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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
 

Anayasa Hukukçuları Derneği olarak kuruluşumuzdan itibaren bir yıllık 
sürede önemli projelere imza attık. Dernek olarak yeni dönemde özellikle 
Türkiye’nin yeni anayasa arayışlarına katkı sağlayacak projeleri hayata 
geçirmek için çalışmalar yapacağız ve bu amaçla düzenlenen projelere de 
destek vereceğiz. Daha önce düzenlediğimiz Uluslararası Anayasa Kongresi 
neticesinde içinde 5 farklı dilde tebliğlerin bulunduğu 4 ciltlik “Uluslararası 
Anayasa Kongresi Tebliğler” kitabını çıkararak, anayasa çalışmalarına daimi 
katkı sunan bir başvuru kaynağı şeklinde kullanıcıların faydalanmasına 
sunduk.  

Dernek olarak sözü geçen projelerle birlikte özellikle kalıcı olacak nitelikte 
yayıncılığa da önem veriyoruz. Bu çerçevede yapmış olduğumuz ilk çalışma 
2.000 adet olarak basılan “Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı” kitabı bir yıllık bir 
sürede hızla tükendi. Yoğun ilgi gören mevzuat kitabımız için ikinci baskısını 
siz değerli hukukçuların faydalanmasına sunmak bizler için ayrı bir mutluluk 
kaynağı olacak.  

1982 Anayasasının geçirdiği değişikliklerin de yer aldığı kitapta anayasa 
hukuku derslerine konu olan 1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları hakkında 
da bilgiler bulacaksınız. Önceki mevzuat kitabında yer alan konulara ek olarak 
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruyu içeren Anayasa Mahkemesi İç 
Tüzüğü’nü de ekledik. Daha sonraki çalışmalarımızda Osmanlı İmparatorluğu 
dönemindeki tüm anayasal belgeleri Türkçeleştirilmiş metinleri ile birlikte 
yayınlamayı düşünmekteyiz. 

Anayasa hukuku mevzuatı bağlamında önemli yeri olan Fransız İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirisi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve Ek Protokolleri, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar 
Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 
Sözleşmeler yanında Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-
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kında Kanun, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Anayasa Mahkeme-
sinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliğinin 
Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi 
Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne ve bu baskıda özel ek olarak 
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruyu içeren Anayasa Mahkemesi İç 
Tüzüğü’ne de yer verdik.  

Yeni anayasanın hazırlanması için TBMM ve sivil toplum kuruluşları önemli 
çalışmalar yapmaktadır. Aynı şekilde kamuoyundaki yeni anayasa beklentisi de 
yüksek seviyededir. Yeni bir anayasa için koşulların müsait olduğu bu sürece 
dernek olarak hem yapmakta olduğumuz çalışmalarla, hem de hazırladığımız 
yayınlarla destek veriyoruz. Demokratik ve özgürlükçü bir anayasanın bir an 
önce ülkemize kazandırılmasını ümidiyle…  

 

Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ 

Anayasa Hukukçuları Derneği Başkanı 
 
 



 IX

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 
 

Anayasa Hukukçuları Derneği olarak kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra 
ilk yapmamız gereken çalışmanın anayasa hukukumuzla ilgili mevzuat çalış-
ması olduğuna karar verdik. Amacımız Türk Anayasa Hukukuyla ilgili hukuk-
sal metinleri bir araya getirerek ilgililere ve öğrencilerimize bir hizmette 
bulunmaktır. 

Anayasa hukukunun bilgi kaynakları Türk anayasa kurallarının bulunacağı 
yerleri ve belgeleri ifade eder. Anayasa hukukunun bilgi kaynakları arasında 
mevzuat, yargı kararları ve bilimsel eserler yer alır. Kuşkusuz anayasa huku-
kunun bilgi kaynakları arasında en önemli yeri anayasalar oluşturur. Anayasal 
bir sorunla karşılaşıldığında ilk yapılması gereken şey, o konuda bir anayasa 
kuralının olup olmadığını kontrol etmektir. Bu nedenle de anayasa hukukuyla 
ilgili bir mevzuat çalışmasında ilk yapılması gereken, yürürlükte olan anaya-
saya yer vermektir. Bu nedenle ilk olarak 1982 Anayasası geçirdiği değişiklik-
lerle birlikte bu çalışmaya konmuştur. Biz bu çalışmada 1982 Anayasası’nın 
yanında 1876, 1921, 1924 ve 1961 anayasalarına da yer verdik. Bunun ne-
deni, anayasa hukuku derslerinde bu anayasalara sık sık atıfta bulunulması-
dır. Daha sonra yapacağımız çalışmayla Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki 
tüm anayasal belgeleri de Türkçeleştirilmiş metinleri ile birlikte yayımlamayı 
düşünüyoruz. 

Anayasal sorunların çözümü sadece anayasa metnine bakarak gerçekleş-
tirilemez. Anayasaların yanında çeşitli pozitif hukuk metinlerine de başvur-
mak gerekebilir. Bu tür pozitif hukuk metinlerinin hepsine birden hukukta 
“mevzuat” adı verilmektedir. Anayasa Hukukumuzla ilgili bu mevzuat çalış-
mamızda öncelikle, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Eki Protokolleri, Bir-
leşmiş Milletler Siyasal ve Medeni Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Eko-
nomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşmeler başta olmak üzere 
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Su-
nulması Hakkında Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ve 
TBMM İçtüzüğü yer almaktadır.  

Kuşkusuz anayasa hukukumuzla ilgili kanunlar bunlardan ibaret değildir. 
Bu çalışmaya başka kanunlar da katılabilirdi. Ancak böyle bir durumda yaptı-
ğımız bu çalışma hantallaşacaktı ve belki de kullanılamaz bir duruma gelecek-
ti. Bu nedenle ister istemez anayasa hukukuyla ilgili kanunların bazılarını bu 
çalışmanın dışında bıraktık.  

Şunu da belirtmek gerekir ki anayasa hukuku sadece anayasa hukukuyla 
ilgili metinlerin incelenmesiyle anlaşılamaz. Bunun yanından Anayasa Mahke-
mesinin kararları da bize yol gösterecektir. Bir anayasal mesele hakkında 
Anayasa’da kural olsa dahi Anayasa Mahkemesi’nin bu kuralı nasıl yorumladı-
ğını da bilmek gerekir. Ayrıca anayasa hukuku alanında yazılmış bilimsel eser-
lere de mutlaka bakılmalıdır. 

1961 Anayasası gibi olağanüstü koşullarda ve anti-demokratik yöntemlerle 
hazırlanmış olan ve içeriği itibariyle otoriter, vesayetçi ve devletçi bir anlayışı 
yansıtan 1982 Anayasası 17 kez değişikliğe uğramış bir anayasadır. Bu deği-
şikliklerle demokratikleşme ve sivilleşme yönünde önemli adımlar atılmıştır. 
Ancak 1982 Anayasası’nın otoriter ve vesayetçi hükümlerinin bütününün 
tasfiye edildiği söylenemez. Bu nedenle 1982 Anayasası’nın yapıldığı günden 
itibaren çeşitli siyasal partiler ve sivil toplum kuruluşları yeni bir anayasa 
gereksinimini dillendirmişlerdir. Ancak bu uğraşlar henüz bir sonuca ulaşma-
mıştır. Umarız ki kısa bir süre sonra otoriter, devletçi ve vesayetçi olmayan, 
özgürlükçü ve demokratik bir anayasa sahip olalım. 

 

Prof. Dr. Mehmet TURHAN 

Anayasa Hukukçuları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi 

 



 XI

 

 

İÇİNDEKİLER 
 

İkinci Baskıya Önsöz .............................................................................. VII 

Önsöz .....................................................................................................IX 

1. 1982 Anayasası ................................................................................. 1 

2. 1961 Anayasası ............................................................................... 83 

3. 1924 Anayasası ............................................................................. 145 

4. 1921 Anayasası ............................................................................. 157 

5. 1876 Anayasası ............................................................................. 161 

6. TBMM İçtüzüğü ............................................................................. 181 

7. Siyasi Partiler Kanunu .................................................................... 243 

8. Milletvekili Seçim Kanunu ............................................................... 299 

9. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun .... 321 

10. Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun........................................................................................... 419 

11. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü......................................................... 461 

12. Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasına Dair Kanun............ 511 

13. HSYK Kanunu ................................................................................ 515 

14. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ..................................... 545 

15. Bilgi Edinme Kanunu ...................................................................... 549 

16. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi..................................................... 559 

17. AİHS 1. Protokol ............................................................................ 577 

18. AİHS 4. Protokol ............................................................................ 579 

19. AİHS 7. Protokol ............................................................................ 583 

20. AİHS 12. Protokol .......................................................................... 587 

21. AİHS 6. Protokol ............................................................................ 589 

22. AİHS 13. Protokol .......................................................................... 591 

23. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi...................................................... 595 

24. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ................................................... 601 

25. BM Siyasi ve Medeni Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme................. 603 

26. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme.... 625 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 

 

1

19
82

 A
na

ya
sa

sı 

 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1 
(1982) 

 
Kanun No. : 2709 
Kabul Tarihi : 7.11.1982 
Yayımlandığı R.G. : Tarih: 9.11.1982    Sayı: 17863 (Mükerrer) 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 

 
 

Madde 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

I. Devletin şekli ........................................................................................ 1 
II. Cumhuriyetin nitelikleri ......................................................................... 2 
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti....................3 
IV. Değiştirilemeyecek hükümler ................................................................ 4 
V. Devletin temel amaç ve görevleri ........................................................... 5 
VI. Egemenlik........................................................................................... 6 
VII. Yasama yetkisi ................................................................................... 7 
VIII. Yürütme yetkisi ve görevi .................................................................. 8 
IX. Yargı yetkisi ........................................................................................ 9 
X. Kanun önünde eşitlik........................................................................... 10 
XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü.................................................. 11 

İKİNCİ KISIM 
Temel Haklar ve Ödevler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği ......................................................... 12 
II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ................................................ 13 
III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması .............................. 14 
IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ....................... 15 
V. Yabancıların durumu ........................................................................... 16 

                                                 
1  Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982’de halkoylamasına sunulmak üzere kabul 

edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış; 7/11/1982’de 
halkoylamasına sunulduktan sonra 9/11/1982 tarihli ve 17863 mükerrer sayılı Resmî Gaze-
te’de yeniden yayımlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 2 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kişinin Hakları ve Ödevleri 

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı ..................................... 17 
II. Zorla çalıştırma yasağı ........................................................................ 18 
III. Kişi hürriyeti ve güvenliği................................................................... 19 
IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması 
A. Özel hayatın gizliliği ............................................................................ 20 
B. Konut dokunulmazlığı.......................................................................... 21 
C. Haberleşme hürriyeti........................................................................... 22 
V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti .............................................................. 23 
VI. Din ve vicdan hürriyeti ....................................................................... 24 
VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti.............................................................. 25 
VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti............................................. 26 
IX. Bilim ve sanat hürriyeti ...................................................................... 27 
X. Basın ve yayımla ilgili hükümler 
A. Basın hürriyeti .................................................................................... 28 
B. Süreli ve süresiz yayın hakkı ................................................................ 29 
C. Basın araçlarının korunması ................................................................. 30 
D. Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından 
yararlanma hakkı .................................................................................... 31 
E. Düzeltme ve cevap hakkı..................................................................... 32 
XI. Toplantı hak ve hürriyetleri 
A. Dernek kurma hürriyeti ....................................................................... 33 
B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ...................................... 34 
XII. Mülkiyet hakkı.................................................................................. 35 
XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler 
A. Hak arama hürriyeti ............................................................................ 36 
B. Kanunî hâkim güvencesi...................................................................... 37 
C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar .............................................................. 38 
XIV. İspat hakkı...................................................................................... 39 
XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması................................................. 40 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 

I. Ailenin korunması ve çocuk hakları........................................................ 41 
II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi ........................................................ 42 
III. Kamu yararı 
A. Kıyılardan yararlanma ......................................................................... 43 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 

 

3

19
82

 A
na

ya
sa

sı 

B. Toprak mülkiyeti................................................................................. 44 
C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması ........... 45 
D. Kamulaştırma..................................................................................... 46 
E. Devletleştirme ve özelleştirme.............................................................. 47 
IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti............................................................. 48 
V. Çalışma ile ilgili hükümler 
A. Çalışma hakkı ve ödevi........................................................................ 49 
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı ....................................................... 50 
C. Sendika kurma hakkı........................................................................... 51 
D. Sendikal faaliyet ................................................................................. 52 
VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt 
A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı ......................................... 53 
B. Grev hakkı ve lokavt ........................................................................... 54 
VII. Ücrette adalet sağlanması ................................................................. 55 
VIII. Sağlık, çevre ve konut 
A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması ............................................... 56 
B. Konut hakkı........................................................................................ 57 
IX. Gençlik ve spor 
A. Gençliğin korunması............................................................................ 58 
B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim ............................................................ 59 
X. Sosyal güvenlik hakları 
A. Sosyal güvenlik hakkı .......................................................................... 60 
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler................ 61 
C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları .......................................... 62 
XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması....................................... 63 
XII. Sanatın ve sanatçının korunması........................................................ 64 
XIII. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları.................................... 65 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Siyasî Haklar ve Ödevler 

I. Türk vatandaşlığı ................................................................................. 66 
II. Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları .............................. 67 
III. Siyasî partilerle ilgili hükümler 
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma ................................ 68 
B. Siyasî partilerin uyacakları esaslar ........................................................ 69 
IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı 
A. Hizmete girme.................................................................................... 70 
B. Mal bildirimi ....................................................................................... 71 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 4 

V. Vatan hizmeti ..................................................................................... 72 
VI. Vergi ödevi ....................................................................................... 73 
VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı .................. 74 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Cumhuriyetin Temel Organları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasama 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
A. Kuruluşu ............................................................................................ 75 
B. Milletvekili seçilme yeterliliği ................................................................ 76 
C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi........................................ 77 
D. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve 
ara seçimleri .......................................................................................... 78 
E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi................................................... 79 
F. Üyelikle ilgili hükümler 
1. Milletin temsili .................................................................................... 80 
2. Andiçme............................................................................................. 81 
3. Üyelikle bağdaşmayan işler.................................................................. 82 
4. Yasama dokunulmazlığı ....................................................................... 83 
5. Milletvekilliğinin düşmesi ..................................................................... 84 
6. İptal istemi......................................................................................... 85 
7. Ödenek ve yolluklar ............................................................................ 86 
II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri 
A. Genel olarak....................................................................................... 87 
B. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi.............................................. 88 
C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması ........................................ 89 
D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma ............................................... 90 
E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme .............................. 91 
F. Savaş hali ilânı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme ...................... 92 
III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler 
A. Toplanma ve tatil................................................................................ 93 
B. Başkanlık Divanı ................................................................................. 94 
C. İçtüzük, siyasî parti grupları ve kolluk işleri ........................................... 95 
D. Toplantı ve karar yeter sayısı............................................................... 96 
E. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması .................................................. 97 
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları 
A. Genel olarak....................................................................................... 98 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 

 

5

19
82

 A
na

ya
sa

sı 

B. Gensoru............................................................................................. 99 
C. Meclis soruşturması .......................................................................... 100 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yürütme 

I. Cumhurbaşkanı 
A. Nitelikleri ve tarafsızlığı ..................................................................... 101 
B. Seçimi.............................................................................................. 102 
C. Andiçmesi ........................................................................................ 103 
D. Görev ve yetkileri ............................................................................. 104 
E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali ......................................................... 105 
F. Cumhurbaşkanına vekillik etme .......................................................... 106 
G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği...................................................... 107 
H. Devlet Denetleme Kurulu .................................................................. 108 
II. Bakanlar Kurulu 
A. Kuruluş ............................................................................................ 109 
B. Göreve başlama ve güvenoyu ............................................................ 110 
C. Görev sırasında güvenoyu ................................................................. 111 
D. Görev ve siyasî sorumluluk................................................................ 112 
E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar.................................................... 113 
F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu ...................................................... 114 
G. Tüzükler .......................................................................................... 115 
H. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca 
yenilenmesi.......................................................................................... 116 
İ. Millî Savunma 
1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı .......................................... 117 
2. Millî Güvenlik Kurulu.......................................................................... 118 
III. Olağanüstü yönetim usulleri 
A. Olağanüstü haller 
1. Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı ....... 119 
2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde 
bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı ............................................. 120 
3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme.................................................... 121 
B. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali.................................................. 122 
IV. İdare 
A. İdarenin esasları 
1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği ............................................. 123 
2. Yönetmelikler ................................................................................... 124 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 6 

B. Yargı yolu ........................................................................................ 125 
C. İdarenin kuruluşu 
1. Merkezî idare.................................................................................... 126 
2. Mahallî idareler ................................................................................. 127 
D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 
1. Genel ilkeler ..................................................................................... 128 
2. Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence ............... 129 
E. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 
1. Yükseköğretim kurumları ................................................................... 130 
2. Yükseköğretim üst kuruluşları ............................................................ 131 
3. Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanlar ................... 132 
F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve 
kamuyla ilişkili haber ajansları................................................................ 133 
G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ........................................ 134 
H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları..................................... 135 
İ. Diyanet İşleri Başkanlığı ..................................................................... 136 
J. Kanunsuz emir .................................................................................. 137 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargı 

I. Genel hükümler 
A. Mahkemelerin bağımsızlığı ................................................................. 138 
B. Hâkimlik ve savcılık teminatı .............................................................. 139 
C. Hâkimlik ve savcılık mesleği ............................................................... 140 
D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması ................................. 141 
E. Mahkemelerin kuruluşu ..................................................................... 142 
F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ............................................................. 143 
G. Adalet hizmetlerinin denetimi ............................................................ 144 
H. Askerî yargı...................................................................................... 145 
II. Yüksek mahkemeler 
A. Anayasa Mahkemesi 
1. Kuruluşu .......................................................................................... 146 
2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi ..................................... 147 
3. Görev ve yetkileri.............................................................................. 148 
4. Çalışma ve yargılama usulü................................................................ 149 
5. İptal davası ...................................................................................... 150 
6. Dava açma süresi ............................................................................. 151 
7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ..................... 152 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 

 

7

19
82

 A
na

ya
sa

sı 

8. Anayasa Mahkemesinin kararları ........................................................ 153 
B. Yargıtay ........................................................................................... 154 
C. Danıştay .......................................................................................... 155 
D. Askerî Yargıtay ................................................................................. 156 
E. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ......................................................... 157 
F. Uyuşmazlık Mahkemesi...................................................................... 158 
III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu .................................................. 159 
IV. Sayıştay.......................................................................................... 160 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Malî ve Ekonomik Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

I. Bütçe 
A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması................................................ 161 
B. Bütçenin görüşülmesi ........................................................................ 162 
C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları ............................................ 163 
D. Kesinhesap ...................................................................................... 164 
E. Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi ............................................... 165 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ekonomik Hükümler 

I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey ................................................ 166 
II. Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi .............................. 167 
III. Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi ...................... 168 
IV. Ormanlar ve orman köylüsü 
A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi ............................................... 169 
B. Orman köylüsünün korunması ........................................................... 170 
V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ............................................................. 171 
VI. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması 
A. Tüketicilerin korunması ..................................................................... 172 
B. Esnaf ve sanatkârların korunması....................................................... 173 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

I. İnkılâp kanunlarının korunması ........................................................... 174 
ALTINCI KISIM 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde............................................................................................ 1 
Geçici Madde............................................................................................ 2 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 8 

Geçici Madde............................................................................................ 3 
Geçici Madde............................................................................................ 4 
Geçici Madde............................................................................................ 5 
Geçici Madde............................................................................................ 6 
Geçici Madde............................................................................................ 7 
Geçici Madde............................................................................................ 8 
Geçici Madde............................................................................................ 9 
Geçici Madde.......................................................................................... 10 
Geçici Madde.......................................................................................... 11 
Geçici Madde.......................................................................................... 12 
Geçici Madde.......................................................................................... 13 
Geçici Madde.......................................................................................... 14 
Geçici Madde.......................................................................................... 15 
Geçici Madde.......................................................................................... 16 
Geçici Madde.......................................................................................... 17 
Geçici Madde.......................................................................................... 18 
Geçici Madde.......................................................................................... 19 

YEDİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma ............ 175 
II. Başlangıç ve kenar başlıklar .............................................................. 176 
III. Anayasanın yürürlüğe girmesi .......................................................... 177 

 
 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 

 

9

19
82

 A
na

ya
sa

sı 

 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 
(1982) 

 
 

BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) 

Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez 
bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölüm-
süz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve 
O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda; 

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye 
Cumhuriyetinin ebedi varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş 
medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde; 

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Mille-
tine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve 
kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla 
belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; 

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamı-
na gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve 
bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak 
Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; 

(Değişik: 3/10/2001-4709/1 md.) Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatleri-
nin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün 
tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve 
medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin 
gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle 
karıştırılamayacağı; 

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik 
ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk 
düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu 
yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve ke-
derlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet 
hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine 
kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulun-
duğu; 
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FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde 
saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, 

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve 
millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

I. Devletin şekli 

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

II. Cumhuriyetin nitelikleri 

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir. 

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti 

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Di-
li Türkçedir. 

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

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. 

Başkenti Ankara’dır. 

IV. Değiştirilemeyecek hükümler 

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet 
olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 
üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

V. Devletin temel amaç ve görevleri 

MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığı-
nı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koru-
mak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş-
mayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 
insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır. 

VI. Egemenlik 

MADDE 6- Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. 

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili or-
ganları eliyle kullanır. 
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Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa 
bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir 
Devlet yetkisi kullanamaz. 

VII. Yasama yetkisi 
MADDE 7- Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi-

nindir. Bu yetki devredilemez. 

VIII. Yürütme yetkisi ve görevi 
MADDE 8- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 

tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 

IX. Yargı yetkisi 
MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kulla-

nılır. 

X. Kanun önünde eşitlik 
MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 

din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 
12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve va-
zife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.2 

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 
MADDE 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, 

idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralla-
rıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 

                                                 
2  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” iba-
resi eklenmiş ve bu ibare Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 
2008/116 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 22/10/2008, 27032)  
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İKİNCİ KISIM 
Temel Haklar ve Ödevler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 
MADDE 12- Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçil-

mez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 
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 Anayasanın il-

gili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlana-
bilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düze-
ninin 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.) 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve mille-

tiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik 
ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kulla-
nılamaz. 

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan 
temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha 
geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün 
kılacak şekilde yorumlanamaz. 

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyi-
deler, kanunla düzenlenir. 

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması 
MADDE 15- Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, 

milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, duru-
mun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya 
tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere 
aykırı tedbirler alınabilir. 

(Değişik: 7/5/2004-5170/2 md.) Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, 
savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin 
yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; 
kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlar-
dan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mah-
keme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. 
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V. Yabancıların durumu 
MADDE 16- Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası huku-

ka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kişinin Hakları ve Ödevleri 

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı 
MADDE 17- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliş-

tirme hakkına sahiptir. 
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlü-

ğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. 
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşma-

yan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. 
(Değişik: 7/5/2004-5170/3 md.) Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuk-

lama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının 
önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağa-
nüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah 
kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen 
öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır. 

II. Zorla çalıştırma yasağı 
MADDE 18- Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. 
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- Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. 
Şekil ve şartları kanunda gösterilen: 
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirleri-

nin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir 
yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir küçü-
ğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir 
kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuş-
turucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir 
kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esasla-
ra uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülke-
ye 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. 
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Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, de-
lillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar 
gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim 
kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halin-
de veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını 
kanun gösterir. 

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 hâkim huzuruna çıkarılınca-
ya kadar bildirilir. 

(Değişik: 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 hâkim kararı olmaksızın 
hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve 
savaş hallerinde uzatılabilir. 

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

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

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. 

(Değişik: 3/10/2001-4709/4 md.) Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan 
kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Dev-
letçe ödenir. 

IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması 
A. Özel hayatın gizliliği 
MADDE 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini 

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

(Değişik: 3/10/2001-4709/5 md.) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlen-
mesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı ola-
rak, 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 ara-
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namaz 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. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.) 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 doğrultusunda kullanılıp kullanılmadı-
ğını öğrenmeyi 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. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlen-

mesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı ola-
rak 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 yapı-
lamaz 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- (Değişik: 3/10/2001-4709/7 md.) 
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Millî 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 bulu-
nan 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. 

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir. 
V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti 
MADDE 23- Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi 

sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını 
korumak; 

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç iş-
lenmesini önlemek; 
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Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 
(Değişik: 3/10/2001-4709/8 md.; Değişik: 12/9/2010-5982/3 md.) Vatan-

daşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması 
sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. 

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. 
VI. Din ve vicdan hürriyeti 
MADDE 24- Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve 

törenler serbesttir. 
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini 

açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve 
suçlanamaz. 

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapı-
lır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan 
zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, 
kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kıs-
men de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut 
nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. 

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti 
MADDE 25- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açık-

lamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. 
VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
MADDE 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka 

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

(Değişik: 3/10/2001-4709/9 md.) Bu hürriyetlerin kullanılması, millî gü-
venlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devle-
tin ülkesi ve milleti 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 görevi-
nin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 

(Mülga: 3/10/2001-4709/9 md.) 
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Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici 
hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve 
yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 

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

IX. Bilim ve sanat hürriyeti 
MADDE 27- Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açık-

lama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. 
Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin 

değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. 
Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanun-

la düzenlenmesine engel değildir. 
X. Basın ve yayımla ilgili hükümler 
A. Basın hürriyeti 
MADDE 28- Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma 

ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. 
(Mülga: 3/10/2001-4709/10 md.) 
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. 
Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hü-

kümleri uygulanır. 
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nite-
likte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya 
yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına veren-
ler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile 
dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun 
açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, 
bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu 
kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hü-
kümsüz sayılır. 

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

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya 
kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel 
ahlâkın 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 
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yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamaz-
sa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. 

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

Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel 
ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici 
olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her 
türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır. 

B. Süreli ve süresiz yayın hakkı 
MADDE 29- Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat 

yatırma şartına bağlanamaz. 
Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, ka-

nunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanu-
na aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, yayının durdurulması için mahke-
meye başvurur. 

Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî kaynakları ve gazetecilik 
mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaat-
lerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, 
malî ve teknik şartlar koyamaz. 

Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı 
kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır. 

C. Basın araçlarının korunması 
MADDE 30- (Değişik: 7/5/2004-5170/4 md.) 
Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentile-

ri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez 
veya işletilmekten alıkonulamaz. 

D. Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araç-
larından yararlanma hakkı 

MADDE 31- Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın 
dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu 
yararlanmanın şartları ve usulleri kanunla düzenlenir. 

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

E. Düzeltme ve cevap hakkı 
MADDE 32- Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şerefle-

rine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 
hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. 
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Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmedi-
ğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün 
içerisinde karar verilir. 

XI. Toplantı hak ve hürriyetleri 
A. Dernek kurma hürriyeti 
MADDE 33- (Değişik: 23/7/1995-4121/2 md.; Değişik: 3/10/2001-4709/12 

md.) 
Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da 

üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. 
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesi-

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

Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usul-
ler kanunda gösterilir. 

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya 
faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlen-
mesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği haller-
de 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. 

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

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır. 
B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 
MADDE 34- (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.) 
Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yü-

rüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç 

işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygula-
nacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

XII. Mülkiyet hakkı 
MADDE 35- Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. 
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XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler 
A. Hak arama hürriyeti 
MADDE 36- (Değişik: 3/10/2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve 

yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı 
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 
B. Kanunî hâkim güvencesi 
MADDE 37- Hiç kimse kanunen tabî olduğu mahkemeden başka bir mer-

ci önüne çıkarılamaz. 
Bir kimseyi kanunen tabî olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çı-

karma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 
C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar 
MADDE 38- 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. 

Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da 
yukarıdaki fıkra uygulanır. 

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. 
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda 

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

gular, delil olarak kabul edilemez. 
Ceza sorumluluğu şahsîdir. 
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan 

bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. 
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md.; Mülga: 7/5/2004-5170/5 md.) 
(Değişik: 7/5/2004-5170/5 md.) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası 

verilemez. 
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygu-

layamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar 
getirilebilir. 

(Değişik: 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 
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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 şikâyetçinin ispata 
razı olmasına bağlıdır. 

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması 
MADDE 40- Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, 

yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme 
hakkına sahiptir. 

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/16 md.) Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin han-
gi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. 

Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı za-
rar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görev-
liye rücu hakkı saklıdır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 
I. Ailenin korunması ve çocuk hakları 3 
MADDE 41- (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun 

temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması 

ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirle-
ri alır, teşkilâtı kurar. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan ya-
rarlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve 
doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete 
karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. 

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 
MADDE 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bi-

lim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu 
esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. 
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okul-

larında parasızdır. 

                                                 
3  Bu maddenin kenar başlığı, “I. Ailenin korunması” iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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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 Mahkemesinin 5/6/2008 
tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile) 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sür-
dürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. 
Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kıla-
cak tedbirleri alır. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve ince-
leme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun 
engellenemez. 

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatan-
daşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim 
kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim 
yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası 
andlaşma hükümleri saklıdır. 

III. Kamu yararı 
A. Kıyılardan yararlanma 
MADDE 43- Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu 

yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir. 
B. Toprak mülkiyeti 
MADDE 44- Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliş-

tirmek, 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 tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunma-
yan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve 
diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. 

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başka-
larına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletile-
bilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına 
ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. 

C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korun-
ması 

MADDE 45- Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kulla-
nılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun 
olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılık-
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la uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını 
kolaylaştırır. 

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değer-
lerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır. 

D. Kamulaştırma 
MADDE 46- (Değişik: 3/10/2001-4709/18 md.) 
Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 

karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların 
tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaş-
tırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

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 yetiş-
tirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların 
bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngö-
rebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde 
taksitler eşit olarak ödenir. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçi-
ye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir. 

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

E. Devletleştirme ve özelleştirme 4 
MADDE 47- Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararı-

nın zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. 
Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesap-

lanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir. 
(Ek fıkra: 13/8/1999-4446/1 md.) Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin 

ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların 
özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir. 

(Ek fıkra: 13/8/1999-4446/1 md.) Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangile-
rinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya 
devredilebileceği kanunla belirlenir. 

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti 
MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine 

sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 

                                                 
4  Bu maddenin kenar başlığı, “E. Devletleştirme” iken, 13/8/1999 tarihli ve 4446 sayılı Kanu-

nun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara 
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirle-
ri alır. 

V. Çalışma ile ilgili hükümler 
A. Çalışma hakkı ve ödevi 
MADDE 49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 
(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 yarat-
mak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 

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

rılamaz. 
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları 

bakımından özel olarak korunurlar. 
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla 

düzenlenir. 
C. Sendika kurma hakkı 
MADDE 51- (Değişik: 3/10/2001-4709/20 md.) 
Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sos-

yal 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. 

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

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

(Mülga: 12/9/2010-5982/5 md.) 
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, is-

tisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. 
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriye-

tin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 
D. Sendikal faaliyet 
MADDE 52- (Mülga: 23/7/1995- 4121/3 md.) 
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VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt 
A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı 5 
MADDE 53- İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal du-

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

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. 
(Ek fıkra: 23/7/1995-4121/4 md.; Mülga: 12/9/2010-5982/6 md.) 
(Mülga: 12/9/2010-5982/6 md.) 
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/6 md.) Memurlar ve diğer kamu görevlileri, 

toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. 
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/6 md.) Toplu sözleşme yapılması sırasında 

uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvu-
rabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme 
hükmündedir. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/6 md.) Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istis-
naları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, 
usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer 
hususlar kanunla düzenlenir. 

B. Grev hakkı ve lokavt 
MADDE 54- Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çık-

ması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve 
işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları ka-
nunla düzenlenir. 

Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve 
millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz. 

(Mülga: 12/9/2010-5982/7 md.) 
Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri 

kanunla düzenlenir. 
Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertele-

menin 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. 

Yüksek hakem kurulunun kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir. 
(Mülga: 12/9/2010-5982/7 md.) 
Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından 

hiçbir şekilde engellenemez. 

                                                 
5  Bu maddenin kenar başlığı, “A. Toplu iş sözleşmesi hakkı” iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 

sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 26

VII. Ücrette adalet sağlanması 
MADDE 55- Ücret emeğin karşılığıdır. 
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve 

diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. 
(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- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sa-

hiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önle-

mek Devletin ve vatandaşların ödevidir. 
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağla-

mak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçek-
leştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini 
düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumla-
rından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. 

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. 

IX. Gençlik ve spor 
A. Gençliğin korunması 
MADDE 58- Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin 

müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen 
görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. 

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

B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim 6 
MADDE 59- Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlı-

ğını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

                                                 
6  Bu maddenin kenar başlığı, “B. Sporun geliştirilmesi” iken, 17/3/2011 tarihli ve 6214 sayılı 

Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Devlet başarılı sporcuyu korur. 
(Ek fıkra: 17/3/2011-6214/1 md.) Spor federasyonlarının spor faaliyetleri-

nin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim 
yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı 
hiçbir yargı merciine başvurulamaz. 

X. Sosyal güvenlik hakları 
A. Sosyal güvenlik hakkı 
MADDE 60- Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler 
MADDE 61- Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl 

ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. 
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı 

tedbirleri alır. 
Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer 

haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. 
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her tür-

lü tedbiri alır. 
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur. 
C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları 
MADDE 62- Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile 

birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenlikleri-
nin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yar-
dımcı olunması için gereken tedbirleri alır. 

XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
MADDE 63- Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin ko-

runmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınır-

lamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak mua-
fiyetler kanunla düzenlenir. 

XII. Sanatın ve sanatçının korunması 
MADDE 64- Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserleri-

nin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgi-
sinin yayılması için gereken tedbirleri alır. 

XIII. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları 7 
MADDE 65- (Değişik: 3/10/2001-4709/22 md.) 

                                                 
7  Bu maddenin kenar başlığı, “XIII. Sosyal ve ekonomik hakların sınırı” iken, 3/10/2001 tarihli 

ve 4709 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, 
bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeter-
liliği ölçüsünde yerine getirir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Siyasî Haklar ve Ödevler 
I. Türk vatandaşlığı 
MADDE 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. (Mülga cümle: 

3/10/2001-4709/23 md.) 
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belir-

tilen hallerde kaybedilir. 
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça va-

tandaşlıktan çıkarılamaz. 
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatı-

lamaz. 
II. Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları 
MADDE 67- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seç-

me, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette 
bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. 

(Değişik: 23/7/1995-4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, 
gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yöne-
tim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşları-
nın oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler. 

(Değişik: 17/5/1987 - 3361/1 md.; 23/7/1995-4121/5 md.) Onsekiz yaşını 
dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. 

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. 
(Değişik: 23/7/1995-4121/5 md.; 3/10/2001-4709/24 md.) Silah altında 

bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler 
hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza 
infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökü-
münde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi 
altında yapılır. 

(Ek fıkra: 23/7/1995-4121/5 md.) Seçim kanunları, temsilde adalet ve yö-
netimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. 

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/24 md.) Seçim kanunlarında yapılan değişiklik-
ler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygu-
lanmaz. 
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III. Siyasî partilerle ilgili hükümler 
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma 8 
MADDE 68- (Değişik: 23/7/1995-4121/6 md.) 
Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve parti-

lerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını dol-
durmuş olmak gerekir. 

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hü-

kümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler. 
Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk 
devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkeleri-
ne aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür dikta-
törlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik 
edemez. 

Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, 
kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hiz-
met bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler 
mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar. 

Yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları ancak kanunla 
düzenlenebilir. Kanun bu elemanların, siyasî partilerin merkez organları dışın-
da kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yükseköğretim 
elemanlarının yükseköğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler. 

Yükseköğretim öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin 
esaslar kanunla düzenlenir. 

Siyasî partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Parti-
lere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu 
esaslar kanunla düzenlenir. 

B. Siyasî partilerin uyacakları esaslar 
MADDE 69- (Değişik: 23/7/1995-4121/7 md.) 
Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokra-

si ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir. 
Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler. 
Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. 

Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasî 
partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, 

                                                 
8  Bu maddenin kenar başlığı, “A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma” iken, 

23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar 
kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken 
Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda 
vereceği kararlar kesindir. 

Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı 
dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. 

Bir siyasî partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkra-
sı hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. 

Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı 
eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin 
işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi 
halinde karar verilir. (Ek cümle: 3/10/2001-4709/25 md.) Bir siyasî parti, bu 
nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o 
partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim 
organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup 
yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan 
doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konu-
su fiillerin odağı haline gelmiş sayılır. 

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/25 md.) Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkra-
lara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili 
siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması-
na karar verebilir. 

Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. 
Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep 

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

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda 
olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli 
olarak kapatılır. 

(Değişik: 3/10/2001-4709/25 md.) Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, 
denetlenmeleri, kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tama-
men 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- Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım 

gözetilemez. 
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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 Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Si-

lahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya 
getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir. 

VI. Vergi ödevi 
MADDE 73- Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne gö-

re, vergi ödemekle yükümlüdür. 
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. 
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değişti-

rilir veya kaldırılır. 
Vergi, resim, harç ve benzeri malî 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 9 
MADDE 74- (Değişik: 3/10/2001-4709/26 md.) Vatandaşlar ve karşılıklılık 

esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya 
kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

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

(Mülga: 12/9/2010-5982/8 md.) 
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçi-

sine başvurma hakkına sahiptir. 
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı-

na bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili 
şikâyetleri inceler. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısı-
nın 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 
aday seçilmiş olur. 

                                                 
9  Bu maddenin kenar başlığı, “VII. Dilekçe hakkı” iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Bu maddede sayılan hakların kullanılma 
biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme 
sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin 
nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Cumhuriyetin Temel Organları 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Yasama 
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
A. Kuruluşu 
MADDE 75- (Değişik: 17/5/1987 - 3361/2 md.; 23/7/1995- 4121/8 md.) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden 

oluşur. 
B. Milletvekili seçilme yeterliliği 
MADDE 76- (Değişik: 13/10/2006-5551/1 md.) Yirmibeş yaşını dolduran 

her Türk milletvekili seçilebilir. 
(Değişik: 27/12/2002-4777/1 md.) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıt-

lılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden 
yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır 
hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet 
sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve 
teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile mil-
letvekili seçilemezler. 

Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim ku-
rumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum 
ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımın-
dan işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupla-
rı, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. 

C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi 
MADDE 77- (Değişik: 21/10/2007-5678/1 md.) Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. 

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, 
Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre 
de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. 

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine 
kadar sürer. 
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D. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve 
ara seçimleri 

MADDE 78- Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görül-
mezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına 
karar verebilir. 

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule gö-
re bu işlem tekrarlanabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara se-
çime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçim-
den otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin 
sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay 
içinde yapılmasına karar verilir. 

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

bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kal-
maması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü 
ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak seçimlerde Anayasanın 127 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 
MADDE 79- Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altın-

da yapılır. 
(Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Seçimlerin başlamasından bitimine ka-

dar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yap-
ma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili 
bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek 
Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri ka-
nunla düzenlenir. 

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

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından 
ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkan-
vekili ad çekmeye girmezler. 

(Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunla-
rın halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemle-
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rinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hü-
kümlere göre olur. 

F. Üyelikle ilgili hükümler 
1. Milletin temsili 
MADDE 80- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya 

kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler. 
2. Andiçme 
MADDE 81- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağı-

daki şekilde andiçerler: 
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlü-

ğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstün-
lüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı 
kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı 
içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülkü-
sünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önün-
de namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” 

3. Üyelikle bağdaşmayan işler 
MADDE 82- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tü-

zelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişi-
lerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklar-
da; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına 
çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıf-
ların, 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 doğru-
dan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama 
veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. 
Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verile-
cek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler 
kanunla düzenlenir. 

4. Yasama dokunulmazlığı 
MADDE 83- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki 

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

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Mec-
lisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargıla-
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namaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına 
başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu 
hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğru-
dan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. 

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

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

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

5. Milletvekilliğinin düşmesi 10 
MADDE 84- (Değişik: 23/7/1995- 4121/9 md.) 
İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. 

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

82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizme-
ti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili 
komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar 
verir. 

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

(Mülga: 12/9/2010-5982/9 md.) 
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 veril-
miş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlaya-
rak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, 
Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mah-
kemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisin-
de kesin karara bağlar. 

                                                 
10  Bu maddenin kenar başlığı, “5. Üyeliğin düşmesi” iken, 23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı 

Kanunun 9 uncu maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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7. Ödenek ve yolluklar 
MADDE 86- (Değişik: 21/11/2001-4720/1 md.) Türkiye 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. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri ile bunların emeklileri T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler ve üyeliği 
sona erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder. 

(Değişik: 21/11/2001-4720/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine T.C. Emekli Sandığı tarafından 
bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir. 
II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri 
A. Genel olarak 
MADDE 87- (Değişik: 3/10/2001-4709/28 md.; 7/5/2004-5170/6 md.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 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 
kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve 
savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun 

bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun 
kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddele-
rinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. 

B. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi 
MADDE 88- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme 

usul ve esasları İçtüzükle düzenlenir. 
C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması 
MADDE 89- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen 

kanunları onbeş gün içinde yayımlar. 
(Değişik: 3/10/2001-4709/29 md.) Yayımlanmasını kısmen veya tamamen 

uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği 
gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönde-
rir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunla-
rı bu hükme tâbi değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, 
kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir 
değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri 
gönderebilir. 

Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır. 
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D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 
MADDE 90- Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlera-

rası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan 
andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi halle-
rine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak 
şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, 
yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine 
sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî 
andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu 
yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin 
haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hük-
mündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkeme-
sine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanun-
ların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlık-
larda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. 

E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme 
MADDE 91- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hük-

münde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü 
haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümle-
rinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer 
alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. 

Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kap-
samını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname 
çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. 

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

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

Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında top-
lanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin 
hükümler saklıdır. 
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Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yü-
rürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir 
tarih de gösterilebilir. 

Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilik-
le görüşülür. 

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararna-
meler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu 
kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yürürlükten kalkar. Değiştirilerek 
kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî 
Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

F. Savaş hali ilânı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme 
MADDE 92- Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilâ-

nına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerara-
sı nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de 
bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Türkiye 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, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. 

III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler 
A. Toplanma ve tatil 
MADDE 93- (Değişik: 23/7/1995-4121/11 md.) Türkiye Büyük Millet 

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

sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cum-
hurbaşkanınca toplantıya çağrılır. 

Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı is-
temi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır. 

Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile 
devam edilemez. 

B. Başkanlık Divanı 
MADDE 94- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üye-

leri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve İdare 
Amirlerinden oluşur. 
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Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Di-
vana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasî parti grupları Başkanlık 
için aday gösteremezler. 

(Değişik: 12/9/2010-5982/10 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev 
süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döne-
minin sonuna kadar devam eder. 

(Değişik: 3/10/2001-4709/30 md.) Türkiye 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 oylama-
da 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin, Kâtip Üyelerinin ve İdare 
Amirlerinin adedi, seçim nisabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis İçtüzüğünde 
belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları 
siyasî 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, siyasî parti grupları ve kolluk işleri 
MADDE 95- Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı İçtü-

zük hükümlerine göre yürütür. 
İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kol-
luk 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- (Değişik: 21/10/2007-5678/3 md.) 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; ancak karar yeter 
sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları 
oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilir-
ler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir. 
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E. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması 
MADDE 97- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler 

açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine göre kapalı oturumlar 

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

Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üze-
rine Meclisce başkaca bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı ser-
besttir. 

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları 
A. Genel olarak 
MADDE 98- Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel 

görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini 
kullanır. 

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üze-
re Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. 

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

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konu-
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. 

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- Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az 

yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir. 
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, siyasî parti grupla-
rı adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan 
konuşabilir. 

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

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerek-
çeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün 
geçtikten sonra oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla olur; oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. 
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Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi amacına ve yukarıdaki ilke-
lere uygun olmak kaydıyla gensoru ile ilgili diğer hususlar İçtüzükte belirlenir. 

C. Meclis soruşturması 
MADDE 100- (Değişik: 3/10/2001-4709/31 md.) Başbakan veya bakanlar 

hakkında, Türkiye 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 gizli oyla karara bağlar. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, 
güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak göste-
recekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurula-
cak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruş-
turma 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 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur. 

(Değişik: 3/10/2001-4709/31 md.) Rapor Başkanlığa verildiği tarihten iti-
baren 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 
alınır. 

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme 
yapılamaz ve karar alınamaz. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Yürütme 
I. Cumhurbaşkanı 
A. Nitelikleri ve tarafsızlığı 
MADDE 101- (Değişik: 21/10/2007-5678/4 md.) 
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliği-
ne sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. 

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

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Mec-
lis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkün-
dür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı 
birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday gösterebilir. 

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği sona erer. 
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B. Seçimi 
MADDE 102- (Değişik: 21/10/2007-5678/5 md.) 
Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından 

önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise 
boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. 

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 bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunlu-
ğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya se-
çilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci 
oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek 
adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli 
oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhur-
başkanının görevi devam eder. 

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir. 
C. Andiçmesi 
MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet 

Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer: 
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve mil-

letin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruya-
cağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve 
inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve 
refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve 
temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye 
Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi 
tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk 
Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” 

D. Görev ve yetkileri 
MADDE 104 - Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cum-

huriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, 
Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. 

Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak ya-
pacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır: 

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

Meclisinde açılış konuşmasını yapmak, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, 
Kanunları yayımlamak, 
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 

göndermek, 
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halko-

yuna sunmak, 
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası 
açmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, 
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar: 
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, 
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, 
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakan-

lar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak, 
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cum-

huriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, 
Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlı-

ğını temsil etmek, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
Genelkurmay Başkanını atamak, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağa-

nüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, 
Kararnameleri imzalamak, 
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını ha-

fifletmek veya kaldırmak, 
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak, 
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, 
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, 
Üniversite rektörlerini seçmek, 
c) Yargı ile ilgili olanlar: 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargı-
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tay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. 

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama 
görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali 
MADDE 105- Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan 

ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen 
işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu 
kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. 

Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa 
Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. 

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte 
üçünün vereceği kararla suçlandırılır. 

F. Cumhurbaşkanına vekillik etme 
MADDE 106- Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebep-

lerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, 
ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması 
halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cum-
hurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına 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- İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına 
bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzeri-
ne, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına 
bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğin-
de olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşla-
rında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve 
denetlemeleri yapar. 

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev 
alanı dışındadır. 

Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda 
belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır. 

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



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 

 

45

19
82

 A
na

ya
sa

sı 

II. Bakanlar Kurulu 
A. Kuruluş 
MADDE 109- Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. 
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasın-

dan atanır. 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme ye-

terliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca 
atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevleri-
ne son verilir. 

B. Göreve başlama ve güvenoyu 
MADDE 110- Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır. 
Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Baş-

bakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde 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. 

C. Görev sırasında güvenoyu 
MADDE 111- Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştük-

ten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir. 
Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün 

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

Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir. 
D. Görev ve siyasî sorumluluk 
MADDE 112- Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar 

arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini göze-
tir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki iş-
lerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 

Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak ye-
rine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. 

Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81 inci maddede yazı-
lı şekilde Millet Meclisi önünde andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece 
milletvekillerinin tâbi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunul-
mazlığına sahip bulunurlar. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi 
ödenek ve yolluk alırlar. 

E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar 
MADDE 113- Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve 

teşkilatı kanunla düzenlenir. 
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Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan 
geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan ba-
kanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş 
sayılır. 

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

F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu 
MADDE 114- Türkiye 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 
Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır. 

116 ncı madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Ba-
kanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak 
üzere bir Başbakan atar. 

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, 
siyasî parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. 

Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen 
veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden 
veya dışarıdan bağımsızlar atanır. 

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazetede ilânından iti-
baren beş gün içinde kurulur. 

Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz. 
Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar 

vazife görür. 
G. Tüzükler 
MADDE 115- Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya 

emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın ince-
lemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. 
H. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca 

yenilenmesi 
MADDE 116- Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güveno-

yunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik 
oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kuru-
lamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine 
karar verebilir. 

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş 
gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı 
seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması 
hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak 
seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 

Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir. 
İ. Millî Savunma 
1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 
MADDE 117- Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî var-

lığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 
Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına 

hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu so-
rumludur. 

Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başko-
mutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. 

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşka-
nınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu 
görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. 

Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutan-
lıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir. 

2. Millî Güvenlik Kurulu 
MADDE 118- (Değişik: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; 

Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan 
yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. 

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

(Değişik: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî gü-
venlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları 
ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuru-
luna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve 
bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınması-
nı zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir. 

Millî Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanının 
önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. 

Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın 
başkanlığında toplanır. 
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Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla 
düzenlenir. 

III. Olağanüstü yönetim usulleri 
A. Olağanüstü haller 
1. Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal 

ilânı 
MADDE 119- Tabiî 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 geç-
memek üzere olağanüstü hal ilân edebilir. 

2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şe-
kilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı 

MADDE 120- Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak 
ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî 
belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî 
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 ilân edebilir. 

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme 
MADDE 121- Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü 

hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve 
hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini 
değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geç-
memek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 

119 uncu madde uyarınca ilân edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için 
getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü 
için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler 
doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdu-
rulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hiz-
meti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi 
değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanu-
nunda düzenlenir. 

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Ba-
kanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde 
kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onay-
lanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir. 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 

 

49

19
82

 A
na

ya
sa

sı 

B. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali 
MADDE 122- Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak 

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

Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakan-
lar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde ka-
rarname çıkarabilir. 

Bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulur. Bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre 
ve usul İçtüzükte belirlenir. 

Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre 
aranmaz. 

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanaca-
ğı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl 
kısıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir duru-
mun başgöstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek yükümlülükler kanunla 
düzenlenir. 

Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev ya-
parlar. 

IV. İdare 
A. İdarenin esasları 
1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 
MADDE 123- İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla dü-

zenlenir. 
İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim 

esaslarına dayanır. 
Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye da-

yanılarak kurulur. 
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2. Yönetmelikler 
MADDE 124- Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev 

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

Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir. 
B. Yargı yolu 
MADDE 125- İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 

açıktır. (Ek cümleler: 13/8/1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî veya 
milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime 
ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. 

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın 
kararları yargı denetimi dışındadır. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/11 md.) An-
cak, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye 
ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 

İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden 
başlar. 

(Değişik: 12/9/2010-5982/11 md.) Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin 
hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik dene-
timi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 
esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem 
niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. 

İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 
doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçek-
leşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar 
verilebilir. 

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrı-
ca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdu-
rulması kararı verilmesini sınırlayabilir. 

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. 
C. İdarenin kuruluşu 
1. Merkezî idare 
MADDE 126- Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya du-

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

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, bir-

den çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve 
yetkileri kanunla düzenlenir. 
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2. Mahallî idareler 
MADDE 127- Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müş-

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

Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesi-
ne uygun olarak kanunla düzenlenir. 

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

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına iliş-
kin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile 
olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya 
kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri 
Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. 

Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bü-
tünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağ-
lanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşı-
lanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet 
yetkisine sahiptir. 

Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi ara-
larında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye 
ve kolluk işleri ve merkezî 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- Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelki-

şilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hiz-
metlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görev-
lileri eliyle görülür. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve 
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri 
kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sos-
yal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. 

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

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 52

2. Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence 
MADDE 129- Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara 

sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. 
Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınma-
dıkça disiplin cezası verilemez. 

(Değişik: 12/9/2010-5982/13 md.) Disiplin kararları yargı denetimi dışında 
bırakılamaz. 

Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler 
saklıdır. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri ku-
surlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve ka-
nunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir. 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlar-
dan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, 
kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlıdır. 

E. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 
1. Yükseköğretim kurumları 
MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde 

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

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olma-
mak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükse-
köğretim kurumları kurulabilir. 

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

araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağım-
sızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette 
bulunma serbestliği vermez. 

Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi al-
tında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır. 

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, 
dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır. 

Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğ-
retim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makam-
larca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar. 
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(Değişik: 29/10/2005-5428/1 md.) Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; 
Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı-
na sunulur ve merkezî yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak 
işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir. 

Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların 
seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin göze-
tim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, 
unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üni-
versitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile 
ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alına-
cak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, 
malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversite-
lerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve 
öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine 
göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı 
malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. 

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları 
dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik 
yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada 
belirtilen hükümlere tâbidir. 

2. Yükseköğretim üst kuruluşları 
MADDE 131- Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzen-

lemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim- öğretim 
ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belir-
tilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversite-
lere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve 
öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükse-
köğretim Kurulu kurulur. 

(Değişik: 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 Cumhurbaşkanınca atanan üye-
ler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur. 

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

3. Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanlar 
MADDE 132- Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükse-

köğretim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tâbidir. 
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F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşla-
rı ve kamuyla ilişkili haber ajansları 11 

MADDE 133- (Değişik: 8/7/1993- 3913/1 md.) 
Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlene-

cek şartlar çerçevesinde serbesttir. 
(Ek fıkra: 21/6/2005-5370/1 md.) Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzen-

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

Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu 
ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınla-
rının tarafsızlığı esastır. 

G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
MADDE 134- Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kül-

türünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve 
yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevî himayelerinde, 
Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araş-
tırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merke-
zinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu” kurulur. 

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

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

H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
MADDE 135- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuru-

luşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişki-
lerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını 

                                                 
11  Bu maddenin kenar başlığı, “F. Radyo ve Televizyon İdaresi ve kamuyla ilişkili haber ajans-

ları” iken, 8/7/1993 tarihli ve 3913 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle “F. Radyo ve televizyon 
kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra, 21/6/2005 
tarihli ve 5370 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yeniden değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından 
kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen 
kamu tüzelkişilikleridir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli 
görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. 

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

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

(Değişik: 23/7/1995- 4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları üzerinde Devle-
tin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. 

(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. 

(Değişik: 23/7/1995- 4121/13 md.) Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeni-
nin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın ge-
rektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuru-
luşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin 
kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kara-
rını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürür-
lükten kalkar. 

İ. Diyanet İşleri Başkanlığı 
MADDE 136- Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik 

ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve 
milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösteri-
len görevleri yerine getirir. 

J. Kanunsuz emir 
MADDE 137- 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. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine geti-
ren kimse sorumluluktan kurtulamaz. 

Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu gü-
venliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargı 

I. Genel hükümler 
A. Mahkemelerin bağımsızlığı 
MADDE 138- Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna 

ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 

mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; 
tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kul-
lanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir be-
yanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zo-
rundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştire-
mez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 

B. Hâkimlik ve savcılık teminatı 
MADDE 139- Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe 

Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük hakların-
dan yoksun kılınamaz. 

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 ka-
nundaki istisnalar saklıdır. 

C. Hâkimlik ve savcılık mesleği 
MADDE 140- Hâkimler ve savcılar adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları 

olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür. 
Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 

görev ifa ederler. 
Hâkim 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 disip-
lin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçla-
rından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, mes-
lekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eği-
timleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler; as-
kerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir. 
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Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmî ve özel hiçbir 
görev alamazlar. 

Hâkimler ve savcılar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 
Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idarî görevlerde çalışanlar, hâ-

kimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tâbidirler. Bunlar, hâkimler ve savcıla-
ra ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcı-
lara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar. 

D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması 
MADDE 141- Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların 

bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlâkın veya 
kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. 

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. 
Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. 
Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargı-

nın görevidir. 
E. Mahkemelerin kuruluşu 
MADDE 142- Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargı-

lama usulleri kanunla düzenlenir. 
F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
MADDE 143- (Mülga: 7/5/2004-5170/9 md.) 
G. Adalet hizmetlerinin denetimi 12 
MADDE 144 – (Değişik: 12/9/2010-5982/14 md.) 
Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığın-

ca denetimi, adalet müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denet-
çiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle 
yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

H. Askerî yargı 
MADDE 145 – (Değişik: 12/9/2010-5982/15 md.) 
Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürü-

tülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunla-
rın asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işle-
dikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye 
mahkemelerinde görülür. 

Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargıla-
namaz. 

                                                 
12  Bu maddenin kenar başlığı, “G. Hâkim ve savcıların denetimi” iken, 12/9/2010 tarihli ve 

5982 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımın-
dan yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı 
hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir. 

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, 
askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komu-
tanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına 
göre kanunla düzenlenir. 

II. Yüksek mahkemeler 
A. Anayasa Mahkemesi 
1. Kuruluşu 
MADDE 146- (Değişik: 12/9/2010-5982/16 md.) 
Anayasa Mahkemesi onyedi üyeden kurulur. 
Türkiye 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 serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç 
aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte 
iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada 
salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü 
oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi Askerî 
Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi 
başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; 
en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi 
üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday için-
den; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim 
ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörle-
ri arasından seçer. 

Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en 
fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avu-
katlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy 
alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.13 

                                                 
13  Bu fıkranın birinci cümlesindeki, “her boş üyelik için,” ibaresinden sonra gelen “… bir üye 

ancak bir aday için oy kullanabilir; …” ve ikinci cümlesindeki, “yapılacak seçimde” ibaresin-
den sonra gelen “… de her bir baro başkanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve …” ibare-
leri Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile ip-
tal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 
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Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş 
olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya 
doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, 
üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu 
hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az 
yirmi yıl çalışmış olması şarttır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler 
yeniden seçilebilirler. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir 
görev alamazlar. 

2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi 14 

MADDE 147- (Değişik: 12/9/2010-5982/17 md.) 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. 

Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik 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- (Değişik: 12/9/2010-5982/18 md.) Anayasa Mahkemesi, 

kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve 
bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil 
bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve 
savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakı-
mından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. 

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen ço-
ğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama 
çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı husus-
ları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun ya-
yımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı 
iptal davası açılamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez. 

                                                 
14  Bu maddenin kenar başlığı, “2. Üyeliğin sona ermesi” iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 sayılı 

Kanunun 17 nci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 60

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Herkes, Anayasada güvence altına 
alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kap-
samındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Ana-
yasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun 
yollarının tüketilmiş olması şarttır. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruda, kanun yolunda 
gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esas-
lar kanunla düzenlenir. 

(Değişik: 12/9/2010-5982/18 md.) Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahke-
mesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar. 

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet 
Başsavcıvekili yapar. 

(Değişik: 12/9/2010-5982/18 md.) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden 
inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda 
verdiği kararlar kesindir. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir. 
4. Çalışma ve yargılama usulü 
MADDE 149- (Değişik: 12/9/2010-5982/19 md.) 
Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, 

başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mah-
keme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en 
az oniki üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla 
alır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluştu-
rulabilir. 

Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce 
Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır, bireysel başvu-
rular ise bölümlerce karara bağlanır. 

Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet 
yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan 
üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle 
incelenip karara bağlanır. 
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Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama 
usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; Mahkeme-
nin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi 
yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işle-
ri dosya üzerinde inceler. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına 
karar verilebilir. Mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını 
dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî 
partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından 
sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin edece-
ği bir vekilin savunmasını dinler. 

5. İptal davası 
MADDE 150- Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin 
şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesin-
de doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar 
ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az beşte 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 İçtüzü-
ğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer. 

7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi 
MADDE 152- Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir ka-

nun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı gö-
rürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu 
kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar 
davayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse bu iddia, temyiz 
merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay için-
de kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı 
yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahke-
mesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme 
buna uymak zorundadır. 

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî 
Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün 
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. 
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8. Anayasa Mahkemesinin kararları 
MADDE 153- Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları ge-

rekçesi yazılmadan açıklanamaz. 
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin ta-

mamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İç-
tüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlan-
dığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal 
hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın 
Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. 

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun 
tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. 

İptal kararları geriye yürümez. 
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, 

yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. 
B. Yargıtay 
MADDE 154- Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka 

bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii-
dir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar. 

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet sav-
cıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

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. 

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. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve 
üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri ve 
seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kanunla düzenlenir. 

C. Danıştay 
MADDE 155- 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. 
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(Değişik: 13/8/1999- 4446/3 md.) Danıştay, davaları görmek, Başbakan 
ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili 
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, 
tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen 
diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile 
bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte 
biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafın-
dan seçilir. 

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üye-
leri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve 
gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire 
başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idarî yargının özelliği, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla 
düzenlenir. 

D. Askerî Yargıtay 
MADDE 156- Askerî Yargıtay, askerî mahkemelerden verilen karar ve 

hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen 
belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

Askerî Yargıtay üyeleri birinci sınıf askerî hâkimler arasından Askerî Yargı-
tay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer 
için göstereceği üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları As-
kerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 

(Değişik: 12/9/2010-5982/20 md.) Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, 
mensuplarının disiplin ve özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

E. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
MADDE 157- Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, askerî olmayan makam-

larca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin 
idarî işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk 
ve son derece mahkemesidir. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuş-
mazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri, 
mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu 
ve gizli oy ile birinci sınıf askerî hâkimler arasından her boş yer için gösterile-
cek üç aday içinden; hâkim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri 
kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığınca her boş 
yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir. 
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Askerî hâkim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır. 
Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları hâkim sınıfından olan-

lar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 
(Değişik: 12/9/2010-5982/21 md.) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin ku-

ruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri mahke-
melerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

F. Uyuşmazlık Mahkemesi 
MADDE 158- Uyuşmazlık Mahkemesi adlî, idarî ve askerî yargı mercileri 

arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile 

işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkeme-
since, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. 

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıkla-
rında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır. 

III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
MADDE 159- (Değişik: 12/9/2010-5982/22 md.) 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim-

lik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmiiki asıl ve oniki yedek üyeden 

oluşur; üç daire halinde çalışır. 
Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî 

üyesidir. Kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköğretim 
kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar ara-
sından Cumhurbaşkanınca, üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasın-
dan Yargıtay Genel Kurulunca, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay üyeleri 
arasından Danıştay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Türkiye Adalet 
Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört yedek 
üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş 
adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca, üç asıl 
ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 
yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcıla-
rınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.15 

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış 
gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri 
dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış 

                                                 
15  Bu fıkranın üçüncü cümlesindeki, “hukuk,” ibaresinden sonra gelen “… iktisat ve siyasal 

bilimler …” ve aynı cümledeki “öğretim üyeleri,” ibaresinden sonra gelen “… üst kademe 
yöneticileri …” ibareleri Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 
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gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyeliklerin boşalması halinde, 
asıl üyenin yedeği tarafından kalan süre tamamlanır. 

Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından seçile-
cek Kurul üyeliği için her üyenin, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı-
ları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve savcının oy kullanacağı 
seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu 
seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır.16 

Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki asıl üye-
leri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında başka bir 
görev alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçi-
lemezler. 

Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanına aittir. Kurul Başkanı dairelerin 
çalışmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını ve 
daire başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer. Başkan, yetkilerinden 
bir kısmını başkanvekiline devredebilir. 

Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama 
ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro 
dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, 
disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakan-
lığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konu-
sundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer 
görevleri yerine getirir. 

Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelge-
lere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadık-
larını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip 
işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadı-
ğını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, 
ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının oluru ile 
Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında 
soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı 
eliyle de yaptırılabilir. 

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına 
karşı yargı mercilerine başvurulamaz. 

Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim 
ve savcılardan Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Kurul Başkanı tarafından 
atanır. Kurul müfettişleri ile Kurulda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak 
hâkim ve savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Kurula aittir. 

                                                 
16  Bu fıkranın birinci cümlesindeki, “her hâkim ve savcının;” ibaresinden sonra gelen “… ancak 

bir aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 
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Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli 
olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini ve hâkim ve 
savcı mesleğinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak atama yetkisi 
Adalet Bakanına aittir. 

Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun ve daire-
lerin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, daire-
lerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü 
ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir. 

IV. Sayıştay 
MADDE 160- (Değişik: 29/10/2005-5428/2 md.) Sayıştay, merkezî yöne-

tim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının 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. Sayıştayın 
kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilir-
ler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. 

Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayış-
tay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. 

(Ek fıkra: 29/10/2005-5428/2 md.) Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin 
denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. 

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: 7/5/2004-5170/10 md.) 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Malî ve Ekonomik Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

I. Bütçe 
A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
MADDE 161- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tü-

zelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. 
(Değişik: 29/10/2005-5428/3 md.) Malî yıl başlangıcı ile merkezî yönetim 

bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir. 
Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş 

ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. 
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. 
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B. Bütçenin görüşülmesi 
MADDE 162- (Değişik: 29/10/2005-5428/4 md.) Bakanlar Kurulu, mer-

kezî yönetim bütçe tasarısı ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yıl 
başından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incele-
nir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az 
yirmibeş üye verilmek şartı ile, siyasî parti gruplarının ve bağımsızların oranla-
rına göre temsili göz önünde tutulur. 

Bütçe Komisyonunun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinde görüşülür ve malî yıl başına kadar karara bağlanır. 

(Değişik: 29/10/2005-5428/4 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Genel Kurulda, kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik öner-
geleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Ku-
rulda görüşülmesi sırasında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde 
bulunamazlar. 

C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları 
MADDE 163- (Değişik: 29/10/2005-5428/5 md.) Merkezî yönetim bütçe-

siyle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Harcanabilecek 
miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm 
konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede deği-
şiklik yapmak yetkisi verilemez. Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarılarında ve carî ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nite-
likteki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî 
kaynak gösterilmesi zorunludur. 

D. Kesinhesap 
MADDE 164- Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre 

kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç yedi 
ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, 
genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının veril-
mesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine sunar. 

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 görü-
şerek karara bağlar. 

Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış 
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denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anla-
mına gelmez. 

E. Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi 
MADDE 165- Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya 

dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Ekonomik Hükümler 
I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey 17 
MADDE 166- 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 kullanılma-
sını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. 

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödeme-
lerde 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. 

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onay-
lanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişik-
liklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/23 md.) Ekonomik ve sosyal politikaların oluş-
turulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve 
Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi ka-
nunla düzenlenir. 

II. Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi 
MADDE 167- Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının 

sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda 
fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. 

Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi ama-
cıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri 
yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya 
kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. 

III. Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi 
MADDE 168- Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu al-

tındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını 

                                                 
17  Bu maddenin kenar başlığı, “I. Planlama” iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 23 

üncü maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve 
kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak 
veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlı-
dır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe 
yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir. 

IV. Ormanlar ve orman köylüsü 
A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
MADDE 169- 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 Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna gö-
re, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez 
ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhası-
ran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı 
yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına 
alınamaz. 

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görül-
meyen, 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 dışın-
da, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 

B. Orman köylüsünün korunması 
MADDE 170- Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındı-

rılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın göze-
tilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 
31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tama-
men 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. 

Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanma-
sını kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak 
derhal ağaçlandırılır. 
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V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 
MADDE 171- Devlet, millî ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle 

üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin 
gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır. 

(Mülga: 23/7/1995-4121/15 md.) 
VI. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması 
A. Tüketicilerin korunması 
MADDE 172- Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tü-

keticilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. 
B. Esnaf ve sanatkârların korunması 
MADDE 173- Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbir-

leri alır. 
 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

I. İnkılâp kanunlarının korunması 
MADDE 174- Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık 

seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma 
amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile 
kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı oldu-
ğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz: 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 
2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanun; 
3. 30 Teşrinisâni 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 Türk Kanunu Medenisiyle kabul edi-

len, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî 
nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hak-
kında Kanun; 

6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 
Hakkında Kanun; 

7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap 
ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun; 

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyece-
ğine Dair Kanun. 
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ALTINCI KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1- Anayasanın, halkoylaması sonucu, Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasası olarak kabul edildiğinin usulünce ilânı ile birlikte, halkoylaması 
tarihindeki Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı 
sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına 
tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 18 Eylül 1980 tarihinde 
Devlet Başkanı olarak içtiği and yürürlükte kalır. Yedi yıllık sürenin sonunda 
Cumhurbaşkanlığı seçimi Anayasada öngörülen hükümlere göre yapılır. 

Cumhurbaşkanı, ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanıp, Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar, 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı 
Kanunla teşekkül etmiş olan Millî Güvenlik Konseyinin Başkanlığını da yürütür. 

İlk milletvekili genel seçimleri sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi topla-
nıp göreve başlayıncaya kadar geçecek süre içinde, Cumhurbaşkanlığının 
herhangi bir surette boşalması halinde, Millî Güvenlik Konseyinin en kıdemli 
üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Anayasaya göre yeni Cumhurbaş-
kanını seçinceye kadar, Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve O’nun Anayasadaki 
bütün görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır. 

GEÇİCİ MADDE 2- 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Kanunla kuruluşu 
gösterilen Millî Güvenlik Konseyi, Anayasaya dayalı olarak hazırlanacak Siyasî 
Partiler Kanunu ile Seçim Kanununa göre yapılacak ilk genel seçimler sonucu 
Türkiye 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. 

Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki 
Millî Güvenlik Konseyi Üyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması 
halinde doldurulması usulüne ilişkin hüküm uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başladıktan sonra, Millî Gü-
venlik Konseyi, altı yıllık bir süre için Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür 
ve Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi sıfatını 
alırlar. Millî Güvenlik Konseyi üyesi olarak 18 Eylül 1980 tarihinde içtikleri and 
yürürlükte kalır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Anayasada Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin haiz bulundukları özlük hakları ile dokunulmazlığına 
sahip olurlar. Altı yıllık süre sonunda Cumhurbaşkanlığı Konseyinin hukukî 
varlığı sona erer. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevleri şunlardır: 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına 

gönderilen, Anayasada yazılı temel hak ve hürriyetlere ve ödevlere, lâiklik 
ilkesine, Atatürk inkılâplarının, millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması-
na, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna, milletlerarası andlaşmalara, dış 
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ülkelere silahlı kuvvet gönderilmesine ve yabancı kuvvetlerin Türkiye’ye kabu-
lüne, olağanüstü yönetime, sıkıyönetim ve savaş haline dair kanunlar ile 
Cumhurbaşkanınca gerekli görülen diğer kanunları Cumhurbaşkanına tanınan 
onbeş günlük sürenin ilk on günü içinde incelemek; 

b) Cumhurbaşkanının istemi ve tespit edeceği süre içinde: 
Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesine, olağanüstü yönetim yetkisi-

nin kullanılmasına ve alınacak tedbirlere, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu-
nun yönetim ve gözetimine, gençliğin yetiştirilmesine ve Diyanet İşlerinin 
düzenlenmesine ilişkin konuları incelemek ve görüş bildirmek; 

c) Cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış güvenlik ile gerekli görülen 
diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşka-
nına sunmak. 

GEÇİCİ MADDE 3- Anayasaya göre yapılacak ilk milletvekili genel seçimi 
sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanını oluştur-
ması ile birlikte: 

a) 27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun, 
b) 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Millî Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun, 
c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun, 
Yürürlükten kalkar ve Millî Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisinin hukukî 

varlıkları sona erer. 
GEÇİCİ MADDE 4- (Mülga: 6/9/1987- 3361/4 md.) 
GEÇİCİ MADDE 5- Yapılacak ilk milletvekili genel seçimi sonucunun 

Yüksek Seçim Kurulunca ilânını takip eden onuncu gün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında, saat 15.00’de kendi-
liğinden toplanır. Bu toplantıya en yaşlı Milletvekili Başkanlık eder. Bu toplan-
tıda milletvekilleri andiçerler. 

GEÇİCİ MADDE 6- Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin toplantı ve çalışmaları için kendi içtüzükleri yapılıncaya kadar, Millet 
Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğünün, Anaya-
saya aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7- İlk milletvekili genel seçimi sonunda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplanıp, yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında 
olan Bakanlar Kurulunun görevi devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 8- Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve 
kurulların kuruluş, görev, yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anayasada 
konulması veya değiştirilmesi öngörülen diğer kanunlar, Anayasanın kabulün-
den başlayarak Kurucu Meclisin görev süresi içerisinde, bu süre içerisinde 
yetiştirilemeyenler, seçimle gelen Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısı-
nı izleyen bir yıl sonuna kadar çıkartılır. 
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GEÇİCİ MADDE 9- İlk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanı kurulduktan sonra altı yıllık süre içinde yapı-
lacak Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geri gönderebilir. Bu takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen 
Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen kabul edip tekrar Cumhurbaş-
kanına gönderebilmesi, üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun oyu ile 
mümkün olabilir. 

GEÇİCİ MADDE 10- Mahallî idare seçimleri en geç Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 11- Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte Anaya-
sa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların kadroları ile görevleri devam eder. 
Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu suretle ka-
zanmış 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 düzenle-
meye intibakı sağlanıncaya kadar asıl üye sayısının onbirden, asıl ve yedek 
üye sayıları toplamının onbeşden aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimler-
de bu Anayasanın 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 uygu-
lanır. 

GEÇİCİ MADDE 12- 13/5/1981 gün ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek 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 Cumhu-
riyet 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 başkanlık-
larına, Devlet Başkanınca seçilmiş bulunanlar, seçildikleri dönem için bu gö-
revlerine devam ederler. 

6/1/1982 gün ve 2576 sayılı Kanunun geçici maddelerinin idarî mahkeme-
ler Başkan ve üyeliklerine atamalara ilişkin hükümleri de saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 13- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Yargıtaydan 
seçilmesi gereken bir asıl ve bir yedek üyenin seçimleri Anayasanın yürürlüğe 
girdiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yapılır. 

Seçilen üyeler göreve başlayıncaya kadar Kurul, toplantı yeter sayısını 
oluşturacak yedek üyenin katılmasıyla çalışmalarını yapar. 

GEÇİCİ MADDE 14- Sendikaların gelirlerini Devlet bankalarında muhafa-
za etmelerine ilişkin yükümlülükleri, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç iki yıl içinde yerine getirilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 74

GEÇİCİ MADDE 15- (Mülga: 12/9/2010-5982/24 md.) 
GEÇİCİ MADDE 16- Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütü-

ğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde 
hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayan-
lar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara 
seçimleri ile mahallî seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçim-
lerde aday olamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 17- (Ek: 10/5/2007- 5659/1 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk genel seçimde, 

Anayasanın 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- (Ek: 12/9/2010 – 5982/25 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesinin mevcut ye-

dek üyeleri asıl üye sıfatını kazanır. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi bir üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun ve bir üyeyi de baro 
başkanlarının gösterecekleri üçer aday içinden seçer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı üye seçimi için aday göstermek 
amacıyla; 

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde, Sayıştay 
Başkanı adaylık başvurusunu ilân eder. İlân tarihinden itibaren beş gün içinde 
adaylar Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş 
gün içinde Sayıştay Genel Kurulunca seçim yapılır. Her Sayıştay üyesinin oy 
kullanabileceği bu seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.18 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde, Türkiye 
Barolar Birliği Başkanlığı adaylık başvurusunu ilân eder. İlân tarihinden itiba-
ren beş gün içinde adaylar Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına başvurur. Baş-
vuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde Türkiye Barolar 
Birliği Başkanlığının ilânında gösterilen yer ve zamanda baro başkanları tara-
fından seçim yapılır. Her bir baro başkanının oy kullanabileceği bu seçimde, en 
fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.19 

c) (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucunda aday göste-
rilmiş sayılanların isimleri seçimin yapıldığı günü takip eden gün Sayıştay ve 

                                                 
18  Bu bendin son cümlesindeki, “Her Sayıştay üyesinin” ibaresinden sonra gelen “… ancak bir 

aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 

19  Bu bendin son cümlesindeki, “Her bir baro başkanının” ibaresinden sonra gelen “… ancak 
bir aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 
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Türkiye Barolar Birliği başkanlıklarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı-
na bildirilir. 

ç) (c) bendi uyarınca yapılan bildirimden itibaren on gün içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde seçim yapılır. Her boş üyelik için yapılacak seçimde, ilk 
oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt 
çoğunluğu aranır; ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada 
en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla 
oy alan aday üye seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı, birer üyeyi Yargıtay ve Danıştay kontenjanlarından olan 
ilk üyeliklerin boşalmasından sonra Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi 
olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dalla-
rında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden 
seçer. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösteren kurumların halen mevcut 
üyeleri ile kendi kontenjanlarından seçilmiş yedek üyeler, tamamlama seçi-
minde göz önünde bulundurulur. 

Anayasa Mahkemesinde halen belli görevlere seçilmiş olanların bu sıfatları 
seçilmiş oldukları sürenin sonuna kadar devam eder. Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte üye olanlar yaş haddine kadar görevlerine devam ederler. 

Bireysel başvuruya ilişkin gerekli düzenlemeler iki yıl içinde tamamlanır. 
Uygulama kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bireysel başvurular 
kabul edilir. 

GEÇİCİ MADDE 19- (Ek: 12/9/2010 – 5982/25 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde aşağıda be-

lirtilen esas ve usuller dahilinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri 
seçilir: 

a) Cumhurbaşkanı, hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmayan; 
yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında en az onbeş yıldan beri görev 
yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen onbeş yılını doldurmuş avukatlar 
arasından dört üye seçer.20 

b) Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek 
üye seçer. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde 
Yargıtay Birinci Başkanı adaylık başvurusunu ilân eder. İlân tarihinden itibaren 

                                                 
20  Bu bendin birinci cümlesindeki, “hukuk,” ibaresinden sonra gelen “… iktisat ve siyasal 

bilimler …” ve “öğretim üyeleri,” ibarelerinden sonra gelen “… üst kademe yöneticileri …” 
ibareleri ile “Cumhurbaşkanı, üst kademe yöneticileri arasından seçeceği Kurul üyesini, ba-
kanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, valilik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, ka-
mu kurum ve kuruluşlarında genel müdürlük veya teftiş kurulu başkanlığı görevlerini yapan-
lar arasından seçer.” şeklindeki ikinci cümle Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 
2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 
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yedi gün içinde adaylar Birinci Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona 
erdiği günden itibaren onbeş gün içinde Yargıtay Genel Kurulu seçim yapar. 
Her Yargıtay üyesinin oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar 
sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur.21 

c) Danıştay Genel Kurulu, Danıştay üyeleri arasından iki asıl ve iki yedek 
üye seçer. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde 
Danıştay Başkanı adaylık başvurusunu ilân eder. İlân tarihinden itibaren yedi 
gün içinde adaylar Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden 
itibaren onbeş gün içinde Danıştay Genel Kurulu seçim yapar. Her Danıştay 
üyesinin oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve 
yedek üye seçilmiş olur.22 

ç) Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu, kendi üyeleri arasından, Hâkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bir asıl ve bir yedek üye seçer. Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Türkiye Adalet Akademisi 
Başkanı adaylık başvurusunu ilân eder. İlân tarihinden itibaren yedi gün içinde 
adaylar Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren 
onbeş gün içinde Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu seçim yapar. Her 
üyenin oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve 
yedek üye seçilmiş olur.23 

d) Yedi asıl ve dört yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı ge-
rektiren nitelikleri yitirmemiş olan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, adlî 
yargı hâkim ve savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve dene-
timinde seçilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 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 erdiği 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 erdiği günden 
itibaren iki gün içinde itirazlar incelenir, sonuçlandırılır ve kesin aday listesi 
ilân edilir. Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilân ettiği tarihten 
sonraki ikinci Pazar günü her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi 
altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcı-
lar oy kullanır. İl seçim kurulları o ilde oy kullanacak hâkim ve savcıların sayı-

                                                 
21  Bu bendin son cümlesindeki, “Her Yargıtay üyesinin” ibaresinden sonra gelen “… sadece bir 

aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 

22  Bu bendin son cümlesindeki, “Her Danıştay üyesinin” ibaresinden sonra gelen “… sadece bir 
aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 

23  Bu bendin son cümlesindeki, “Her üyenin” ibaresinden sonra gelen “… sadece bir aday için 
…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı 
ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 
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sına göre sandık kurulları oluşturur. Sandık kurullarının işlem, tedbir ve karar-
larına karşı yapılan şikâyet ve itirazlar il seçim kurulunca karara bağlanır. 
Adaylar propaganda yapamazlar; sadece, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini bu iş için tahsis edilmiş 
bir internet sitesinde yayımlayabilirler. Seçimlerde en çok oy alan adaylar 
sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. Kullanılacak oy pusulalarıyla ilgili 
diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kuru-
lu, oy pusulalarını kendisi bastırabileceği gibi gerektiğinde uygun göreceği il 
seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. Yapılacak seçimlerde, 
26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük-
leri Hakkında Kanunun bu bende aykırı olmayan hükümleri uygulanır.24 

e) Üç asıl ve iki yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerekti-
ren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından, idarî yargı 
hâkim ve savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde 
seçilir. Bölge idare mahkemelerinin bulunduğu illerde, il seçim kurulunun yöne-
tim ve denetimi altında yapılacak bu seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde 
ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev yapan idarî yargı hâkim ve 
savcıları oy kullanır. Bu seçimler hakkında da (d) bendi hükümleri uygulanır. 

Birinci fıkranın (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca seçilen Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun asıl üyeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonraki otuzuncu günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu-
nun Yargıtay ve Danıştaydan gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçilmiş 
oldukları sürenin sonuna kadar devam eder. Bunlardan, Yargıtaydan gelen 
üyelerden görev süresini tamamlayanların yerine birinci fıkranın (b) bendi 
uyarınca seçilenler; Danıştaydan gelen üyelerden görev süresini tamamlayanla-
rın yerine birinci fıkranın (c) bendi uyarınca seçilenler, sırayla göreve başlarlar. 

Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri uyarınca seçilen üyelerden, üçüncü fıkra 
uyarınca göreve başlayanların görev süresi, birinci fıkranın (a), (ç), (d) ve (e) 
bentleri uyarınca seçilen diğer Kurul üyelerinin görev süresinin bittiği tarihte 
sona erer. 

İlgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, Hâkimler ve Sav-
cılar Yüksek Kuruluna seçilen asıl üyeler, Yargıtay daire başkanı için ilgili mev-
zuatında öngörülen tüm malî ve sosyal haklar ile emeklilik hakkından aynen 
yararlanırlar. Ayrıca, Kurulun Başkanı dışındaki asıl üyelerine, (30000) göster-
ge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu buluna-
cak miktarda aylık ek tazminat ödenir. 

                                                 
24  Bu bentte yer alan “Bu seçimlerde her seçmen sadece bir aday için oy kullanabilir.” şeklin-

deki onbirinci cümle Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659) 
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İlgili kanunlarda düzenleme yapılıncaya kadar, Hâkimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu; 

a) Anayasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, yürürlükteki kanun hü-
kümlerine göre Kurul şeklinde çalışır. 

b) İkinci fıkra uyarınca asıl üyelerinin göreve başladığı tarihten itibaren bir 
hafta içinde Adalet Bakanının başkanlığında toplanır ve bir geçici Başkanvekili 
seçer. 

c) En az onbeş üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ka-
rar verir. 

ç) Sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür. 
Kurul müfettişleri ile adalet müfettişleri atanıncaya kadar, mevcut adalet 

müfettişleri, Kurul müfettişi ve adalet müfettişi sıfatıyla görev yaparlar. 
Bu madde hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya 

kadar uygulanır. 
 

YEDİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma 
MADDE 175- (Değişik: 17/5/1987-3361/3 md.) 
Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en 

az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hak-
kındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü 
Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. 

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

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görü-
şülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri 
gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul eder-
se Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir. 

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul 
edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Mecli-
se iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayım-
lanır. 

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya 
gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. 
Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili 
maddeler Resmî Gazetede yayımlanır. 
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Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe 
girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun 
kabul oyu olması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların ka-
bulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın 
değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylana-
cağını da karara bağlar. 

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahallî genel se-
çimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir 
alınır. 

II. Başlangıç ve kenar başlıklar 
MADDE 176- Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten baş-

langıç kısmı, Anayasa metnine dahildir. 
Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve 

maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa 
metninden sayılmaz. 

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi 
MADDE 177- Bu Anayasa, halkoylaması sonucu kabul edilip Resmî Gaze-

tede yayımlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur ve aşağıda gösteri-
len istisnalar ile bu istisnaların yürürlüğe girmesine ait hükümler dışında bütü-
nüyle yürürlüğe girer. 

a) İKİNCİ KISIM II. Bölümdeki; kişi hürriyeti ve güvenliği, basın ve yayım-
la ilgili hükümler, toplantı hak ve hürriyetleri, 

III. Bölümdeki çalışma ile ilgili hükümler, toplu iş sözleşmesi, grev hakkı 
ve lokavt ile ilgili hükümler, 

Bu hükümler yeni kanunları çıkarıldığında veya mevcut kanunlarda deği-
şiklik yapıldığında ve her halde en geç Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve 
başladığında yürürlüğe girer. Ancak bu hükümler yürürlüğe girinceye kadar 
mevcut kanunlar ve Millî Güvenlik Konseyinin bildiri ve kararları uygulanır. 

b) İKİNCİ KlSIM’daki; siyasî faaliyette bulunma hakları ile siyasî partilerle 
ilgili hükümler, bunlara dayalı olarak yeniden hazırlanacak Siyasî Partiler Ka-
nununun; 

Seçme ve seçilme hakkı ise yine bu hükümlere dayalı olarak hazırlanacak 
Seçim Kanununun; 

Yayımlanması ile yürürlüğe girer. 
c) ÜÇÜNCÜ KISIM’daki; yasama ile ilgili hükümler; 
Bu hükümler ilk milletvekili genel seçimi sonucunun ilânı ile birlikte yürür-

lüğe girer. Ancak bu bölümdeki Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetki-
lerine ilişkin hükümleri, 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis 
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Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi 
göreve başlayıncaya kadar Millî Güvenlik Konseyince yerine getirilir. 

d) ÜÇÜNCÜ KISIM’daki; Cumhurbaşkanı başlığı altındaki görev ve yetkileri 
ile Devlet Denetleme Kurulu, Bakanlar Kurulu başlığı altındaki tüzükler, Millî 
Savunma, olağanüstü yönetim usulleri, idare başlığı altındaki mahallî idareler 
ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu hariç diğer hükümler ve Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri hariç yargıya ilişkin bütün hükümler Anayasanın halkoy-
laması sonucunda kabulünün Resmî Gazetede ilânı ile birlikte yürürlüğe girer. 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna ait yürürlüğe girmeyen hükümler Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin göreve başlaması ile, mahallî idareler ile Devlet 
Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hükümler ise ilgili kanunların yayımlanması ile 
yürürlüğe girer. 

e) Anayasanın halkoylaması sonucu kabulünün ilânıyla birlikte yürürlüğe 
girecek hükümleri ve mevcut ve kurulacak kurum, kuruluş ve kurullar için 
yeniden kanun yapılması veya mevcut kanunlarda değişiklik yapılması gereki-
yorsa bunlara ilişkin işlemler mevcut kanunların Anayasaya aykırı olmayan 
hükümleri veya doğrudan Anayasa hükümleri, Anayasanın 11 inci maddesi 
gereğince uygulanır. 

f) Kesinhesap kanunu tasarılarının görüşülme usulünü düzenleyen 164 ün-
cü maddenin ikinci fıkrası hükmü 1984 yılından itibaren uygulanmaya başlanır. 

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA 
İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER 

3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunun geçici maddesi 
GEÇİCİ MADDE- A) Bu Kanunun 24 üncü maddesi ile Anayasanın 67 nci 

maddesine son fıkra olarak eklenen hüküm bu Kanunun yürürlüğe girmesin-
den sonra yapılacak ilk genel seçimde uygulanmaz. 

B) Bu Kanunun 28 inci maddesi ile Anayasanın 87 nci maddesinde yapılan 
değişiklik, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, Anayasanın 14 üncü madde-
sindeki fiilleri işleyenler hakkında uygulanmaz. 

27/12/2002 tarihli ve 4777 sayılı Kanunun geçici maddesi 
GEÇİCİ MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin 

son fıkrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci dönemi içinde yapılacak ilk 
ara seçimde uygulanmaz. 

 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) 

 

81

19
82

 A
na

ya
sa

sı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 

Kanun 
No. 

TBMM’de 
Kabul 
Tarihi 

Halkoylaması 
Tarihi 

Değiştirilen 
Maddeler 

Resmî Gazete 
Tarih - Sayı 

- 
67, 75, 175, Geçici 

4 
18/5/1987 –19464 

Mükerrer 
 

3361 
 

17/5/1987 
6/9/1987 Geçici 4 25 

Halkoylaması 
Sonucu: 

12/9/1987-19572 

3913 8/7/1993 - 133 10/7/1993 - 21633

4121 23/7/1995 - 

Başlangıç, 33, 52, 
53, 67, 68, 69, 75, 
84, 85, 93, 127, 
135, 149, 171 

26/7/1995-22355 

4388 18/6/1999 - 143 
18/6/1999-23729 

Mükerrer 

4446 13/8/1999 - 47, 125, 155 14/8/1999-23786 

4709 3/10/2001 - 

Başlangıç, 13, 14, 
19, 20, 21, 22, 23, 
26, 28, 31, 33, 34, 
36, 38, 40, 41, 46, 
49, 51, 55, 65, 66, 
67, 69, 74, 87, 89, 
94, 100, 118, 149, 

Geçici 15 

17/10/2001-24556
Mükerrer 

4720 21/11/2001 - 86 1/12/2001-24600 

4777 27/12/2002 - 76, 78 
31/12/2002-24980 

3. Mükerrer 

5170 7/5/2004 - 
10, 15, 17, 30, 38, 
87, 90, 131, 143, 

160 
22/5/2004-25469 

5370 21/6/2005 - 133 23/6/2005-25854 

5428 29/10/2005 - 
130, 160, 161, 162, 

163 
9/11/2005-25988 

                                                 
25  3361 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin yürürlükten 

kaldırılması ve bu hükmün halkoylamasına sunulması öngörülmüştür. Yapılan halkoylama-
sında Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması kabul edilmiştir. 
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5551 13/10/2006 - 76 17/10/2006-26322 

5659 10/5/2007 - Yeni Geçici 17 18/5/2007-26526 

5678 26 31/5/2007 21/10/2007 77, 79, 96, 101, 102

16/6/2007-26554 
Halkoylaması 

Sonucu: 
31/10/2007-26686 

5735 9/2/2008 - 10, 42 23/2/2008-26796 

5982 7/5/2010 12/9/2010 

10, 20, 23, 41, 51, 
53, 54, 74, 84, 94, 
125, 128, 129, 144, 
145, 146, 147, 148, 
149, 156, 157, 159, 
166, Geçici 15, Yeni 

Geçici 18 ve 19 

13/5/2010-27580 
Halkoylaması 

Sonucu: 
23/9/2010-27708 

6214 17/3/2011 - 59 29/3/2011-27889 

 
 
 

                                                 
26  Halkoylamasına sunulan 5678 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

sasına eklenen geçici 18 ve 19 uncu maddeler, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla 
halkoylamasına sunulan metinden çıkarılmıştır. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 
(1961) 

 
Kurucu Mecliste Kabul Tarihi: 27/5/1961 

 

Halkoyuna Sunulmak Üzere 
 

Tasarının Resmi Gazete ile İlanı: 31/5/1961 
 

Kanunun Resmi Gazete ile İlanı: 20/7/1961 / Sayı: 10859 
 

Kanun No: 334 Kabul Tarihi: 9/7/1961 
 
 

Madde 
BİRİNCİ KISIM 
GENEL ESASLAR 

I. Devletin Şekli ........................................................................................ 1 
II. Cumhuriyetin Nitelikleri......................................................................... 2 
III. Devletin Bütünlüğü; Resmi Dil; Başkent ................................................ 3 
IV. Egemenlik........................................................................................... 4 
V. Yasama Yetkisi ..................................................................................... 5 
VI. Yürütme Görevi ................................................................................... 6 
VII. Yargı Yetkisi....................................................................................... 7 
VIII. Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı................................................. 8 
IX. Devlet Şeklinin Değişmezliği ................................................................. 9 

İKİNCİ KISIM 
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 

Birinci Bölüm 
GENEL HÜKÜMLER 

I. Temel Hakların Niteliği ve Korunması .................................................... 10 
II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Özü, Sınırlanması ve Kötüye 
Kullanılamaması...................................................................................... 11 
III. Eşitlik............................................................................................... 12 
IV. Yabancıların Durumu ......................................................................... 13 
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İkinci Bölüm 
KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 

I. Kişi Dokunulmazlığı.............................................................................. 14 
II. Özel Hayatın Korunması 
a) Özel Hayatın Gizliliği ........................................................................... 15 
b) Konut Dokunulmazlığı ......................................................................... 16 
c) Haberleşme Hürriyeti .......................................................................... 17 
III. Seyahat ve Yerleşme Hürriyeti ........................................................... 18 
IV. Düşünce ve İnanç Hak ve Hürriyetleri 
a) Vicdan ve Din Hürriyeti ....................................................................... 19 
b) Düşünce Hürriyeti............................................................................... 20 
V. Bilim ve Sanat Hürriyeti....................................................................... 21 
VI. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler 
a) Basın Hürriyeti.................................................................................... 22 
b) Gazete ve Dergi Çıkarma Hakkı............................................................ 23 
c) Kitap ve Broşür Çıkarma Hakkı ............................................................. 24 
d) Basın Araçlarının Korunması ................................................................ 25 
e) Basın Dışı Haberleşme Araçlarından Faydalanma Hakkı .......................... 26 
f) Düzeltme ve Cevap Hakkı..................................................................... 27 
VII. Toplantı Hak ve Hürriyetleri 
a) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı ...................................................... 28 
b) Dernek Kurma Hakkı ........................................................................... 29 
VIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler 
a) Kişi Güvenliği...................................................................................... 30 
Hak Arama Hürriyeti ............................................................................... 31 
b) Kanuni Yargı Yolu ............................................................................... 32 
c) Cezaların Kanuni ve Şahsi Olması; Zorlama Yasağı................................. 33 
d) İspat Hakkı ........................................................................................ 34 

Üçüncü Bölüm 
SOSYAL VE İKTİSADİ HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Ailenin Korunması................................................................................ 35 
II. Mülkiyet Hakkı 
a) Mülkiyete Ait Genel Kural .................................................................... 36 
b) Toprak Mülkiyeti ................................................................................. 37 
c) Kamulaştırma ..................................................................................... 38 
d) Devletleştirme .................................................................................... 39 
III. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti............................................................ 40 
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IV. İktisadi ve Sosyal Hayatın Düzeni........................................................ 41 
V. Çalışma ile İlgili Hükümler 
a) Çalışma Hakkı ve Ödevi ....................................................................... 42 
b) Çalışma Şartları .................................................................................. 43 
c) Dinlenme Hakkı .................................................................................. 44 
d) Ücrette Adâlet Sağlanması................................................................... 45 
e) Sendika Kurma Hakkı .......................................................................... 46 
f) Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı.............................................................. 47 
VI. Sosyal Güvenlik ................................................................................. 48 
VII. Sağlık Hakkı ..................................................................................... 49 
VIII. Öğrenimin Sağlanması..................................................................... 50 
IX. Kooperatifçiliği Geliştirme ................................................................... 51 
X. Tarımın ve Çiftçinin Korunması............................................................. 52 
XI. Devletin İktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı ........................................ 53 

Dördüncü Bölüm 
SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Vatandaşlık ......................................................................................... 54 
II. Seçme ve Seçilme Hakkı ..................................................................... 55 
III. Siyasî Partilerle İlgili Hükümler 
a) Parti Kurma Hakkı ve Partilerin Siyasî Hayattaki Yeri .............................. 56 
b) Partilerin Uyacakları Esaslar................................................................. 57 
IV. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı 
a) Hizmete Girme ................................................................................... 58 
b) Mal Bildirimi ....................................................................................... 59 
V. Vatan Hizmeti..................................................................................... 60 
VI. Vergi Ödevi....................................................................................... 61 
VII. Dilekçe Hakkı ................................................................................... 62 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
CUMHURİYETİN TEMEL KURULUŞU 

Birinci Bölüm 
YASAMA 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I. TBMM’nin Kuruluşu.............................................................................. 63 
II. TBMM’nin Görev ve Yetkileri 
a) Genel Olarak ...................................................................................... 64 
b) Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma............................................... 65 
c) Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme ............................................... 66 
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III. Millet Meclisi 
a) Kuruluş .............................................................................................. 67 
b) Milletvekili Seçilme Yeterliği ................................................................. 68 
c) Millet Meclisinin Seçim Dönemi............................................................. 69 
IV. Cumhuriyet Senatosu 
a) Kuruluş .............................................................................................. 70 
b) Cumhuriyet Senatosuna Üye Seçme Hakkı ............................................ 71 
c) Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine Seçilme Yeterliği ................................... 72 
d) Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin Süresi................................................. 73 
V. TBMM Seçimlerinin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimleri .......................... 74 
VI. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi ................................................ 75 
B) Meclislere Ait Müşterek Hükümler 
I. TBMM Üyeliğiyle İlgili Hükümler 
a) Milletin Temsili ................................................................................... 76 
b) Andiçme ............................................................................................ 77 
c) Üyelikle Bağdaşmayan İşler ................................................................. 78 
d) Yasama Dokunulmazlığı ...................................................................... 79 
e) Üyeliğin Düşmesi ................................................................................ 80 
f) İptâl Sistemi ....................................................................................... 81 
g) Ödenek ve Yolluklar............................................................................ 82 
II. TBMM’nin Faaliyetiyle İlgili Hükümler 
a) Toplanma ve Tatil............................................................................... 83 
b) Başkanlık Divanı ................................................................................. 84 
c) İçtüzük, Siyasi Parti Grupları ve Kolluk İşleri.......................................... 85 
d) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı .............................................................. 86 
e) Görüşmelerin Açıklığı ve Yayınlanması .................................................. 87 
III. TBMM’nin Denetim Yolları 
a) Genel Olarak ...................................................................................... 88 
b) Gensoru............................................................................................. 89 
c) Meclis Soruşturması ............................................................................ 90 
C) Kanunların Yapılması 
I. Genel Kurullar 
a) Kanun Teklif Etme Yetkisi .................................................................... 91 
b) Kanunların Görüşülmesi ve Kabulü ....................................................... 92 
c) Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayınlanması ......................................... 93 
II. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabûlü; Gider Artırıcı ve Gelir Azaltıcı Teklifler..... 94 
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İkinci Bölüm 
YÜRÜTME 

A) Cumhurbaşkanı 
I. Seçimi ve Tarafsızlığı ........................................................................... 95 
II. And İçmesi ........................................................................................ 96 
III. Görev ve Yetkileri.............................................................................. 97 
IV. Sorumsuzluğu ................................................................................... 98 
V. Sorumluluğu....................................................................................... 99 
VI. Cumhurbaşkanına Vekillik Etme ........................................................ 100 
VII. Görevin Sona Ermesi ve Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi......................... 101 
B) Bakanlar Kurulu 
I. Kuruluş............................................................................................. 102 
II. İşe Başlama ve Güven Oyu 
a) Göreve Başlarken Güven Oyu ............................................................ 103 
b) Görev Sırasında Güven Oyu............................................................... 104 
III. Görev ve Siyasi Sorumluluk.............................................................. 105 
IV. Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar .................................................. 106 
V. Tüzükler .......................................................................................... 107 
VI. Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi .................. 108 
VII. Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu ................................................... 109 
VIII. Milli Savunma 
a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı .......................................... 110 
b) Milli Güvenlik Kurulu ......................................................................... 111 
C) İdare 
I. İdarenin Esasları 
a) İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği .......................................... 112 
b) Yönetmelikler ................................................................................... 113 
c) Yargı Yolu ........................................................................................ 114 
II. İdarenin Kuruluşu 
a) Merkezî İdare ................................................................................... 115 
b) Mahallî İdareler ................................................................................ 116 
III. Memurlarla İlgili Hükümler 
a) Genel Kural ...................................................................................... 117 
b) Memur Teminatı ............................................................................... 118 
c) Memurların Siyasi Partilere ve Sendikalara Girememesi ........................ 119 
IV. Özerk Üniversite, Tarafsız Radyo-Televizyon, Haber Ajansları 
a) Üniversiteler..................................................................................... 120 
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b) Radyo ve Televizyonun İdaresi ve Haber Ajansları ............................... 121 
V. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları .................................... 122 
VI. Olağanüstü Yönetim Usûlleri 
a) Olağanüstü Haller ............................................................................. 123 
b) Sıkıyönetim ve Savaş Hali.................................................................. 124 
VII. Kanunsuz Emir............................................................................... 125 
D) İktisadî ve Malî Hükümler 
I. Bütçe ............................................................................................... 126 
II. Sayıştay; Silahlı Kuvvetlerin Mallarının ve Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin Denetlenmesi ............................................................... 127 
III. Kesin Hesaplar................................................................................ 128 
IV. Kalkınma 
a) Kalkınma Plânı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ........................................ 129 
b) Tabii Servet Kaynaklarının Aranması ve İşletilmesi............................... 130 
c) Ormanların ve Orman Köylüsünün Korunması, Ormanların Geliştirilmesi... 131 

Üçüncü Bölüm 
YARGI 

A) Genel Hükümler 
I. Mahkemelerin Bağımsızlığı.................................................................. 132 
II. Hâkimlik Teminatı ............................................................................ 133 
III. Hâkimlik Mesleği ............................................................................. 134 
IV. Duruşmanın Açık ve Kararların Gerekçeli Olması................................. 135 
V. Mahkemelerin Kuruluşu..................................................................... 136 
VI. Savcılık ........................................................................................... 137 
VII. Askeri Yargı ................................................................................... 138 
B) Yüksek Mahkemeler 
I. Yargıtay............................................................................................ 139 
II. Danıştay.......................................................................................... 140 
III. Askeri Yargıtay ............................................................................... 141 
IV. Uyuşmazlık Mahkemesi .................................................................... 142 
C) Yüksek Hâkimler Kurulu 
I. Kuruluş............................................................................................. 143 
II. Görev ve Yetkileri............................................................................. 144 
D) Anayasa Mahkemesi 
I. Kuruluş 
a) Üyelerin Seçimi................................................................................. 145 
b) Üyeliğin Sona Ermesi ........................................................................ 146 
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II. Görev ve Yetkileri............................................................................. 147 
III. Yargılama ve Çalışma Usûlü ............................................................. 148 
IV. İptâl Dâvası 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 
(1961) 

 
 

BAŞLANGIÇ 
Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan; 
Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş 

bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan 
Türk Milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün 
halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya milletleri 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima 
yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun, millet ege-
menliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak; 

İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adâleti, ferdin ve top-
lumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün 
kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kur-
mak için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı 
kabûl ve ilân ve Onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde 
yer aldığı inancı ile, hürriyete, adâlete ve fâzilete aşık evlâtlarının uyanık bek-
çiliğine emanet eder. 

 
BİRİNCİ KISIM 
GENEL ESASLAR 

I. Devletin Şekli 
Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 
II. Cumhuriyetin Nitelikleri 
Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve ‘Başlangıç’ta belirtilen 

temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. 
III. Devletin Bütünlüğü; Resmi Dil; Başkent 
Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Resmî Dil Türkçe’dir. 
Başkent Ankara’dır. 
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IV. Egemenlik 

Madde 4- Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. 

Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar 
eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa 
bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almıyan bir 
devlet yetkisi kullanamaz. 

V. Yasama Yetkisi 
Madde 5- Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki dev-

redilemez. 

VI. Yürütme Görevi 
Madde 6- Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. 

VII. Yargı Yetkisi 
Madde 7- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kulla-

nılır. 

VIII. Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı 
Madde 8- Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makam-
larını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

IX. Devlet Şeklinin Değişmezliği 
Madde 9- Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü 

değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

 
İKİNCİ KISIM 

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 
Birinci Bölüm 

GENEL HÜKÜMLER 

I. Temel Hakların Niteliği ve Korunması 
Madde 10- Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçil-

mez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adâlet ve 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan siyasî, iktisadî ve 
sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddî ve mânevî varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlar. 
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II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Özü, Sınırlanması ve Kötüye Kul-
lanılamaması 

Madde 11- (20.9.1971-1488) 1 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ül-
kesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeni-
nin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya 
Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. 

Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürri-
yetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya 
dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirti-
len Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. 

III. Eşitlik 

Madde 12- Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

IV. Yabancıların Durumu 

Madde 13- Bu kısımda gösterilen hak ve hürriyetler, yabancılar için, mil-
letlerarası hukuka uygun olarak, kanunla sınırlanabilir. 

 
İkinci Bölüm 

KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 
I. Kişi Dokunulmazlığı 
Madde 14- Herkes, yaşama, maddî ve mânevî varlığını geliştirme hakla-

rına ve kişi hürriyetine sahiptir. 

Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlü-
ne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz. 

Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. 

İnsan haysiyetiyle bağdaşmıyan ceza konulamaz. 

                                                 
1  Maddenin ilk şekli: 

M.Temel hakların özü. 
Madde 11- Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak 
kanunla sınırlanabilir. 
Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adâlet ve millî güvenlik gibi sebepler-
le de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz. 
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II. Özel Hayatın Korunması 
a) Özel Hayatın Gizliliği 
Madde 15- (20.9.1971-1488) 2 Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz. 

Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş hâkim kararı 

olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 
bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimse-
nin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. 

b) Konut Dokunulmazlığı 
Madde 16- Konuta dokunulamaz. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş hâkim kararı 

olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 
bulunan hallerde de, kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, konu-
ta girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. 

c) Haberleşme Hürriyeti 
Madde 17- Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. 
Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun gösterdiği hallerde, hakim tarafın-

dan kanuna uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, bu gizliliğe dokunulamaz. 
III.Seyahat ve Yerleşme Hürriyeti 
Madde 18- Herkes, seyahat hürriyetine sahiptir; bu hürriyet, ancak millî 

güvenliği sağlama ve salgın hastalıkları önleme amaçlarıyla kanunla sınırlana-
bilir. 

Herkes, dilediği yerde yerleşme hürriyetine sahiptir; bu hürriyet, ancak 
millî güvenliği sağlama, salgın hastalıkları önleme, kamu mallarını koruma, 
sosyal, iktisâdî ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme zorunluğuyla ve kanunla 
sınırlanabilir. 

Türkler, yurda girme ve yurt dışına çıkma hürriyetine sahiptir. Yurt dışına 
çıkma hürriyeti kanunla düzenlenir. 

IV. Düşünce ve İnanç Hak ve Hürriyetleri 
a) Vicdan ve Din Hürriyeti 
Madde 19- (20.9.1971-1488) 3 Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat 

hürriyetine sahiptir. 

                                                 
2  Maddenin ilk şekli: 

Madde 15- Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar 
saklıdır. 

3  Maddenin ilk şekli: 
Madde 19- Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan ibâ-
detler, dinî âyîn ve törenler serbesttir. 
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Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara 
aykırı olmıyan ibadetler, dinî âyîn ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de ka-
nûnî temsilcilerinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisâdî, siyasî veya hukûkî temel düzenini, kısmen 
de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya şahsi çıkar veya nüfuz 
sağlama amaciyle, her ne suretle olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak 
dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 
kanunun gösterdiği hükümler uygulanır ve siyasi partiler Anayasa Mahkeme-
since temelli kapatılır. 

b) Düşünce Hürriyeti 
Madde 20- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve 

kanaatlarını söz, yazı, resim ile veya başka yollarla, tek başına veya toplu 
olarak açıklıyabilir ve yayabilir. 

Kimse, düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz. 
V. Bilim ve Sanat Hürriyeti 
Madde 21- Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açık-

lama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. 
Eğitim ve öğretim, Devletin gözetim ve denetimi altında serbesttir. 
Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen se-

viyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. 
Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 
VI. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler 
a) Basın Hürriyeti 
Madde 22- (20.9.1971-1488) 4 Basın hürdür; sansür edilemez. 

                                                                                                   
Kimse, ibâdete, dini âyîn ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlarını açıklamaya zor-
lanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlarından dolayı kınanamaz. 
Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin 
isteğine bağlıdır. 
Kimse, Devletin sosyal, iktisâdî, siyasî veya hukûkî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku-
rallarına dayandırma veya siyasî veya şahsî çıkar veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne su-
retle olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede-
mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar ka-
nuna göre cezalandırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve siyasî partiler Anayasa Mahkeme-
since temelli kapatılır. 

4  Maddenin ilk şekli: 
Madde 22- Basın hürdür; sansür edilemez. 
Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlıyacak tedbirleri alır. 
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Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlıyacak tedbirleri alır. 
Basın ve haber alma hürriyeti, ancak Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü-

ğünü, kamu düzenini, millî güvenliği ve millî güvenliğin gerektirdiği gizliliği 
veya genel ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarını tecavüzü, suç 
işlemeye kışkırtmayı önlemek veya yargı görevinin amacına uygun olarak 
yerine getirilmesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir. 

Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için kanunla belir-
tilecek sınırlar içinde hâkim tarafından verilecek kararlar saklı olmak üzere, 
olaylar hakkında yayın yasağı konamaz. 

Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergiler, kanunun gösterdiği suçların iş-
lenmesi halinde hâkim karariyle; Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin veya genel ahlâkın korunması bakımından 
gecikmede sakınca bulunan hallerde de, kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin 
emriyle toplatılabilir. Toplatma kararını veren yetkili merci, bu kararını en geç 
24 saat içinde mahkemeye bildirir. Mahkeme bu kararı en geç üç gün içinde 
onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. 

Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergiler, millî güvenliğe, kamu düzenine, 
genel ahlâka, insan hak ve hürriyetlerine dayanan millî, demokratik, lâik ve 
sosyal Cumhuriyet ilkelerine veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği 
temel hükmüne aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde mahkeme karariyle 
kapatılabilir. 

b) Gazete ve Dergi Çıkarma Hakkı 
Madde 23- Gazete ve dergi çıkarılması, önceden izin alma ve mâli temi-

nat şartına bağlanamaz. 
Gazete ve dergilerin çıkarılması, yayımı, mâli kaynakları ve gazetecilik 

mesleği ile ilgili şartlar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve 
kanaatların serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasî, iktisa-
dî, mâlî veya teknik kayıtlar koyamaz. 

Gazete ve dergiler, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara 
bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre faydalanır. 

                                                                                                   
Basın ve haber alma hürriyeti, ancak millî güvenlik veya genel ahlâkı korumak, kişilerin hay-
siyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek ve yargı görevinin 
amacına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir. 
Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar 
içinde hâkim tarafından verilecek kararlar saklı olmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı 
konamaz. 
Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergilerin toplatılması, bu tedbirlerin uygulanacağını ka-
nunun açıkça gösterdiği suçların işlenmesi halinde ve ancak hâkim kararıyla olabilir. 
Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergiler, ancak 57 nci maddede belirtilen fiillerden mah-
kûm olma halinde mahkeme kararıyla kapatılabilir. 
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c) Kitap ve Broşür Çıkarma Hakkı 
Madde 24- Kitap ve broşür yayımı izne bağlı tutulamaz; sansür edilemez. 
Türkiye’de yayımlanan kitap ve broşürler, 22 nci maddenin 5 inci fıkrası 

hükümleri dışında, toplatılamaz. 
d) Basın Araçlarının Korunması 
Madde 25- Basımevi ve eklentileri ve basın araçları, suç vasıtası olduğu 

gerekçesiyle de olsa, zapt veya müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonu-
lamaz. 

e) Basın Dışı Haberleşme Araçlarından Faydalanma Hakkı 
Madde 26- (20.9.1971-1488) 5 Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzel ki-

şileri elindeki basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından faydalanma hakkına 
sahiptir. Bu faydalanmanın şartları ve usulleri, demokratik esaslara ve hakka-
niyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan milli, demokratik, lâik ve 
sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın korunması halleri dışın-
da kalan bir sebebe dayanarak halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve 
kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyunun serbestçe oluşumunu engelleyici kayıt-
lar koyamaz. 

f) Düzeltme ve Cevap Hakkı 
Madde 27- Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şerefle-

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

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmedi-
ğine hakim tarafından karar verilir. 

VII. Toplantı Hak ve Hürriyetleri 
a) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı 
Madde 28- Herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplan-

ma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. 
Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için kanunla sınırlanabilir. 
b) Dernek Kurma Hakkı 
Madde 29- (20.9.1971-1488) 6 Herkes, önceden izin almaksızın der-

                                                 
5  Maddenin ilk şekli: 

Madde 26- Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzel kişileri elindeki basın dışı haberleşme ve 
yayın araçlarından faydalanma hakkına sahiptir. Bu faydalanmanın şartları ve usûlleri, de-
mokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, halkın 
bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlara ulaşmasını ve kamu oyunun serbestçe 
oluşumunu köstekleyici kayıtlamalar koyamaz. 

6  Maddenin ilk şekli: 
Madde 29- Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, ancak 
kamu düzenini veya genel ahlakı korumak için kanunla sınırlanabilir. 
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nek kurma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılışında uygulanacak şekil ve 
usuller kanunda gösterilir. Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması maksadiyle sınır-
lar koyabilir. 

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 
Dernekler, kanunun gösterdiği hallerde hâkim karariyle kapatılabilir. Dev-

letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve 
genel ahlakın korunması bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de, 
hâkim kararına kadar kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle faaliyetten 
alıkonulabilir. 

VIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler 
a) Kişi Güvenliği 
Madde 30- (20.9.1971-1488; 15.3.1973-1699) 7 Suçluluğu hakkında 

kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmayı veya delillerin yok edilmesini 
veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu 
kılan ve kanunla gösterilen, diğer hallerde hakim karariyle tutuklanabilir. 
Tutukluluğun devamına karar verilebilmesi aynı şartlara bağlıdır. 

Yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kimselere, yakalama veya tutuklama sebeple-
rinin ve haklarındaki iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesi gerekir. 

Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma yerine en yakın mahkemeye 
gönderilmesi için gerekli süre hariç kırksekiz saat ve Devlet Güvenlik Mahke-
melerinin görev ve yetkilerine giren suçlar ile kanunun açıkca belli ettiği hal-
lerde toplu olarak işlenen suçlarda ve genellikle savaş veya sıkıyönetim halle-
rinde, kanunlarda gösterilen süre içinde hâkim önüne çıkarılır; bu süre onbeş 
günü geçemez. Kimse bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın, 

                                                 
7  Maddenin ilk şekli: 

Madde 30- Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmayı veya delille-
rin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı 
zorunlu kılan ve kanunla gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Tutuklulu-
ğun devamına karar verilebilmesi aynı şartlara bağlıdır. 
Yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; 
bunun şartlarını kanun gösterir. 
Yakalanan veya tutuklanan kimselere, yakalama veya tutuklama sebeplerinin ve hakların-
daki iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesi gerekir. 
Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç, yirmidört saat içinde hakim önüne çıkarılır ve bu süre geçtikten sonra 
hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimse, 
hakim önüne çıkarılınca durum hemen yakınlarına bildirilir. 
Bu esaslar dışında işleme tabi tutulan kimselerin uğrayacakları her türlü zararlar kanuna 
göre Devletçe ödenir. 
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hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimsenin durumu 
hemen yakınlarına bildirilir.8 

Bu esaslar dışında işleme tabi tutulan kimselerin uğrayacakları her türlü 
zararlar kanuna göre Devletçe ödenir.9 

Hak Arama Hürriyeti 
Madde 31- Herkes, meş’ru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak sure-

tiyle yargı mercileri önünde dâvacı veya dâvalı olarak, iddia ve savunma hak-
kına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki dâvaya bakmaktan kaçınamaz. 
b) Kanuni Yargı Yolu 
Madde 32- (20.9.1971-1488) 10 Hiç kimse, kanunen tâbi olduğu mah-

kemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 
Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 

çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kuru-
lamaz. 

c) Cezaların Kanuni ve Şahsi Olması; Zorlama Yasağı 
Madde 33- Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç say-

madığı bir fiilinden dolayı cezalandırılamaz. 
Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur. 
Kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan 

daha ağır bir ceza verilemez. 
Kimse, kendisini veya kanunun gösterdiği yakınlarını suçlandırma sonucu 

doğuracak beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 
Ceza sorumluluğu şahsîdir. 
Genel müsadere cezası konulamaz. 
d) İspat Hakkı 
Madde 34- Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve 

hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan 

                                                 
8  Bu fıkra 1488 sayılı kanunla eklenmiş ve 1699 sayılı kanunla değiştirilmiştir. 

1488 sayılı Kanunla eklenen fıkra metni: 
“Yakalanan veya tutuklanan kimse tutuklama yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç kırksekiz saat ve kanunun açıkca belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen 
suçlarda yedi gün içinde hâkim önüne çıkarılır ve bu süre geçtikten sonra hâkim kararı ol-
maksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimse, hâkim önüne 
çıkarılınca durum hemen yakınlarına bildirilir.” 

9  Bu fıkra, 1488 sayılı kanunla eklenmiştir. 
10  Maddenin ilk şekli: 

Madde 32- Hiç kimse, tabii hâkiminden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 
Bir kimseyi tabii hâkiminden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetki-
sine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 
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hakaret dâvalarında, sanık, isnadin doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun 
dışındaki hallerde ispat isteminin kabûlü, ancak isnadolunan fiilin doğru olup 
olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata 
râzı olmasına bağlıdır. 

 
Üçüncü Bölüm 

SOSYAL VE İKTİSADİ HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Ailenin Korunması 
Madde 35- Aile Türk toplumunun temelidir. 

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, ailenin, ananın ve çocuğun korunması 
için gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar. 

II. Mülkiyet Hakkı 
a) Mülkiyete Ait Genel Kural 
Madde 36- Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. 

b) Toprak Mülkiyeti 
Madde 37- Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek 

ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlarıyla gereken tedbirleri alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım bölgele-
rine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. Devlet, çiftçinin işlet-
me araçlarına sahibolmasını kolaylaştırır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya diğer toprak servetlerinin 
azalması sonucunu doğuramaz. 

c) Kamulaştırma 

Madde 38- (20.9.1971-1488) 11 Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu 
yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülki-

                                                 
11  Maddenin ilk şekli: 

Madde 38- Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek kar-
şılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, kanunda göste-
rilen esas ve usullere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya veya bunlar üzerinde 
idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 
Çiftçinin topraklandırılması, ormanların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân 
projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme şekli ka-
nunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde, ödeme süresi on yılı aşa-
maz. Bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir ve kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır. 
Kamulaştırılan topraktan o toprağı doğrudan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyetli ölçüler 
içerisinde geçinebilmesi için zaruri olan ve kanunla gösterilen kısmının ve küçük çiftçinin 
kamulaştırılan toprağının bedeli herhalde peşin ödenir. 
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yette bulunan taşınmaz malları, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, 
tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar 
kurmaya yetkilidir. 

[Ödenecek karşılık, taşınmaz malın tamamının kamulaştırılması halinde o 
malın malikinin kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun olarak bildireceği 
vergi değerini; kısmen kamulaştırmalarda da, vergi değerinin kamulaştırılan 
kısma düşen miktarını aşamaz. 

Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının vergi değerinden az takdir edilme-
si halinde malikin itiraz ve dava hakkı saklıdır.] 12 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların Devletleştirilmesi, yeni orman ye-
tiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kamulaştırılan 
taşınmaz mal ve kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprak 
bedellerinin ödeme şekli kanunla gösterilir. 

Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde çiftçinin topraklandırılması, 
ormanların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin 
gerçekleştirilmesi için konulacak süre yirmi yılı; kıyıların korunması ve turizm 
amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda ise bu süre on yılı aşamaz. Bu takdirde, 
taksitler eşit olarak ödenir ve kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten çiftçinin hak-
kaniyet ölçüleri içinde geçinebilmesi için zaruri olan ve kanunla gösterilen 
kısmın ve küçük çiftçinin kamulaştırılan toprağının bedeli her halde peşin 
ödenir. 

d) Devletleştirme 
Madde 39- Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararı-

nın gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde ödenmek 
şartıyla devletleştirilebilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde, 
ödeme süresi on yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak ödenir; bu taksitler, ka-
nunla gösterilen faiz haddine bağlanır. 

III. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti 
Madde 40- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine 

sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 

Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı amacıyla sınırlayabilir. 

Devlet, özel teşebbüslerin milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara 
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlıyacak tedbirleri 
alır. 

                                                 
12  [....] arasındaki bir ve ikinci fıkralar Anayasa Mahkemesinin 12.10.1976 gün ve E.1976/38, 

K.1976/46 sayılı kararı ile iptal edilmiştir (R.G. 20.1.1977-15825.M.). 
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IV. İktisadi ve Sosyal Hayatın Düzeni 
Madde 41- İktisadi ve sosyal hayat, adâlete, tam çalışma esasına ve her-

kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına 
göre düzenlenir. 

İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; 
bu maksatla, milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği 
öncelikleri yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir. 

V. Çalışma ile İlgili Hükümler 
a) Çalışma Hakkı ve Ödevi 
Madde 42- Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde 

gelişmesi için, sosyal iktisadi ve mali tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı 
destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır. 

Angarya yasaktır. 
Memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi niteliği 

alan beden veya fikir çalışmalarının şekil ve şartları, demokratik esaslara 
uygun olarak kanunla düzenlenir. 

b) Çalışma Şartları 
Madde 43- Kimse, yaşına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmıyan bir işte 

çalıştırılamaz. 
Çocuklar, gençler ve kadınlar, çalışma şartları bakımından özel olarak ko-

runur. 
c) Dinlenme Hakkı 
Madde 44- Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir. 
Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücretli yıllık izin hakkı kanunla düzenlenir. 
d) Ücrette Adâlet Sağlanması 
Madde 45- Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyeti-

ne yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli adâletli bir ücret elde 
etmeleri için gerekli tedbirleri alır. 

e) Sendika Kurma Hakkı 
Madde 46- (20.9.1971-1488) 13 İşçiler ve işverenler, önceden izin al-

maksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma 

                                                 
13  Maddenin ilk şekli: 

Madde 46- Çalışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikle-
ri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. 
İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir. 
Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı 
olamaz. 
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ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. Bu hakların kullanılışında uygulanacak 
şekil ve usuller kanunda gösterilir. Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütün-
lüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması maksa-
dıyla sınırlar koyabilir. 

Sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demok-
ratik esaslara aykırı olamaz. 

f) Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı 
Madde 47- İşçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadî ve sosyal 

durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev hakla-
rına sahiptirler. 

Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve işverenlerin hakları kanunla dü-
zenlenir. 

VI. Sosyal Güvenlik 
Madde 48- Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak 

için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin 
ödevlerindendir. 

VII. Sağlık Hakkı 
Madde 49- Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini 

ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. 
Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihti-

yaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır. 
VIII. Öğrenimin Sağlanması 
Madde 50- Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta 

gelen ödevlerindendir. 
İlköğrenim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecbûridir ve Devlet okul-

larında parasızdır. 
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğre-

nim derecelerine kadar çıkmalarını sağlama amacıyla burslar ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapar. 

Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları, topluma yararlı 
kılacak tedbirleri alır. 

Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtların korunmasını sağlar. 
IX. Kooperatifçiliği Geliştirme 
Madde 51- Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri alır. 
X. Tarımın ve Çiftçinin Korunması 
Madde 52- Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin top-

lumun yararına uygun olarak arttırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını 
önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için 
gereken tedbirleri alır. 
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XI. Devletin İktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı 
Madde 53- Devlet, bu Bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal amaçlara 

ulaşma ödevlerini, ancak iktisadî gelişme ile mâlî kaynaklarının yeterliği ölçü-
sünde yerine getirir. 

 
Dördüncü Bölüm 

SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER 
I. Vatandaşlık 
Madde 54- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Yabancı babadan ve Türk 

anadan olan çocuğun vatandaşlık durumu kanunla düzenlenir. 
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belir-

tilen hallerde kaybedilir. 
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmıyan bir eylemde bulunmadıkça, va-

tandaşlıktan çıkarılamaz. 
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatı-

lamaz. 
II. Seçme ve Seçilme Hakkı 
Madde 55- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seç-

me ve seçilme hakkına sahiptir. 
Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm 

esaslarına göre yapılır. 
III. Siyasî Partilerle İlgili Hükümler 
a) Parti Kurma Hakkı ve Partilerin Siyasî Hayattaki Yeri 
Madde 56- (30.6.1971-1421) 14 Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve 

usûlüne göre partilere girme ve çıkma hakkına sahiptir. 
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bulu-

nurlar. 
Siyasî partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasî 

hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az yüzde beşi-

ni alan veya bu seçimlerde Millet Meclisinde grup teşkil edecek sayıda millet-

                                                 
14  Maddenin ilk şekli: 

Madde 56- Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usûlüne göre partilere girme ve çıkma hak-
kına sahiptir. 
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar. 
Siyasî partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçil-
mez unsurlarıdır. 
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vekilliği kazanmış bulunan siyasî partilere Devletçe yapılacak yardım kanunla 
düzenlenir. 

b) Partilerin Uyacakları Esaslar 
Madde 57- (15.3.1973-1699) 15 Siyasî partilerin tüzükleri, programları 

ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhu-
riyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne 
uygun olmak zorundadır. Bunlara uymayan partiler temelli kapatılır. 

Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine hangi hallerde 
ve ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece malî denetimlerinin hangi 
hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla dü-
zenlenir. 

Siyasî partilerin kapatılması hakkındaki dâvalara Anayasa Mahkemesinde 
bakılır ve kapatma kararı ancak bu Mahkemece verilir. 

IV. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı 
a) Hizmete Girme 
Madde 58- Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gö-

zetilemez. 
b) Mal Bildirimi 
Madde 59- Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ka-

nunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan 
istisna edilemez. 

V. Vatan Hizmeti 
Madde 60- (20.9.1971-1488) 16 Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve 

ödevidir. Bu ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetlerinde ne şekilde 
yerine getirileceği kanunla düzenlenir. 

                                                 
15  Maddenin ilk şekli: 

Madde 57- Siyasî partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetleri-
ne dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölün-
mezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadır. Bunlara uymıyan partiler temelli kapatılır. 
Siyasî partiler, gelir kaynakları ve giderleri hakkında Anayasa Mahkemesine hesap verirler. 
Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne suretle hesap verecekleri ve 
bu Mahkemece malî denetimlerinin nasıl yapılacağı, demokrasi esaslarına uygun olarak ka-
nunla düzenlenir. 
Siyasî partilerin kapatılması hakkındaki davalara Anayasa Mahkemesinde bakılır ve kapatma 
kararı ancak bu Mahkemece verilir. 

16  Maddenin ilk şekli: 
V. Milli Savunma Hak ve Ödevi 
Madde 60- Yurt savunmasına katılma, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu ödev ve askerlik 
yükümü kanunla düzenlenir. 
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VI. Vergi Ödevi 
Madde 61- (29.9.1971-1488) 17 Herkes, kamu giderlerini karşılamak 

üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur. 
Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara 

uygun olmak şartiyle, vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnalariyla nisbet 
ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, Bakanlar Kurulu yetkili 
kılınabilir. 

VII. Dilekçe Hakkı 
Madde 62- Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyet-

leri hakkında, tek başlarına veya topuca, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak 
bildirilir. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

CUMHURİYETİN TEMEL KURULUŞU 
Birinci Bölüm 

YASAMA 
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I. TBMM’nin Kuruluşu 
Madde 63- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se-

natosundan kuruludur. 
Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde birlikte toplanır. 
II. TBMM’nin Görev ve Yetkileri 
a) Genel Olarak 
Madde 64- (20.9.1971-1488) 18 Kanun koymak, değiştirmek ve kal-

dırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul 
etmek, para basılmasına, genel ve özel af ilânına, mahkemelerce verilip kesin-
leşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yetkilerindendir. 

                                                 
17  Maddenin ilk şekli: 

Madde 61- Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 
yükümlüdür. 
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri maîi yükümler ancak kanunla konulur. 

18  Maddenin ilk şekli: 
Madde 64- Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap ka-
nun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, genel ve özel af ilanına, mah-
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren kanun-
da, çıkarılacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullan-
ma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösteril-
mesi ve kanun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi kanunla verilmiş 
olduğunun belirtilmesi lâzımdır. 

Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. 
Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterile-
bilir. Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kararnameler, 
Anayasanın ve yasama meclisleri içtüzüklerinin kanunların görüşülmesi için 
koyduğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve genel kurullarda diğer ka-
nun tasarı ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülüp karara bağlanır. 

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararna-
meler, bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu 
kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirilerek 
kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmi 
Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak 
ve hürriyetler ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun 
hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. Anayasa Mahkemesi, bu kararna-
melerin Anayasaya uygunluğunu da denetler. 

b) Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma 
Madde 65- Türkiye Cumhuriyet adına yabancı Devletlerle ve milletlerara-

sı kurullarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

İktisadî, ticarî veya teknik münasebetleri düzenliyen ve süresi bir yılı 
aşmıyan andlaşmalar, Devlet maliyesi bakımından bir yüklenme gerektirme-
mek, kişi hâllerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına 
dokunmamak şartıyla, yayınlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde, bu 
andlaşmalar, yayımlarından başlıyarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak yapılan iktisadî, ticarî, teknik veya idarî 
andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu 
yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan iktisadî, ticarî veya özel kişilerin hakla-
rını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. 

Türk Kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasına 1 
inci fıkra hükmü uygulanır. 
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Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hük-
mündedir. Bunlar hakkında 149 uncu ve 151 inci maddeler gereğince Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. 

c) Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme 
Madde 66- Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hâli ilanı-

na ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası 
nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya-
bancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de 
bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Bu izin için, Meclisler, birlikte toplanarak karar verirler. 
III. Millet Meclisi 
a) Kuruluş 
Madde 67- Millet Meclisi, genel oyla seçilen dörtyüzelli milletvekilinden 

kuruludur. 
b) Milletvekili Seçilme Yeterliği 
Madde 68- (16.4.1974-1801) 19 Otuz yaşını dolduran her Türk millet-

vekili seçilebilir. 
Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlılar, yükümlü olmasına ve muaf 

bulunmasına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış 
sayılmayanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerek-
tiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş olanlar ve –taksirli suçlar 
hariç olmak üzere- beş yıldan fazla hapis cezasıyla veya zimmet, ihtilâs, irti-
kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, affa 
uğramış olsalar da milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına bağlanamaz. Seçim güvenliği 
bakımından hangi memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri kanunla 
düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askeri memur ve astsubaylar, mesleklerinden çekilme-
dikçe, aday olamazlar ve seçilemezler. 

c) Millet Meclisinin Seçim Dönemi 
Madde 69- Millet Meclisi seçimleri dört yılda bir yapılır. 
Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebilir. Süresi bi-

ten Milletvekili yeniden seçilebilir. 
Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni meclisin seçilmesine 

kadar sürer. 

                                                 
19  Bu maddenin 2. fıkrasında yer alan “affa uğramış olsalar da” deyimi, 1188 sayılı Kanunla 

maddeden çıkarılmıştır. Bu değişiklik Anayasa Mahkemesinin E.70/1, K.70/31 sayılı ve 
16.6.1970 günlü kararı ile şekil yönünden iptal edilmiştir. 1801 sayılı Kanun ile sözkonusu 
deyim yeniden madde metninden çıkarılmıştır. 
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IV. Cumhuriyet Senatosu 
a) Kuruluş 
Madde 70- Cumhuriyet Senatosu, genel oyla seçilen yüzelli üye ile Cum-

hurbaşkanınca seçilen onbeş üyeden kuruludur. 
13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun altında adları bulunan Milli Bir-

lik Komitesi Başkanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkanları, yaş kaydı gözetil-
meksizin, Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesidirler. Tabiî üyeler, Cumhuriyet 
Senatosunun diğer üyelerinin tâbi oldukları hükümlere tâbidirler. Ancak, hak-
larında, bu Anayasanın 73 üncü maddesinin 1inci ve 2 nci fıkraları ve 10 uncu 
geçici maddesinin 1 inci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Tabiî üye olarak Cum-
huriyet Senatosuna katıldıktan sonra bir siyasi partiye girenlerin tabiî üyelik 
sıfatı, partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi 
tarihinde sona erer. 

b) Cumhuriyet Senatosuna Üye Seçme Hakkı 
Madde 71- Millet Meclisi seçimlerinde seçmen olan her Türk, Cumhuriyet 

Senatosu seçimlerinde de aynı şartlarla oy kullanır. 
c) Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine Seçilme Yeterliği 
Madde 72- Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış bulunan ve 

milletvekili seçilmeye engel bir durumu olmıyan her Türk, Cumhuriyet Senato-
suna üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli alanlarda seçkin hizmetleriyle 
tanınmış ve kırk yaşını bitirmiş kimselerden olur. Bunlardan en az onu bağım-
sızlar arasından seçilir. 

d) Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin Süresi 
Madde 73- (17.4.1970-1254) 20 Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi 

altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 
Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyele-

rinin üçte biri her iki yılda bir yenilenir. 
Millet Meclisi, genel seçimlerinin yapılacağı yıla rastlıyan yenileme seçimle-

ri, Millet Meclisi genel seçimleriyle birlikte ve rastlamıyanları ise, genel seçim-
lerden sonra gelen ikinci yılda genel seçimler için kanunun belirttiği ayda 
yapılır. 

                                                 
20  Maddenin ilk şekli: 

Madde 73- Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden 
seçilebilir. 
Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her 
iki yılda bir yenilenir. 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter veya bu üyeliklerde herhangi bir sebeple 
boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde yeni üyeleri seçer. 
Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 
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74 üncü maddeye göre seçimlerin geriye bırakılması yahut 69 uncu veya 
108 inci maddeye göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hallerinde, 
Cumhuriyet Senatosunun yenileme seçimleri de Millet Meclisi seçimleriyle 
birlikte yapılmak üzere geriye bırakılmış veya öne alınmış olur. Bundan sonraki 
Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimleri 3 üncü fıkra hükümlerine göre yapılır. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter veya bu üyeliklerde her 
hangi bir sebeple boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde yeni üyeleri 
seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 
V. TBMM Seçimlerinin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimleri 
Madde 74- Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmez-

se, seçimler kanunla bir yıl geriye bırakılabilir. 
Meclislerin ara seçimleri her iki yılda bir Cumhuriyet Senatosu seçimiyle 

birlikte yapılır. 
Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala ara seçimi yapılmaz. 
VI. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi 
Madde 75- Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında 

yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yöne-
timi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince 
ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itiraz-
ları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri-
nin seçim tutanaklarını kabûl etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri ka-
nunla düzenlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden kuruludur. 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. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından 
ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Başkan-
vekili ad çekmeye girmezler. 

B) Meclislere Ait Müşterek Hükümler 
I. TBMM Üyeliğiyle İlgili Hükümler 
a) Milletin Temsili 
Madde 76- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya 

kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler. 
b) Andiçme 
Madde 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, görevlerine başlarken 

şöyle andiçerler: 
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“Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma; 
Milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine 
bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum üzerine söz 
veririm.” 

c) Üyelikle Bağdaşmayan İşler 
Madde 78- İki Meclis üyeliği bir kişide birleşemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde 

ve bunlara bağlı kuruluşlarda, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğru-
dan doğruya veya dolayısiyle katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, kamu yararına 
çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış 
olanların yönetim kurullarında ve başka işlerinde görev alamazlar ve bunların 
herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolayısiyle kabul edemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama 
veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. 
Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verile-
cek geçici bir görevi kabul edebilmesi, kendi Meclisinin kararına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşamıyan diğer görev ve işler 
kanunla gösterilir. 

d) Yasama Dokunulmazlığı 
Madde 79- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki 

oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis 
dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir Meclis üyesi, 
kendi Meclisinin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz 
ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün dışındadır; 
ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya üyenin 
Meclisine bildirmek zorundadır. 

Bir Meclis üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza 
hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik 
süresince zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkındaki tâkibat, kendi Meclisinin yeniden 
dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. 

Meclislerdeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili gö-
rüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

e) Üyeliğin Düşmesi 
Madde 80- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye 

engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, çekilmesi, kısıtlanması, 
üyelikle bağdaşmıyan bir hizmet kabûl etmesi veya Meclis çalışmalarına izinsiz 
veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay katılmaması yüzünden üyeliğinin düş-
tüğünün kendi Meclisince karara bağlanması hallerinde sona erer. 
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f) İptâl Sistemi 
Madde 81- Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düş-

tüğüne meclisçe karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir 
hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden her hangi 
biri, bu kararın, Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılığı iddiâsiyle iptâli 
için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptâl istemini 
onbeş gün içinde karara bağlar. 

g) Ödenek ve Yolluklar 
Madde 82- (30.6.1971-1421) 21 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 

ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet 
memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz. 

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir. 
II. TBMM’nin Faaliyetiyle İlgili Hükümler 
a) Toplanma ve Tatil 
Madde 83- Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Kasım ayının ilk günü 

kendiliğinden toplanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yılda en çok beş ay tatil yapabilir. Meclisler 

aynı zamanda tâtile girerler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, araverme veya tâtil sırasında, doğrudan doğ-

ruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya 
çağırılır. Meclis Başkanları da, kendi Meclislerini doğrudan doğruya veya üyele-
rinin beşte birinin istemi üzerine toplantıya çağırırlar. 

Meclislerden biri toplantıya çağırılınca, diğeri kendiliğinden toplanır. 
Araverme veya tâtil sırasında toplantıya çağrılan Meclisler, önce, bu top-

lantıyı gerektiren konu üzerinde görüşme yaparlar. 
b) Başkanlık Divanı 
Madde 84- Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasi parti grup-

larının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur. 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları, kendi Meclislerince üye 

tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için seçilirler; ilk iki 
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Meclis Başkan-
lıkları için Meclisteki siyasi parti grupları aday gösteremezler. 

                                                 
21  Maddenin ilk şekli: 

Madde 82- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. 
Ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet memurunun aylığını; yolluk da ödeneğin ya-
rısını aşamaz. 
Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ve ödeneklerine her ne suretle olursa olsun ya-
pılacak zam ve ilaveler, ancak bu zam ve ilaveleri takibeden milletvekilleri genel seçiminden 
sonra uygulanır. 
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Başkanlar ve Başkanvekilleri, üyesi bulundukları, siyasî partilerin veya si-
yasî parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde veya dışındaki 
faaliyetlerine ve görevlerinin yerine getirilmesini gerektiren haller dışında, 
Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan oy kullanamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantılarında Başkanlık Divanı, 
Millet Meclisi Başkanlık Divanıdır. 

c) İçtüzük, Siyasi Parti Grupları ve Kolluk İşleri 
Madde 85- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, çalışmalarını, kendi 

yaptıkları İçtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler. 
İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerine 

kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir. Siyasî parti 
grupları, en az on üyeden meydana gelir. 

Meclisler, kendi kolluk işlerini Başkanları eliyle düzenler ve yürütürler. 
d) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
Madde 86- Her Meclis, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve 

Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla 
karar verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplantı yetersayısı, her iki Meclis üye 
tamsayısı toplamının salt çoğunluğudur. 

e) Görüşmelerin Açıklığı ve Yayınlanması 
Madde 87- Meclis görüşmeleri açıktır ve ilgili Meclisin tutanak dergisinde 

tam olarak yayınlanır. 
Meclisler, İçtüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir; bu 

oturumlardaki görüşmelerin yayımı ilgili Meclisin kararına bağlıdır. 
Meclislerdeki açık görüşmelerin her türlü vasıta ile yayımı önlenemez. 
III. TBMM’nin Denetim Yolları 
a) Genel Olarak 
Madde 88- Soru, genel görüşme, Meclis soruşturması ve Meclis araştır-

ması her iki Meclisin yetkilerindendir. 
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden 

ibarettir. 
b) Gensoru 
Madde 89- (20.9.1971-1488) 22 Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisi-

nindir. Gensoru önergesi bir siyasî parti grubu adına veya en az 10 milletveki-
linin imzâsiyle verilir. 

                                                 
22  Maddenin ilk şekli: 

Madde 89- Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir. 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) 

 

113

19
61

 A
na

ya
sa

sı 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmıyacağı, verilişinden sonraki üç 
birleşim içinde görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, 
siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan 
veya bir bakan konuşabilir. 

Gensoru önergelerinin gerektiğinde önceden basılıp dağıtılmasını ve Meclis 
çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesini düzenleyici hükümler içtüzükte 
gösterilir. 

Gündeme alma karariyle birlikte gensorunun görüşme günü de belli edilir. 
Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararı tarihinden başlayarak iki 

gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. 
Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin verecekleri gerekçeli güvensizlik 

önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra 
oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla olur. 

c) Meclis Soruşturması 
Madde 90- Başbakan veya Bakanlar hakkında yapılacak soruşturma is-

temleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür ve 
karara bağlanır. 

Soruşturma, her iki Meclisten eşit sayıda seçilecek üyelerden kurulu ko-
misyonca yürütülür. 

Yüce Divana sevk hususundaki karar birleşik toplantıda verilir. 
Meclislerdeki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme 

yapılamaz ve karar alınamaz. 
C) Kanunların Yapılması 
I. Genel Kurullar 
a) Kanun Teklif Etme Yetkisi 
Madde 91- Kanun teklif etmeye, Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri yetkilidirler. 
Üyeler, kendi tekliflerini her iki Meclisin ilgili komisyonlarında savunabilirler. 

                                                                                                   
Milletvekillerince veya bir siyasi parti grubunca verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı, verilişinden sonraki ilk birleşimde görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge 
sahibi veya önerge sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar 
Kurulu adına Başbakan veya bir Bakan konuşabilir. 
Gündeme alma kararı ile birlikte gensorunun görüşülme günü de belli edilir. 
Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararı tarihinden başlayarak iki gün geçmedikçe 
yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. 
Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Ba-
kanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır. 
Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur. 
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b) Kanunların Görüşülmesi ve Kabulü 
Madde 92- Kanun tasarı ve teklifleri önce Millet Meclisinde görüşülür. 
Millet Meclisinde kabûl, değiştirilerek kabûl veya reddedilen tasarı ve tek-

lifler Cumhuriyet Senatosuna gönderilir. 
Millet Meclisinde kabûl edilen metin, Cumhuriyet Senatosunca değişiklik 

yapılmadan kabûl edilirse, bu metin kanunlaşır. 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosundan gelen metni benimsemezse, her 

iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki üyelerden bir karma 
komisyon kurulur. Bu komisyonun hazırladığı metin Millet Meclisine sunulur. 
Millet Meclisi, karma komisyonca veya Cumhuriyet Senatosunca veya daha 
önce kendisince hazırlanmış olan metinlerden birini olduğu gibi kabûl etmek 
zorundadır. Cumhuriyet Senatosunda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
kabûl edilmiş olan madde değişikliklerinde, Millet Meclisinin kendi ilk metnini 
benimsemesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Bu 
halde açık oya başvurulur. 

Millet Meclisini reddettiği bir tasarı veya teklif, Cumhuriyet Senatosunca da 
reddedilirse düşer. 

Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya teklif, Cumhuriyet Senatosunca 
olduğu gibi veya değiştirilerek kabûl edilirse, Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena-
tosunun kabûl ettiği metni yeniden görüşür. Cumhuriyet Senatosunun metni 
Millet Meclisince benimsenirse, kanunlaşır; reddedilirse, tasarı veya teklif 
düşer; Cumhuriyet Senatosundan gelen metin Millet Meclisince değiştirilerek 
kabûl edilirse, 5 inci fıkra hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile tümü redde-
dilen bir metnin Millet Meclisi tarafından kabûlü için, üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun oyu lâzımdır. Bu halde açık oya başvurulur. 

Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderilen bir metni, Millet Meclisi ko-
misyonlarında ve genel kurulundaki görüşme süresini aşmıyan bir süre içinde 
karar bağlar; bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde onbeş günden, 
ivedi olmıyan hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu süreler içinde karara 
bağlanmıyan metinler, Cumhuriyet Senatosunca, Millet Meclisinden gelen 
şekliyle kabûl edilmiş sayılır. Bu fıkrada belirtilen süreler Meclislerin tâtili de-
vamınca işlemez. 

Yasama Meclislerinin ve mahallî idarelerin seçimleri ve siyasî partilerle ilgili 
tasarı ve tekliflerin kabûl veya reddinde yukardaki fıkralar hükümleri uygula-
nır. Ancak, karma komisyon kurulmasını gerektiren hallerde, karma komisyo-
nun raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür ve 
karara bağlanır; Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında Millet 
Meclisinin ilk metninin kabûlü için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
lazımdır. 8 inci ve 9 uncu fıkralar hükümleri saklıdır. 
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c) Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayınlanması 
Madde 93- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabûl edilen 

kanunları on gün içinde yayınlar; uygun bulmadığı kanunu, bir daha görüşmek 
üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte, aynı süre içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları ve Anayasa bu hükmün 
dışındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu yine kabûl 
ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır. 

II. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabûlü; Gider Artırıcı ve Gelir Azaltı-
cı Teklifler 

Madde 94- Genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini 
gösteren rapor, mali yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafın-
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Bu tasarılar ve rapor, otuzbeş milletvekiliyle onbeş Cumhuriyet Senatosu 
üyesinden kurulu bir karma komisyona verilir. Bu komisyonun kuruluşunda, 
iktidar grubuna veya gruplarına en az otuz üye verilmek şartıyla, siyasî parti 
gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili gözönünde tutulur. 

Karma komisyonun en çok sekiz hafta içinde kabûl edeceği metin, önce 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülür ve en geç on gün içinde karara bağlanır. 

Cumhuriyet Senatosunca kabûl edilen metin, en geç bir hafta içinde yeni-
den görüşülmek üzere, karma komisyona verilir. Karma Komisyonun kabûl 
ettiği son metin Millet Meclisinde görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara 
bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclislerinin genel kurullarında, Ba-
kanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişik-
lik önergeleri, üzerlerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının genel ku-
rullarda görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler 
yapamazlar. 

 
İkinci Bölüm 

YÜRÜTME 
A) Cumhurbaşkanı 
I. Seçimi ve Tarafsızlığı 
Madde 95- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince, kırk yaşını 

doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri arasından, üye tamsayısı-
nın üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yedi yıllık bir süre için seçilir; ilk iki 
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. 

Bir kimse arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. 
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Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği sıfatı sona erer. 

II. And İçmesi 
Madde 96- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet 

Meclisi önünde şöyle and içer: 
“Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin bağımsızlığına, Vatanın ve Mille-

tin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma; Milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğini ve Anayasayı sayacağıma ve savunacağıma; insan hakla-
rına dayanan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan 
ayrılmıyacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yüceltmek 
ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve varlığımla 
çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.” 

III. Görev ve Yetkileri 
Madde 97- Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuri-

yetini ve Milletin birliğini temsil eder. 
Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, Bakanlar Kuruluna başkanlık eder; ya-

bancı Devletlere Türk devletinin temsilcilerini gönderir ve Türkiye’ye gönderi-
len yabancı Devlet temsilcilerini kabûl eder; milletlerarası andlaşmaları onaylar 
ve yayınlar; sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin ceza-
larını hafifletebilir veya kaldırabilir. 

IV. Sorumsuzluğu 
Madde 98- Cumhurbaşkanı, görevleriyle ilgili işlemlerinden sorumlu de-

ğildir. 
Cumhurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili Bakanlarca imzalanır. 

Bu kararlardan Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur. 
V. Sorumluluğu 
Madde 99- Cumhurbaşkanı, vatan hainliğinden dolayı, Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının 
en az üçte ikisinin Meclislerin birleşik toplantısında vereceği kararla suçlandırılır. 

VI. Cumhurbaşkanına Vekillik Etme 
Madde 100- Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebep-

lerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; 
ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanı makamının boşalması 
halinde de yenisi seçilinceye kadar, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Cumhur-
başkanlığına vekillik eder. 

VII. Görevin Sona Ermesi ve Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi 
Madde 101- Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasına onbeş gün ka-

lınca veya Cumhurbaşkanlığı boşalınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 
Cumhurbaşkanını seçer; Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanık değilse, hemen 
toplantıya çağırılır. 
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B) Bakanlar Kurulu 
I. Kuruluş 
Madde 102- Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan kuruludur. 
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasın-

dan atanır. 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeter-

liğine sahibolanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. 
II. İşe Başlama ve Güven Oyu 
a) Göreve Başlarken Güven Oyu 
Madde 103- Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Meclislere sunulur; 

Meclisler tâtilde ise toplantıya çağrılır. 
Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Baş-

bakan veya bir Bakan tarafından Meclislerde okunur ve Millet Meclisinde gü-
ven oyuna başvurulur. Güven oyu için görüşmeler, programın okunmasından 
iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün 
geçtikten sonra oylama yapılır. 

b) Görev Sırasında Güven Oyu 
Madde 104- Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten 

sonra, Millet Meclisinden güven istiyebilir. 
Güven istemi, Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe gö-

rüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz. 
Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir. 
III. Görev ve Siyasi Sorumluluk 
Madde 105- Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar 

arasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini göze-
tir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

Her Bakan kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve iş-
lemlerinden ayrıca sorumludur. 

Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleriyle aynı durumdadır. 

IV. Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar 
Madde 106- Bakanlıklar, kanunun koyduğu esaslara göre kurulur. 
Açık olan Bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir Bakana, diğer bir Bakan 

geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir Bakan birden fazlasına vekillik edemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Divana verilen bir Bakan, ba-

kanlıktan düşer. 
Herhangi bir sebeple boşalan Bakanlığa en geç onbeş gün içinde atanma 

yapılır. 
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V. Tüzükler 
Madde 107- Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya 

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

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayınlanır. 
VI. Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi 
Madde 108- Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca verilen 

güvensizlik oyu sebebiyle, onsekiz aylık bir süre içinde, Bakanlar Kurulu iki 
defa düşmüş ve üçüncü defa güvensizlik oyu verilmiş olursa, Başbakan, Cum-
hurbaşkanından, Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini istiyebilir. Bu istek 
üzerine, Cumhurbaşkanı, Meclislerin Başkanlarına danışarak, seçimlerin yeni-
lenmesine karar verebilir. Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayınlanır ve 
hemen seçime gidilir. 

VII. Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu 
Madde 109- Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adâlet, İçişleri ve 

Ulaştırma Bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim 
dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise bu karar-
dan başlıyarak beş gün içinde, Başbakanca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bağımsız üyeleri arasından yeni Adâlet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları atanır. 

108 inci madde gereğince seçimlerin, yenilenmesine karar verildiğinde Ba-
kanlar çekilir ve Başbakan geçici bir Bakanlar Kurulu kurar. 

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adâlet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki bağımsızlardan olmak üzere, Millet Meclisindeki 
siyasi parti gruplarından, bu Meclisteki oranlarına göre üye alınır. 

Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını, Millet Meclisi Başkanı tesbit 
ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabûl etmiyen veya sonra-
dan çekilen partiler yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışardan 
bağımsızlar atanır. 

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazetede ilânından iti-
baren beş gün içinde kurulur. 

Geçici Bakanlar Kurulu için güven oyuna başvurulmaz. 
Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar 

vazife görür. 
VIII. Milli Savunma 
a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 
Madde 110- (20.9.1971-1488) 23 Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet 

                                                 
23  Maddenin ilk şekli: 

Madde 110- Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevî varlığından ayrılmaz 
ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuv-
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Meclisinin mânevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil 
olunur. 

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanma-
sından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur. 

Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin komutanıdır. 
Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşka-

nınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu 
görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. 

Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri, Genelkurmay Başkanlığı ve 
Kuvvet Komutanlıklarıyla ilişkileri kanunla düzenlenir. 

b) Milli Güvenlik Kurulu 
Madde 111- (20.9.1971-1488) 24 Millî Güvenlik Kurulu, Başbakan, Ge-

nelkurmay Başkanı ve kanunun gösterdiği Bakanlar ile Kuvvet Komutanların-
dan kuruludur. 

Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Başkanlık eder; bulunmadığı za-
man, bu görevi Başbakan yapar. 

Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koor-
dinasyonunun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsi-
ye eder. 

C) İdare 
I. İdarenin Esasları 
a) İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği 
Madde 112- İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerin-

den yönetim esaslarına dayanır. 
İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Kamu 

tüzel kişiliği, ancak Kanunla veya Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulur. 

                                                                                                   
vetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu so-
rumludur. 
Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır. 
Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev 
ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı 
Başbakana karşı sorumludur. 

24  Maddenin ilk şekli: 
Madde 111- Milli Güvenlik Kurulu kanunun gösterdiği Bakanlar ile Genelkurmay Başkanı 
ve Kuvvet temsilcilerinden kuruludur. 
Milli Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu görevi Baş-
bakan yapar. 
Milli Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağ-
lanmasında yardımcılık etmek üzere, gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir. 
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b) Yönetmelikler 
Madde 113- Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgi-

lendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Yönetmelikler Resmi 
Gazete ile yayınlanır. 

c) Yargı Yolu 
Madde 114- (20.9.1971-1488) 25 İdarenin her türlü eylem ve işlemine 

karşı yargı yolu açıktır. 
Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara 

uygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz. İdari eylem 
ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez. 

İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâvalarda süre aşımı, yazılı bildirim 
tarihinden başlar. 

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. 
II. İdarenin Kuruluşu 
a) Merkezî İdare 
Madde 115- Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımdan coğrafya duru-

muna, iktisadî şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de 
diğer kademeli bölümlere ayrılır. 

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, birden çok ili içine alan çev-

rede, bu hizmetler için, yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir. 
b) Mahallî İdareler 
Madde 116- Mahallî idareler, il, belediye veya köy halkının müşterek 

mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları halk tarafından seçilen 
kamu tüzel kişileridir. 

Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gösterdiği zamanlarda ve 55 inci 
maddede yazılı esaslara göre yapılır. 

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanma ve kay-
betmeleri konusundaki denetim, ancak yargı yolu ile olur. 

Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi aralarında 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. 

                                                 
25  Maddenin ilk şekli: 

c) Yargı Denetimi 
Madde 114- İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dı-
şında bırakılamaz. 
İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak davalarda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden başlar. 
İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) 

 

121

19
61

 A
na

ya
sa

sı 

III. Memurlarla İlgili Hükümler 
a) Genel Kural 
Madde 117- Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esasla-

rına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve 
sürekli görevler, memurlar eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlü-
lükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 

b) Memur Teminatı 
Madde 118- Memurlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri 

mensupları hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isnadolunan husu-
sun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve 
savunma için belli bir süre tanınması şarttır. 

Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası verilemez. 

Disiplin kararları, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz. 

Asker kişiler hakkındaki hükümler saklıdır. 

c) Memurların Siyasi Partilere ve Sendikalara Girememesi 
Madde 119- (20.9.1971-1488) 26 Memurlar ve Kamu İktisadi Teşeb-

büslerinin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan 
derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanla-
rın merkez kurullarında görev alanlar, siyasi partilere ve sendikalara üye ola-
mazlar. Memurlar ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar, görevlerini 
yerine getirirken, vatandaşlar arasında, siyasî kanaatlerinden dolayı herhangi 
bir ayırım yapamazlar. 

Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hükmüyle sabit olanlar, kamu 
hizmetinden temelli çıkarılır. 

İşçi niteliği taşımıyan, kamu hizmetlilerinin mesleki menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek amacını güden kuruluşların bağlı olacakları hükümler kanunla 
düzenlenir. 

                                                 
26  Maddenin ilk şekli: 

c) Memurların Siyasi Partilere Girememesi 
Madde 119- Memurlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde çalı-
şanlar ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla 
sağlanmış olanların merkez kurullarında görev alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. Me-
murlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar, görevlerini yerine getirirken, vatandaşlar 
arasında siyasi kanaatlarından dolayı herhangi bir ayırım yapamazlar. 
Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hükmiyle sabit olanlar, kamu hizmetinden temelli 
çıkarılır. 
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IV. Özerk Üniversite, Tarafsız Radyo-Televizyon, Haber Ajansları 
a) Üniversiteler 
Madde 120- (20.9.1971-1488) 27 Üniversiteler, ancak Devlet eliyle ve 

kanunla kurulur. Üniversiteler, özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. 
Üniversite özerkliği, bu maddede belirtilen hükümler içinde uygulanır ve 

bu özerklik, üniversite binalarında ve eklerinde suçların ve suçluların kovuştu-
rulmasına engel olmaz. 

Üniversiteler, devletin gözetimi ve denetim altında, kendileri tarafından 
seçilen organları eliyle yönetilir. Özel kanuna göre kurulan Devlet üniversiteleri 
hakkındaki hükümler saklıdır. 

Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları, üniversite dışındaki 
makamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştırılamazlar. 
Son fıkra hükümleri saklıdır. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştırma ve yayında 
bulunabilirler. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve bunların seçimleri, görev 
ve yetkileri, üniversite üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma 
usulleri ve üniversite organlarının sorumluluğu, öğrenim ve öğretim hürriyetle-
rini engelleyici eylemleri önleme tedbirleri, üniversiteler arasında ihtiyaca göre 
öğretim üyeleri ve yardımcılarının görevlendirilmesinin sağlanması, öğrenim ve 
öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine 
ve kalkınma plânı ilkelerine göre yürütülmesi esasları kanunla düzenlenir. 

Üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara 
uygun olarak yürürlüğe konulur ve denetlenir. 

Üniversitelerle onlara bağlı fakülte, kurum ve kuruluşlarda öğrenim ve öğ-
retim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üniversite organlarınca 
giderilmemesi halinde Bakanlar Kurulu, ilgili üniversitelerin veya bu üniversite-
ye bağlı fakülte, kurum ve kuruluşların idaresine el koyar ve bu kararını he-
                                                 
27  Maddenin ilk şekli: 

IV. Özerk kuruluşlar 
Madde 120- Üniversiteler, ancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur. Üniversiteler, bilimsel ve 
idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen yetkili 
öğretim üyelerinden kurulu organları eliyle yönetilir ve denetlenir; özel kanuna göre kurul-
muş Devlet Üniversiteleri hakkındaki hükümler saklıdır. 
Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları, Üniversite dışındaki makamlarca, her 
ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştırılamazlar. 
Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler. 
Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri, öğre-
tim ve araştırma görevlerinin Üniversite organlarınca denetlenmesi, bu esaslara göre ka-
nunla düzenlenir. 
Siyasi partilere üye olma yasağı, Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygu-
lanmaz. Ancak, bunlar partilerin genel merkezleri dışında yönetim görevi alamazlar. 
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men Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının onamasına sunar. 
Hangi hallerin el koymayı gerektireceği, el koyma kararının ilân ve uygulanma 
usulleri ile süresi ve devamınca Bakanlar Kurulunun yetkilerinin nitelik ve 
kapsamı kanunla düzenlenir. 

b) Radyo ve Televizyonun İdaresi ve Haber Ajansları 
Madde 121- (20.9.1971-1488) 28 Radyo ve televizyon istasyonları, an-

cak Devlet eliyle kurulur ve idarecileri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde 
kanunla düzenlenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim organlarının 
kuruluşunda tarafsızlık ilkesini bozacak hükümler koyamaz. 

Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır. 
Haber ve programların seçilmesinde, işlenmesinde ve sunulmasında ve 

kültür ve eğitime yardımcılık görevinin yerine getirilmesinde Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve 
sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması, 
haberlerin doğruluğunun sağlanması esasları ile organların seçimi, yetki, 
görev ve sorumlulukları kanunla düzenlenir. 

Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım alan haber ajansla-
rının tarafsızlığı esastır. 

V. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
Madde 122- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla 

meydana getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından 
seçilir. 

İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayanmaksızın, geçici 
veya sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz. 

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara 
aykırı olamaz. 

VI. Olağanüstü Yönetim Usûlleri 
a) Olağanüstü Haller 
Madde 123- Olağanüstü hallerde vatandaşlar için konulabilecek para, 

mal ve çalışma yükümleri ile bu hallerin ilânı, yürütülmesi ve kaldırılması ile 
ilgili usuller kanunla düzenlenir. 

                                                 
28  Maddenin ilk şekli: 

Madde 121- Radyo ve televizyon istasyonlarının idaresi, özerk kamu tüzel kişiliği halinde, 
kanunla düzenlenir. 
Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır. 
Radyo ve televizyon idaresi, kültür ve eğitime yardımcılık görevinin gerektirdiği yetkilere 
sahip kılınır. 
Devlet tarafından kurulan veya Devletten mali yardım alan haber ajanslarının tarafsızlığı 
esastır. 
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b) Sıkıyönetim ve Savaş Hali 
Madde 124- (20.9.1971-1488) 29 Savaş hali, savaşı gerektirecek bir 

durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini 
içten veya dışdan tehlikeye düşüren veya 

Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri 
ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtile-
rin ortaya çıkması sebebiyle Bakanlar Kurulu, süresi iki ayı aşmamak üzere, 
yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya her yerinde sıkıyönetim ilân 
edebilir ve bunu hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onamasına sunar. 
Meclis, gerekli gördüğü zaman, sıkıyönetim süresini kısaltabileceği gibi, 
tamamiyle de kaldırabilir. Meclisler toplanık değilse, hemen toplantıya çağırılır. 

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Bu kararlar Meclislerin Birleşik 
Toplantısında alınır. Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi 
hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl 
kayıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir 
durumun başgöstermesi halinde vatandaşlar için konulabilecek yükümler 
kanunla gösterilir. 

VII. Kanunsuz Emir 
Madde 125- Kamu hizmetlerinde herhangibir 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 hâlde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine geti-
ren kimse sorumluluktan kurtulamaz. 

Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu gü-
venliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 

                                                 
29  Maddenin ilk şekli: 

b) Sıkıyönetim 
Madde 124- Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olma-
sı veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir kesin 
belirtilerin meydana çıkması sebebiyle, Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aşmamak üzere, yur-
dun bir veya birden fazla bölgesinde veya her yerinde sıkıyönetim ilan edebilir ve bunu he-
men, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onamasına sunar. Meclis, gerekli gördüğü za-
man,sıkıyönetim süresini kısaltabileceği gibi, tamamiyle de kaldırabilir. Meclisler toplanık 
değilse, hemen toplantıya çağırılır. 
Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin kararına bağlıdır. Bu kararlar, Meclislerin birleşik toplantısında alınır. 
Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin 
nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı kanunla gösterilir. 
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D) İktisadî ve Malî Hükümler 
I. Bütçe 
Madde 126- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel 

kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Kanun, kalkınma plânları ile ilgili 
yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usûller 
koyabilir. 

Genel ve katma bütçelerin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanunla göste-
rilir. Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. 

II. Sayıştay; Silahlı Kuvvetlerin Mallarının ve Kamu İktisadî Te-
şebbüslerinin Denetlenmesi 

Madde 127- (20.9.1971-1488) 30 Sayıştay, genel ve katma bütçeli dai-
relerin 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. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, 
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, Başkan 
ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

Silâhlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetlenmesi usulleri, millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği 
gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen-
mesi kanunla düzenlenir. 

III. Kesin Hesaplar 
Madde 128- Kesin hesap kanunun tasarıları, kanunda daha kısa bir süre 

kabûl edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan başlıyarak en geç bir yıl 
sonra, Bakanlar Kurulunca, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, 
genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının veril-
mesinden başlıyarak en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

                                                 
30  Maddenin ilk şekli: 

II. Sayıştay; kamu iktisadi teşebbüslerinin denetlenmesi 
Madde 127- Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile malları-
nı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin 
hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yap-
makla görevlidir. 
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve 
yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla 
düzenlenir. 
Kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzen-
lenir. 
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IV. Kalkınma 
a) Kalkınma Plânı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Madde 129- İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. Kalkın-

ma bu plâna göre gerçekleştirilir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, plânın hazırlanmasında, 

yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetilecek 
esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak 
tedbirler özel kanunla düzenlenir. 

b) Tabii Servet Kaynaklarının Aranması ve İşletilmesi 
Madde 130- Tabii servetler ve kaynakları, Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve 
işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğru-
ya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. 

c) Ormanların ve Orman Köylüsünün Korunması, Ormanların Ge-
liştirilmesi 

Madde 131- (17.4.1970-1255) 31 Devlet, ormanların korunması ve 
ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. 
Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet orman-
larının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. Bu orman-
lar, zamanaşımıyla mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına 
konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve 

ormanı koruma bakımından, ormanın gözetilmesinde ve işletilmesinde Devlet-
le bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde başka 
yere yerleştirme kanunla düzenlenir. 

                                                 
31  Maddenin ilk şekli: 

c) Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
Madde 131- Devlet, ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli 
kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 
Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, 
yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. Bu ormanlar, zamanaşımıyla mülk edini-
lemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koruma ba-
kımından gerekirse, başka yere yerleştirilmesi kanunla düzenlenir. 
Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hay-
vancılık yapılamaz. 
Orman suçları için genel af çıkarılamaz; ormanların tahribine yol açacak hiçbir siyasi propa-
ganda yapılamaz. 
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Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli 
tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla 
şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman 
sınırlarında hiçbir daratma yapılamaz. Yanan ormanların yerinde yeni orman 
yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. 

Ormanların tahribedilmesine yol açan hiçbir siyasî propaganda yapılamaz. 
 

Üçüncü Bölüm 
YARGI 

A) Genel Hükümler 
I. Mahkemelerin Bağımsızlığı 
Madde 132- Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, 

hukuka ve vicdani kanaatlarına göre hüküm verirler. 
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 

mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremez; genelge gönderemez; 
tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir 
beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 

II. Hâkimlik Teminatı 
Madde 133- Hâkimler azlolunamaz. Kendileri istemedikçe, Anayasada 

gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması sebebiyle de olsa, aylıklarından yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlarla 
görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceği kesin olarak anlaşılanlar ve 
meslekte kalmalarının caiz olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki 
istisnalar saklıdır. 

III. Hâkimlik Mesleği 
Madde 134- (20.9.1971-1488) 32 Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, 

                                                 
32  Maddenin ilk şekli: 

Madde 134- Hâkimlerin nitelikleri, atanmalar, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, mes-
lekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, 
haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçla-
rından dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıka-
rılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin ba-
ğımsızlığı esasına göre, kanunla düzenlenir. 
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hakları ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin 
geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açıl-
ması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruştur-
ma yapılmasına ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı 
gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin 
bağımsızlığı esasına göre, kanunla düzenlenir. 

Hâkimler altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askerî hakim-
lerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunla belli edilir. 

Hakimler, kanunda belirtilenlerden başka, genel ve özel hiçbir görev ala-
mazlar. 

IV. Duruşmanın Açık ve Kararların Gerekçeli Olması 
Madde 135- Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmalardan 

bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına, ancak genel ahlâkın veya 
kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. 

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. 
Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. 
V. Mahkemelerin Kuruluşu 
Madde 136- (15.3.1973-1699) 33 Mahkemelerin kuruluşu, görev ve 

yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. 
Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 

Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet 
güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kurulur. Ancak, sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başkan, dört asıl ve iki yedek üye ile 
bir savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısı bulunur. Başkan, iki asıl ve bir yedek 
üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; 
iki asıl ve bir yedek üye birinci sınıf askerî hâkimler arasından; savcı yardımcı-
ları ise Cumhuriyet savcıları ve askeri hâkimler arasından atanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve 
savcı yardımcılığı atamalarında Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir misli 
aday gösterilir. Bu adaylar arasından Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkimlerinin 
atanması Yüksek Hâkimler Kurulunca, savcı ve yardımcılarının atanmaları 
Yüksek Savcılar Kurulunca, askeri hâkimlerden üye, yedek üye ve savcı yar-
dımcılarının atanmaları ise özel kanunlarında gösterilen usule göre yapılır. 

                                                                                                   
Hakimler altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askeri hakimlerin yaş haddi ka-
nunla belli edilir. 
Hakimler, kanunla belirtilenlerden başka, genel ve özel hiçbir görev alamazlar. 

33  Maddenin ilk şekli: 
Madde 136- Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri ka-
nunla düzenlenir. 
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Devlet Güvenlik Mahkemeleri, başkan, üye ve yedek üyeleri ile savcı ve 
savcı yardımcıları üç yıl için atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtayda yalnız 
bu mahkemelerin kararlarını incelemek üzere kurulacak daire veya daireler; 
Genel Kurul ise, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kuruludur. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri ve 
yargılama usulleri ile ilgili diğer hükümler kanunda gösterilir. 

VI. Savcılık 
Madde 137- (20.9.1971-1488) 34 Cumhuriyet savcıları, idari görevleri 

yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdır. 
Cumhuriyet savcılarının Yargıtay üyeliğine seçilmeleri dışında kalan bütün 

özlük işleri ve disiplin cezaları ile meslekten çıkarılmaları hakkında karar verme 
yetkisi Yüksek Savcılar Kurulunundur. (Bu Kurulun kararları kesin olup bunlar 
aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.)35 Ancak disiplin ve meslekten çı-
karma cezaları ile ilgili kararların bir defa daha incelenmesini Adalet Bakanı ve 
hakkında karar verilen Cumhuriyet Savcısı isteyebilir. 

Yüksek Savcılar Kurulu, Adalet Bakanının başkanlığında Cumhuriyet Baş-
savcısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve iki yedek 
üye ile Adalet Başkanlığı Müsteşarı ve Özlük İşleri Genel Müdüründen kurulu-
dur. Adalet Bakanı bulunmadığı zaman Kurula Cumhuriyet Başsavcısı Başkan-
lık eder. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Adalet Bakanlığı Cumhuriyet sav-
cılarını geçici yetki ile görevlendirerek bu kararı ilk toplantısında Kurulun 
onanmasına sunar. Bakanlık Merkez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak 
çalıştırılacak Cumhuriyet savcılarını, muvafakatlarını alarak, atama yetkisi 
Adalet Bakanına aittir. 

Cumhuriyet savcılarının denetimi ve haklarındaki soruşturma Adalet Ba-
kanlığı müfettişleri veya üst dereceli Cumhuriyet savcıları eliyle yapılır. 

Yüksek Savcılar Kurulunun kuruluşu, çalışma usulleri, toplantı ve karar ye-
ter sayısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulunca seçilecek asıl ve yedek 
üyelerin seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir. 

Cumhuriyet Başsavcısı, yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki hüküm-
lere tabidir. 

                                                 
34  Maddenin ilk şekli: 

Madde 137- Kanun, Cumhuriyet Savcılarının ve Kanun sözcülerinin özlük işlerinde ve gö-
revlerini yapmalarında teminat sağlayıcı hükümler koyar. 
Cumhuriyet Başsavcısı, Baş kanun sözcüsü ve Askeri Yargıtay Başsavcısı, yüksek mahkeme-
ler hakimleri hakkındaki hükümlere tabidir. 

35  Bu hüküm Anayasa Mahkemesinin 27.9.1977 gün ve E.1977/82 K. 1977/117 sayılı kararı ile 
iptal edilmiştir. (RG. 14.1.1978-16169) 
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VII. Askeri Yargı 
Madde 138- (20.9.1971-1488, 15.3.1973-1699) 36 Askerî yargı as-

kerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkeme-
ler, asker kişilerin askerî olan suçları ile, bunların asker kişiler aleyhine veya 
askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri 
suçlara ait dâvalara bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemeler asker olmıyan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî 
suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda 
gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara bakmakla görev-
lidirler. 

Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve 
hangi kişiler bakımından yetkili olduğu kanunla gösterilir. 

Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine 
sahibolması şarttır. (Ancak, savaş halinde bu şart aranmaz.) 37 

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, 
askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin refakatinde bulundukları 
komutanlarla ilişkileri mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik 
hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. 

B) Yüksek Mahkemeler 
I. Yargıtay 
Madde 139- (20.9.1971-1488) 38 Yargıtay, adliye mahkemelerince ve-

rilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli 
dâvalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

                                                 
36  Maddenin ilk şekli: 

Madde 138- Askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. 
Bu mahkemeler, asker kişilerin askeri olan suçlarıyla, bunların asker kişiler aleyhine veya 
askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait da-
valara bakmakla görevlidirler. 
Askeri mahkemeler, asker olmayan kişileri, ancak özel kanunda belirtilen askeri suçlarından 
dolayı yargılarlar. 
Askeri mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakı-
mından yetkili olduğu kanunla gösterilir. 
Askeri mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hakimlik niteliğine sahib olması şarttır. 
Askeri yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askeri hakimlerin özlük işleri, mahkemelerin ba-
ğımsızlığı hakimlik teminatı ve askerlik hizmetinin gereklerine göre özel kanunla düzenlenir. 

37  Bu fıkra 1699 sayılı kanunla konmuştur. Bu cümle Anayasa Mahkemesinin 15.4.1975 gün ve 
E.73/19, K.75/87 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. (Resmi Gazete 26.2.1976-1551) 

38  Maddenin ilk şekli: 
Madde 139- Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme 
merciidir. Kanunla gösterilen belli dâvalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 
Yargıtay Üyeleri Yüksek Hakimler Kurulunca, Yargıtay Birinci Başkanıyla İkinci Başkanları ve 
Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay büyük genel kurulunca, üye tamsayılarının salt çoğunluğu 
ile ve gizli oyla seçilir. 
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Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu 
mesleklerden sayılanlar arasından Yüksek Hakimler Kurulunca üye tam sayısı-
nın salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

Yargıtay, Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısını, kendi üyeleri arasın-
dan, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. 

Yargıtay, Birinci Başkanıyla ikin başkanlarının ve Cumhuriyet Başsavcısının 
görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer mensuplarının 
nitelikleri ve ikinci başkanların seçim usulleri kanunla düzenlenir. 

II. Danıştay 
Madde 140- (20.9.1971-1488) 39 Danıştay, kanunların başka idarî 

yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece-
de idare mahkemesidir. 

Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözümlemek, Bakan-
lar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, 
tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla 
gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Danıştay üyeleri, Bakanlar Kurulu ile Danıştay Genel Kuruluna ayrı ayrı boş 
yer sayısı kadar gösterilecek adaylar arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve 
yedek üyelerinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 
İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. 

Danıştay, Başkanını ve Başkanun sözcüsünü, kendi üyeleri arasından, üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. Başkan, daire başkanları ve 
Başkanun sözcüsünün görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçile-
bilirler. 

                                                                                                   
Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri kanunla 
düzenlenir. 

39  Maddenin ilk şekli: 
Madde 140- Danıştay, kanunların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk 
derece ve genel olarak üst derece idare mahkemesidir. 
Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gön-
derilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şart-
laşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 
Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başkanun sözcüsü, kanunda gösterilen niteliklere sahip kim-
seler arasından, Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyeliklerinden meydana gelen kurulca 
gizli oyla ve üçte iki çoğunlukla seçilir. İlk iki oylamada çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğun-
lukla yetinilir. 
Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başkanın sözcüsünün seçimlerinde Bakanlar Kurulu ile Danış-
tay genel kurulunca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar aday gösterilir. 
Danıştayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının nitelikleriyle atanmaları, hak-
ları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturması 
yapılması ve disiplin cezası uygulanması, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı 
esaslarına göre kanunla düzenlenir. 
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Danıştayın kuruluşu, işleyişi, yargılama ve daire başkanlarının seçimi usul-
leri, mensuplarının nitelikleriyle atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve öde-
nekleri, meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve 
disiplin cezası uygulanması, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesince yapılır. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, 
işleyişi, yargılama usulleri, başkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmaları, disip-
lin ve özlük işleri; hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre, 
kanunla düzenlenir. 

III. Askeri Yargıtay 
Madde 141- (20.9.1971-1488) 40 Askerî Yargıtay, askerî mahkemeler-

den verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin 
kanunla gösterilen belli dâvalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

Askerî Yargıtay üyeleri en az albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler 
arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile her boş yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşka-
nınca seçilir. 

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları As-
kerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 

Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri ve üyeler hakkındaki 
disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve asker-
lik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. 

IV. Uyuşmazlık Mahkemesi 
Madde 142- Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri 

arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye 
yetkilidir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir. Bu Mah-
kemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince kendi asıl veya yedek üyeleri 
arasından görevlendirilen bir üye yapar. 

                                                 
40  Maddenin ilk şekli: 

Madde 141- Askeri Yargıtay, askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son ince-
leme merciidir. Ayrıca, kanunla gösterilen askeri işlere ait belli davalara ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar. Askeri Yargıtay üyeleriyle Başsavcısı, hakimlik niteliğine sahip kırk 
yaşını bitirmiş ve en az on yılı askeri hakimlik veya askeri savcılık yapmış kimseler arasın-
dan, Askeri Yargıtay genel kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğuyla boş yerin üç misli 
olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 
Askeri Yargıtay, Başkanlarını kendi üyeleri arasından seçer. Askeri Yargıtayın kuruluşu, işle-
yişi, yargılama usulleri, üyeler hakkındaki disiplin işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve ha-
kimlik teminatı esaslarına göre, kanunla düzenlenir. 
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C) Yüksek Hâkimler Kurulu 

I. Kuruluş 
Madde 143- (20.9.1971-1488) 41 Yüksek Hâkimler Kurulu, onbir asıl 

ve üç yedek üyeden kuruludur. Üyeler, Yargıtay Genel Kurulunca, kendi üyele-
ri arasından ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, kendi içinden 
Başkanını ve bölüm başkanlarını seçer. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi bitenler 
yeniden seçilebilirler. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, görevleri süresince başka bir iş ve görev 
alamazlar. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluşu, çalışma usulleri, bölümleri ve bu bö-
lümlerin görevleriyle, toplantı ve karar yeter sayıları, Başkan ve üyelerinin 
aylık ve ödenekleri kanunla düzenlenir. 

Adalet Bakanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler Kurulu toplantı-
larına başkanlık eder. 

II. Görev ve Yetkileri 
Madde 144- (20.9.1971-1488) 42 Yüksek Hakimler Kurulu, adliye 

mahkemeleri hakimlerinin özlük işleri hakkında kesin karar verir. (Bu kararlar 
aleyhine başka mercilere başvurulamaz.) 43 

                                                 
41  Maddenin ilk şekli: 

Madde 143- Yüksek Hakimler Kurulu, onsekiz asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Bu 
üyelerden altısı Yargıtay genel kurulunca, altısı birince sınıfa ayrılmış hakimlerce ve kendi 
aralarından gizli oyla seçilir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, yüksek mahkemelerde 
hakimlik etmiş veya bunlara üye olma şartlarını kazanmış kimseler arasından gizli oyla ve 
üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile üçer üye seçerler. Bu usulle Yargıtay genel kurulunca 
iki, birinci sınıfa ayrılmış hakimler ile Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından birer 
yedek üye seçilir. 
Yüksek Hakimler kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kendi içinden Başkanını seçer. 
Yüksek Hakimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Her iki yılda yarısının seçimi yeni-
lenir. Hakimlik görevinde iken seçilmiş olan üyeler ardı ardına ilk defa seçilemez. 
Yüksek Hakimler Kurulu üyeleri, görevleri süresince başka bir iş ve görev alamazlar. 
Yüksek Hakimler Kurulunun kuruluşu, çalışma usulleri, bölümleri ve bu bölümlerin görevle-
riyle toplantı ve karar yeter sayıları, Başkan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri kanunla dü-
zenlenir. 
Adalet Bakanı, Yüksek Hakimler Kurulu toplantılarına katılabilir; oylamaya katılamaz. 

42  Maddenin ilk şekli: 
Madde 144- Hakimlerin bütün özlük işleri hakkında karar verme yetkisi Yüksek Hakimler 
Kurulunundur. 
Bir hakimin, her ne sebeple olursa olsun, meslekten çıkarılması hakkındaki karar, genel ku-
rulun salt çoğunluğuyla alınır. 
Adalet Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, bir hakim hakkında disiplin kovuşturması açılması 
için Yüksek Hakimler kuruluna başvurabilir. Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması 
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Ancak, disiplin ve meslekten çıkarma cezaları ile ilgili kararların bir defa 
daha incelenmesini, Adalet Bakanı veya hakkında karar verilen hakim 
istiyebilir. 

Bir hakimin her ne sebeple olursa olsun, meslekten çıkarılması hakkındaki 
karar Yüksek Hakimler Kurulu Genel Kurulunun salt çoğunluğu ile alınır. 

Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde, bir hakim hakkında disiplin kovuş-
turması açılmasını Yüksek Hakimler Kurulundan istiyebilir. 

Bir mahkemenin veya bir hakimin kadrosunun kaldırılması veya bir mah-
kemenin yargı çevresinin değiştirilmesi, Yüksek Hakimler Kurulunun uygun 
görmesine bağlıdır. 

Hâkimlerin denetimi ve haklarındaki soruşturma, Yüksek Hâkimler Kurulu-
na bağlı ve sürekli olarak görevli müfettiş hâkimler eliyle yapılır. Müfettiş 
hâkimler, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu mesleklerden sayılanlar arasın-
dan Yüksek Hâkimler Kurulunca atanır. Müfettiş hakimlerin nitelikleri ile atan-
ma usulleri, hakları, ödevleri, ödenek ve yollukları, meslekte ilerlemeleri, 
haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulanması, 
hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

D) Anayasa Mahkemesi 
I. Kuruluş 
a) Üyelerin Seçimi 
Madde 145- (20.9.1971-1488) 44 Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl ve 

                                                                                                   
veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi, Yüksek Hakimler Kurulunun uygun 
görmesine bağlıdır. 
Hakimlerin denetimi, belli konular için Yüksek Hakimler Kurulunca görevlendirilecek üst de-
recedeki hakimler eliyle yapılır. 

43  Bu hüküm Anayasa Mahkemesinin 27.1.1972 gün ve E.1976/43 K. 1977/4 sayılı kararı ile 
iptal edilmiştir. RG. 21.4.1977-15916 

44  Maddenin ilk şekli: 
Madde 145- Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Asıl üyeler-
den dördü Yargıtay, üçü Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleriyle Başsavcı ve 
Başkanun sözcüsü arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir 
üye, Sayıştay genel kurulunca kendi başkan ve üyeleri arasından aynı usulle seçilir. Millet 
Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaşkanınca da iki üye seçilir. Cum-
hurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askeri Yargıtay genel kurulunun üye tamsayısının salt ço-
ğunluğuyla ve gizli oyla göstereceği üç aday arasından seçer. Anayasa Mahkemesi, kendi 
üyeleri arasından, gizli oyla ve üçte iki çoğunlukla, dört yıl için, bir Başkan ve Bir Başkanve-
kili seçer; yeniden seçilmek caizdir. Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri dışından, üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yaparlar. İlk 
iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Yasama meclislerince se-
çilecek üyelerden birer kişinin, Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler öğretim üye-
lerinin birlikte toplanarak, açık üyeliklerin üç katı tutarında ve gizli oyla gösterecekleri aday-
lar arasından olması gereklidir. 
Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek üye olabilmek için kırk yaşını doldurmuş bulunmak 
ve Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, Başsavcılık. 
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beş yedek üyeden kuruludur. Asıl üyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay 
Genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Başkanun sözcüsü arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
seçilir. Bir üye Sayıştay Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından 
aynı usulle seçilir. Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cum-
hurbaşkanınca da iki üye seçilir. Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askeri 
Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
göstereceği üç aday arasından seçer. Yasama Meclisleri bu seçimleri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve 
gizli oyla yaparlar. Yasama Meclislerinde yapılacak seçimlerde, adaylığa baş-
vurma ve seçim esas ve usulleri kanunla düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve salt çoğunlukla, 
dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer; yeniden seçilmek caizdir. 

Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek üye olabilmek için, kırk yaşını dol-
durmuş bulunmak ve Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay veya Sayıştayda 
Başkanlık, üyelik, Başsavcılık, Başkanun sözcülüğü veya üniversitelerde hukuk, 
iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş 
yıl avukatlık yapmış olmak şarttır. 

Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danıştay ile Yasama Meclislerinin her 
biri birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların seçimin-
deki usul uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmî veya özel hiçbir görev alamazlar. 
b) Üyeliğin Sona Ermesi 
Madde 146- Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşında emekliye ay-

rılırlar. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı 

gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini 
sağlık bakımından yerine getiremiyeceğinin kesin olarak anlaşılması hâlinde de 
Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

II. Görev ve Yetkileri 
Madde 147- (20.9.1971-1488) 45 Anayasa Mahkemesi, kanunların ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa değişiklikleri-
nin de Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler. 

                                                                                                   
Başkanun sözcülüğü veya Üniversitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az 
beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış olması şarttır. 
Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danıştay ile Yasama Meclislerinin her biri birer yedek 
üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların seçimindeki usul uygulanır. 
Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmi veya özel hiç bir görev alamazlar. 

45  Maddenin ilk şekli: 
Madde 147- Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin 
Anayasaya uygunluğunu denetler. 
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Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar-
gıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet 
Başsavcısını, Başkanun sözcüsünü, Askeri Yargıtay Başsavcısını ve kendi üye-
lerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılar ve Anaya-
sa ile verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatiyle yargılamasında savcılık göre-
vini Cumhuriyet Başsavcısı yapar. 

III. Yargılama ve Çalışma Usûlü 

Madde 148- (15.3.1973-1699) 46 Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri kanunla; Mahkemenin çalışma tarzı ve üyeleri arasındaki 
işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatiyle baktığı dâvalar ile siyasî partile-
rin kapatılması hakkındaki dâvalar dışındaki işleri, dosya üzerinde inceler. 
Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri 
çağırır. 

IV. İptâl Dâvası 
a) Dâva Hakkı 
Madde 149-(20.9.1971-1488) 47 Cumhurbaşkanı; Yasama Meclislerin-

deki siyasî parti grupları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 
siyasî partiler ile son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az 
yüzde onunu olan siyasi partiler; Yasama Meclislerinden birinin üye tamsayısı-
nın en az altıda biri tutarındaki üyeleri; kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren 
alanlarda Yüksek Hakimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve 
üniversiteler, kanunların veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya 

                                                                                                   
Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Yüksek 
Hakimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve Üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanun sözcü-
sünü, Askeri Yargıtay Başsavcısını ve kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce 
Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirir. 
Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatiyle yargılamasında savcılık görevini Cumhuriyet 
Başsavcısı yapar. 

46  Maddenin ilk şekli: 
Madde 148- Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri kanunla; Mahkemenin 
çalışma tarzı ve üyeleri arasındaki işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 
Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatiyle baktığı davalar dışındaki işleri, dosya üzerinde in-
celer. Ancak gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır. 

47  Maddenin ilk şekli: 
Madde 149- Cumhurbaşkanı; son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en 
az yüzde onunu olan veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan siyasi partiler 
veya bunların meclis grupları; Yasama Meclislerinden birinin üye tam sayısının en az altıda 
biri tutarındaki üyeleri; kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hakimler 
Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Üniversiteler, kanunların veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı 
iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilirler. 
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bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiyle, Anayasa 
Mahkemesinde doğrudan doğruya iptâl dâvası açabilirler. 

b) Dâva Açma Süresi 
Madde 150- Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptâl dâvası aç-

ma hakkı, iptâli istenen kanunun veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayınlanma-
sından başlayarak doksan gün sonra düşer. 

c) Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi 
Madde 151- (20.9.1971-1488) 48 Bir dâvaya bakmakta olan mahkeme, 

uygulanacak bir kanunun hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflar-
dan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Ana-
yasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar dâvayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz 
merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere altı ay için-
de kararını verir ve açıklar. 

Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını, 
kendi kanısına göre çözümliyerek dâvayı yürütür. Ancak, Anayasa Mahkeme-
sinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkemeler 
buna uymak zorundadır. 

V. Anayasa Mahkemesinin Kararları 
Madde 152- (20.9.1971-1488) 49 Anayasa Mahkemesinin kararları ke-

sindir. Kararlar, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 

                                                 
48  Maddenin ilk şekli: 

Madde 151- Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanunun hükümlerini 
Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu 
kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. 
Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse, bu iddia, temyiz merciince esas hü-
kümle birlikte karara bağlanır. 
Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere üç ay içinde kararını verir. 
Bu süre içinde karar verilmezse, Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını, kendi kanısına gö-
re çözümleyerek davayı yürütür. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki ka-
rar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkemeler buna uymak zorundadır. 

49  Maddenin ilk şekli: 
Madde 152- Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. 
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya 
İçtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri, karar tarihinde yürürlükten kalkar. Gereken 
hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştıra-
bilir. Bu tarih, kararın verildiği günden başlayarak altı ayı geçemez. 
İptal kararı geriye yürümez. 
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine ver-
diği hükümlerin olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir. 
Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazetede hemen yayınlanır ve Devletin yasama, yü-
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 
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Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptâline karar veri-
len kanun veya İçtüzük veya bunların iptâl edilen hükümleri, gerekçeli kararın 
Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde, 
Anayasa Mahkemesi, iptâl hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaş-
tırabilir. Bu tarih kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak bir 
yılı geçemez. 

İptal kararı geriye yürümez. 
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık id-

diaları üzerine verdiği hükümlerin, olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı 
olacağına da karar verebilir. 

Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve Dev-
letin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel 
kişileri bağlar. 

 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
I. Devrim Kanunlarının Korunması 
Madde 153- Bu Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunun çağdaş uy-

garlık seviyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma 
amacını güden aşağıda gösterilen Devrim kanunlarının, bu Anayasanın halko-
yu ile kabûl edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı 
olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz: 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 
2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası hakkında Kanun; 
3. 30 Teşrinisâni 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 Türk Kanunu Medenîsiyle kabûl edi-

len, evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medenî 
nikah esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi hükmü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabûlü hakkın-
da Kanun; 

6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabûl ve Tatbiki 
hakkında Kanun; 

7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve 
Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun; 

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin 
Giyilemiyeceğine dair Kanun. 

II. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Madde 154- Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı özel ka-

nununda gösterilen görevleri yerine getirir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

I. T.B.M.M.’nin Seçilmesi ve Toplanması 
a) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Seçimlerinin Birlikte 

Yapılacağı; İlk Toplantı Günü 
Geçici Madde 1- Bu Anayasaya göre kurulan Millet Meclisiyle Cumhuriyet 

Senatosunun seçimleri aynı günde yapılır. 
Seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilânını tâkibeden beşinci gün, 

her iki Meclis kendiliğinden, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında 
saat 15.00’de birlikte toplanır. Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık 
eder. Bu toplantıda, önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve sonra milletvekilleri 
andiçerler. 

b) Cumhuriyet Senatosunun Kurulması 
Geçici Madde 2- Bu Anayasa göre kurulacak Cumhuriyet Senatosunun 

ilk genel seçimleri, genel oyla seçilecek olan bütün üyelikler için yapılır. 
Cumhuriyet Senatosu, Cumhurbaşkanınca seçilmesi gereken onbeş üyenin 

seçiminden önce hukuki varlık kazanır. Cumhurbaşkanı, bu üyeleri, kendi 
seçiminden başlayarak bir ay içinde seçer. 

c) Geçici İçtüzük 
Geçici Madde 3- Bu Anayasa göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi-

nin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun toplantı ve çalışmaları için, 
kendi İçtüzükleri yapılıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim 
1957 tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

II. Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisinin 
Hukukî Varlıklarının Sona Ermesi; Devrim Tasarrufları 

Geçici Madde 4- Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin toplanmasıyla, 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
ve 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunla 13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı 
Kanuna göre kurulan Kurucu Meclisin, Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler 
Meclisinin hukukî varlıkları sona erer ve bunlar kendiliğinden dağılmış olurlar. 

27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren Kurucu Meclisin toplandığı 6 Ocak 1961 
tarihine kadar yasama yetkisini ve yürütme görevini Türk Milleti adına kullan-
mış bulunan Milli Birlik Komitesinin ve Devrim Hükümetlerinin karar ve tasar-
ruflarından ve bunların, idarece veya yetkili kılınan organ ve mercilerce uygu-
lanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulıyanlar hak-
kında cezaî veya malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu 
maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

Normal demokratik rejimi bütün teminatı ile kurmak amacıyla gerçekleşti-
rilen ve yürütülen 27 Mayıs 1960 Devrim tarihinden 6 Ocak 1961 tarihine 
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kadar çıkarılan kanunlar, Türkiye Cumhuriyetinin diğer kanunlarının değiştiril-
mesi ve kaldırılmasında uygulanan kurallara göre değiştirilebilir veya kaldırıla-
bilir. Ancak, bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla, Anayasa Mahke-
mesinde iptal davası açılamıyacağı gibi, itiraz yoluyla dahi mahkemelerde 
Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez. 

27 Mayıs 1960 dan 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkarılan kanunların, ya-
pılmış tasarrufların ve alınmış kararların değiştirilmesi veya kaldırılması halle-
rinde de 2’nci fıkra hükmü saklıdır. 

III. Cumhurbaşkanı Seçimi 
Geçici Madde 5- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin and içtikleri top-

lantının ertesi günü Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. 
Cumhurbaşkanının seçilmesiyle, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunla 

kabul edilmiş olan Devlet Başkanının görevi kendiliğinden sona erer. 
IV. Bakanlar Kurulunun Kurulması 
Geçici Madde 6- Bu Anayasanın 102 nci maddesine göre yeni Bakanlar 

Kurulunca, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanuna göre kurulan ve iş ba-
şında olan Bakanlar Kurulunun görevi kendiliğinden sona erer. 

V. Anayasanın Kabul Ettiği Organ, Kurum ve Kurullar 
a) Yeni Organ, Kurum ve Kurulların Kurulması 
Geçici Madde 7- Bu Anayasa ile kabûl edilmiş olan yeni organ, kurum ve 

kurulların kuruluş ve işleyişleriyle ilgili kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin ilk toplantısından başlıyarak en geç altı ay içinde ve bu Anayasa ile konul-
ması emredilen diğer kanunlar da en geç iki yıl içinde çıkarılır. 

b) Eski Organ, Kurum ve Kurulların Durumu 
Geçici Madde 8- Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum ve kurullar, 

kuruluş kanunları yürürlüğe konularak görevlerine başlayıncaya kadar, bu 
konulardaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

c) Eski Kanunların Anayasaya Aykırılığı İddiası 
Geçici Madde 9- Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmi 

Gazeteyle yayınlanmasından önce, mahkemelerde kanunların Anayasaya 
aykırılığı iddiası ileri sürülemez ve mahkemelerce de kanunların Anayasaya 
aykırılığına dayanılarak karar verilemez. 

Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı tarihte yürürlükte olan herhangi 
bir kanun hakkında, bu Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptâl dâvası açılabilir. Bu 
halde iptâl dâvası açma hakkı, Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının 
Resmi Gazeteyle yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra düşer. 

VI. İlk Cumhuriyet Senatosunda Adçekme 
Geçice Madde 10- Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaş-

kanınca seçilen üyelerinin yenilenmesi hakkındaki 73 üncü maddesinin 2 nci 
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fıkrası hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, bunların seçiminden iki 
yıl sonra yapılacak seçimlerle yenilenecek olanları tesbit etmek üzere, bu 
seçimden iki ay önce adçekmeye başvurulur; dört yıl sonra yapılacak seçimle 
yenilenecek olan üyelerin tesbiti için, aynı esasa uyularak adçekelir; ancak, 
ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyeler bu adçekmeye girmez. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı hakkında adçekme işlemi uygulanmaz. 
İlk Cumhuriyet Senatosu seçiminden iki ve dört yıl sonra yapılacak seçim-

ler hakkında da, Cumhuriyet Senatosu seçimleriyle ilgili kanun hükümleri 
uygulanır. 

VII. Affedilenlerin Seçilme Yeterliği 
Geçici Madde 11- 50 
Yenileme Seçiminin Geriye Bırakılması 
Geçici Madde 12- 51 7 Haziran 1970 tarihinde yapılması gereken Cum-

huriyet Senatosu yenileme seçimleri, Anayasanın 73 üncü maddesinde yapılan 
değişiklik sebebiyle geriye bırakılmıştır. 

Geçici Madde 13- 52 Cumhuriyet Senatosu üyelerinden üçte birinin yeni-
lenmesi ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinde boş bulunan üyelikler 
için 10 Ekim 1971 gününde yapılacak seçimler, 12 Ekim 1973’de yapılması 
gereken milletvekilleri genel seçimiyle birlikte yapılmak üzere ertelenmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinden süresi dolanların üyelik sıfatları, seçim 
yapılıncaya kadar devam eder. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden süresi dolanlar hakkında 73 üncü 
maddenin 5 inci fıkrası hükmü uygulanmaya devam olunur. 

Geçici Madde 14- 52 Bu Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih-
te Yargıtay Birinci Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan-
lardan bu görevlerde 4 yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük tarihin-
den itibaren bir ay içinde yeni seçim yapılır. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer mensuplarının 
nitelikleri ve İkinci Başkanlarının Seçim usulleri hakkındaki Kanun, Anayasa 
değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Yargıtay İkinci Başkanlığında dört yılını 
doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni 
seçim yapılır. 

                                                 
50  Bu madde, 1188 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik Anayasa Mahkemesi-

nin E.70/1, K.70/31 sayılı ve 16.6.1970 günlü kararı ile iptal edilmiştir. (RG. 7.6.1971- 
13858). Bu madde 1801 sayılı Kanun ile yeniden yürürlükten kaldırılmıştır. 

51  17.4.1970 gün ve 1254 sayılı Kanunla konmuştur. 
52  20.9.1971 gün ve 1488 sayılı Kanunla konmuştur. 
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Geçici Madde 15- 52 Bu Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih-
te Danıştay Başkanlığı ve Başkanun sözcülüğü görevlerinde bulunanlardan bu 
görevlerde dört yılını doldurmuş olanların yerleri için yürürlük tarihinden itiba-
ren bir ay içinde yeni seçim yapılır. 

Anayasanın 114 ve 140 ıncı maddelerinde yapılan değişiklik gereğince, 
521 sayılı Danıştay Kanunu, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde değiştirilir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay 
Daire Başkanlığında dört yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük tari-
hinden itibaren bir ay içinde seçim yapılır. 

Danıştay Başkanlığı ile Başkanın sözcülüğüne ve daire başkanlığına yeni-
den seçilemeyenler Danıştay üyesi olurlar. 

Geçici Madde 16- 52 Bu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte 
Yargıtay İkinci Cumhuriyet Başsavcılığı veya Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
görevlerinde bulunanlar Yargıtay üyesi olurlar. 

Bunlara ait kadrolar da Yargıtaya, üye kadrosu olarak geçer. 
45 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu Kanununda gerekli değişiklikler yapılın-

caya kadar, Cumhuriyet Başsavcılığı bölümleriyle Yüksek Savcılar Genel Kurulu 
ve bölümleri ve bunlara mensubolanlar görevlerine devam ederler. 

Geçici Madde 17- 52 Anayasanın 46 ve 119 uncu maddelerinde yapılan 
değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte 624 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş 
olan kamu hizmetlileri sendikalarının faaliyeti sona erer. 

Kamu hizmetlileri kuruluşlarının kuruluşuna ve sendikaların varlıklarının bu 
kuruluşlara intikâline ait hükümler kanunla düzenlenir. Kanun, Anayasa deği-
şikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. 

Geçici Madde 18- 52 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 134, 138, 140 ve 
141 inci maddeleri gereğince, askerî yargı ile ilgili kanunlar, bu kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değiştirilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre çıkarılacak yeni kanunların gerektirdiği seçim ve 
atamalar, bu kanunların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. 

Geçici Madde 19- 52 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 137 nci madde-
sinde sözü geçen Yüksek Savcılar Kurulunun kuruluşu ve çalışma usulleri ile 
ilgili kanun, bu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay 
içinde çıkarılır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen kanunun yürürlüğe girmesine kadar 2556 ve 45 
sayılı kanunların değişiklik ve ekleriyle birlikte uygulanmasına devam olunur. 

Geçici Madde 20- 52 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 143 ve 144 üncü maddelerinde yapılan değişiklik 
gereğince, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
değiştirilir. 
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Yüksek Hâkimler Kurulunun mevcut üyelerinin görev süresi, 45 sayılı Yük-
sek Hâkimler Kurulu Kanununun değişik şekline göre yapılacak seçim sonuçla-
rının kesinleşmesi tarihine kadar devam eder. 

Geçici Madde 21- 52 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişik-
likler veya bu Anayasaya eklenen hükümler gereğince kanunlarda yapılması 
zorunlu olan ve geçici 13,14,15,16,17,18 ve 19 uncu maddelerin kapsamı 
dışında kalan diğer kanunlar ve kanun değişiklikleri, bu Anayasa değişiklikleri-
nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanır. 

Geçici Madde 22- 53 Sıkıyönetimin kaldırdığı tarihte sıkıyönetim mahke-
melerinde görülmekte bulunan dâvalar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahke-
melerin görev ve yetkileri devam eder. Kamu dâvası açılmamış dosyalar ile 
duruşmanın tatiline karar verilmiş dâvalar durumlarına, niteliklerine ve kanun 
hükümlerine göre görevli ve yetkili mercilere verilir. 

Geçici Madde 23- 53 1 Kasım 1972 tarihinde TBMM’de grubu bulunup da 
30 Mart 1973 tarihine kadar grubunu muhafaza etmiş ve Milletvekili Genel 
Seçimlerine katılma niteliği kazanmış olan siyasî partilere de Anayasanın 56 
ncı maddesindeki şartlar aranmaksızın, kanunun öngördüğü ölçüye göre Dev-
letçe yardım yapılır. 

 
ALTINCI KISIM 
SON HÜKÜMLER 

I. Anayasa Değiştirilmesi 
Madde 155- Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 

tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın 
değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez. Değiştirme teklifinin 
kabûlü, Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğunun oyuyla 
mümkündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabûlü, 1 
inci fıkradaki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü, 1 inci fıkra-
daki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere 
tabidir. 

II. Başlangıç ve Kenar Başlıklar 
Madde 156- Bu Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten 

Başlangıç Kısmı, Anayasa metnine dâhildir. 
Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve 

maddeler arasındaki sıralanma ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa 
metninden sayılmaz. 

                                                 
53  15.3.1973 gün ve 1699 sayılı Kanunla konmuştur. 
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III. Anayasanın Yürürlüğe Girmesi 
Madde 157- Bu Anayasa, halkoyuna sunulup, kabûl edilince Türkiye 

Cumhuriyetinin Anayasası olur ve halkoyu sonuçlarıyla beraber derhal Resmi 
Gazetede yayınlanır. 

Bu Anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, seçimi ve top-
lanması ile ilgili hükümleri, 1 inci fıkraya göre yayınlanması ile; diğer hükümle-
ri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçilmesi ile, geçici maddelerde belirtilen 
esaslara göre yürürlüğe girer. 

 
N O T: 
Anayasada yedi kez değişiklik yapılmıştır: 
1) 1188 sayılı ve 6.11.1969 günlü kanun (R.G. 12.11.1969 – 13349) 
2) 1254 sayılı ve 17.4.1970 günlü kanun (R.G. 22.4.1970 – 13478) 
3) 1255 sayılı ve 17.4.1970 günlü kanun (R.G. 22.4.1970 – 13478) 
4) 1421 sayılı ve 30.6.1971 günlü kanun (R.G. 2.7.1970 – 13883) 
5) 1488 sayılı ve 20.9.1971 günlü kanun (R.G. 22.9.1971 – 13964) 
6) 1699 sayılı ve 15.3.1973 günlü kanun (R.G. 20.3.1973 – 14482) 
7) 1801 sayılı ve 16.4.1974 günlü kanun (R.G. 22.4.1974 – 14866) 
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ANAYASA 1 
(1924) 

 
T. Düstur, Cilt 26, s.170 Resmi Gazete: 15/1/1945 - 5905 
Kanun No: 4695 Kanun Tarihi: 10/1/1945 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

Madde 1- Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 
Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi Layik 

ve Devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara’dır.2 
Madde 3- Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. 
Madde 4- Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve 

Millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır. 
Madde 5- Yasama yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisinde belirir 

ve onda toplanır. 
Madde 6- Meclis, yasama yetkisini kendi kullanır. 
Madde 7- Meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun 

tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. 
Meclis, Hükûmeti her vakit denetleyebilir ve düşürebilir. 
Madde 8- Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre bağımsız mah-

kemeler tarafından kullanılır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yasama Görevi 

Madde 9- Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel kanuna göre millet tarafından 
seçilmiş milletvekillerinden kurulur. 

                                                 
1  20/4/1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun, 10/1/1945 tarih ve 4695 sayılı 

Kanunla, mana ve kavramda bir değişiklik yapılmaksızın Türkçeleştirilmiş şeklidir. 
2  Maddenin ilk şekli: 

“Türkiye Devletinin dini, dinî İslâmdır: Resmi dili Türkçedir; makkarı Ankara şehridir.” 
Maddenin 1222 sayılı kanunla değişik şekli: 
“Türkiye Devletinin resmi dili Türkçedir; makkarı Ankara şehridir.” 
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Madde 10- Milletvekili seçmek, yirmi iki yaşını bitiren kadın, erkek her 
Türk’ün hakkıdır.3 

Madde 11- Otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk milletvekili seçilebi-
lir.4 

Madde 12- Yabancı Devlet resmi hizmetinde bulunanlar terhipli cezaları 
gerektiren suçlardan veya hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, kısıtlılar, ya-
bancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler kamu hizmetlerinden yasaklılar, Türkçe 
okuyup yazma bilmiyenler milletvekili seçilemezler. 

Madde 13- Büyük Millet Meclisinin seçimi dört yılda bir yapılır. 
Süresi biten milletvekilleri tekrar seçilebilirler. 
Eski Meclis, yeni Meclisin toplanmasına kadar devam eder. 
Yeni seçim yapılmasına imkân görülmezse, toplanma dönemi bir yıl daha 

uzatılabilir. 
Her milletvekili, yalnız kendini seçen çevrenin değil, bütün milletin vekilidir. 
Madde 14- Büyük Millet Meclisi, her yıl kasım ayı başında çağrısız toplanır. 
Meclis, üyelerinin memleket içinde dolaşmaları, inceleme yapmaları, de-

netleme vazifelerine hazırlanmaları ve dinlenmeleri için çalışmasına yılda altı 
aydan fazla ara veremez. 

Madde 15- Kanun teklif etmek hakkı, Meclis üyelerinin ve Bakanlar Kuru-
lunundur. 

Madde 16- Milletvekilleri Meclise katıldıklarında şöyle andiçerler.5 
“Namusum üzerine söz veririm ki: 
Vatanın ve milletin mutluluğuna, esenliğine, milletin kayıtsız şartsız 

eğemenliğine aykırı bir amaç gütmiyeceğim ve Cumhuriyet esaslarına bağlılık-
tan ayrılmıyacağım.” 

Madde 17- Bir milletvekili ne Meclis içindeki oy, düşünce ve demeçlerin-
den ne de Meclisteki oy, düşünce ve demeçlerini Meclis dışında söylemek ve 
açığa vurmaktan sorumlu değildir. Seçiminden gerek önce ve gerek sonra 
üstüne suç atılan bir milletvekili Kamutayın kararı olmadıkça sanık olarak 
sorgulanamaz, tutulamaz ve yargılanamaz. Cinayetten suçüstü yakalanma hali 

                                                 
3  Maddenin ilk şekli: 

“Onsekiz yaşını ikmal eden her erkek Türk mebusan intihabına iştirak etmek hakkını haiz-
dir.” 

4  Maddenin ilk şekli: 
“otuz yaşını ikmal eden her erkek Türk, mebus intihap edilmek salahiyetini haizdir.” 

5  Maddenin ilk şekli: 
“Mebuslar Meclise iltihak ettiklerinde şu şekilde tahlif olunurlar; 
(Vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin bilâ kaydu şart hakimiyetine mugayir bir 
gaye takip etmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma “Vallahi”).” 
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bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam bunu hemen Meclise 
bildirmek ödevindedir. Seçiminden önce veya sonra bir milletvekili hakkında 
verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi milletvekilliği süresinin sonuna 
bırakılır. Milletvekilliği süresi içinde zamanaşımı yürümez. 

Madde 18- Milletvekillerinin yıllık ödenekleri özel kanunla gösterilir. 
Madde 19- Araverme sırasında Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı ge-

rekli görürse meclisi toplanmıya çağırabilir. Üyelerden beşte birinin istemesi 
üzerine de Meclis Başkanı Meclisi toplanmıya çağırır. 

Madde 20- Meclis görüşmeleri herkese açıktır ve olduğu gibi yayılır. 
Fakat Meclis, İçtüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar dahi ya-

pabilir. Kapalı oturumlardaki görüşmeleri yaymak Meclisin kararına bağlıdır. 
Madde 21- Meclis görüşmelerini İç tüzük hükümlerine göre yapar. 
Madde 22- Soru, gensoru ve Meclis soruşturması Meclisin yetkilerinden 

olup bunların nasıl yapılacağı İç tüzükte gösterilir. 
Madde 23- Milletvekilliği ile Hükûmet memurluğu bir kişide birleşemez. 
Madde 24- Türkiye Büyük Millet Meclisi kamutayı her kasım ayı başında 

kendine bir yıl için bir başkan, üç Başkan vekili seçer. 
Madde 25- Seçim dönemi bitmeden Meclis, üyelerinin tam sayısının 

saltçokluğu ile seçim yenilemeğe karar verirse, yeni toplanan Meclisin seçim 
dönemi kasım ayından başlar. 

Kasımdan önceki toplantı, olağanüstü toplantı sayılır. 
Madde 26- Kanun koymak, kanunlarda değişiklik yapmak, kanunları yo-

rumlamak, kanunları kaldırmak, Devletlerle sözleşme, andlaşma ve barış 
yapmak, harb ilan etmek, Devletin bütçe ve kesin hesap kanunlarını incele-
mek ve onamak, para basmak, tekelli ve akçalı yüklenme sözleşmelerini ve 
imtiyazları onamak ve bozmak, genel ve özel af ilan etmek, cezaları hafiflet-
mek ve değiştirmek, kanun soruşturmalarını ve kanun cezalarını ertelemek, 
mahkemelerden çıkıp kesinleşen ölüm cezası hükümlerini yerine getirmek gibi 
görevleri Büyük Millet Meclisi ancak kendisi yapar.6 

Madde 27- Bir milletvekilinin vatan hayınlığı ve milletvekilliği sırasında yi-
yicilik suçlarından biriyle sanık olduğuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamutayı 
hazır üyelerinin üte iki oy çokluğu ile karar verilir yahut on ikinci maddede yazılı 
suçlardan biriyle hüküm giyer ve bu da kesinleşirse milletvekilliği sıfatı kalkar. 

                                                 
6  Maddenin ilk şekli: 

“Büyük Millet Meclisi ahkâmı şer’iyenin tenfizi, kavaninin vaz’ı tâdili, tefsiri, fesih ve ilgası, 
devletlerle mukavele, muahede ve sulh akti, harp ilanı, muvazenei umumiyei maliye ve 
Devletin umum hesabı kati kanunlarının tetkik ve tasdiki, meskukat darbı, inhisar ve mali 
taahhüdü mutazammın mukavelat ve imtiyazatın tasdik ve feshi, umumi ve hususi af ilanı, 
cezaların tahfif veya tahvili, tahkikat ve mücazatı kanuniyetinin tecili, mahkemelerden sadır 
olup katiyet kesbetmiş olan idam hükümlerin infazı gibi vezaifi bizzat kendi ifa eder.” 
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Madde 28- Çekilme, kanun hükümleri gereğince kısıtlanma, özürsüz ve 
izinsiz iki ay Meclise devamsızlık yahut memurluk kabul etme hallerinde mil-
letvekilliği düşer. 

Madde 29- Ölen yahut yukardaki maddeler gereğince milletvekilliği sıfatı 
kalkan veya düşen milletvekilinin yerine bir başkası seçilir. 

Madde 30- Büyük Millet Meclisi kendi kolluk işlerini Başkanı elile düzenler 
ve yürütür. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürütme Görevi 

Madde 31- Türkiye Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi kamutayı tara-
fından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaş-
kanlığı görevi, yeni Cumhurbaşkanının seçimine kadar sürer. Yeniden seçilmek 
olur. 

Madde 32- Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır. Bu sıfatla törenli oturumlar-
da Meclise ve gerekli gördükçe bakanlar kuruluna Başkanlık eder ve Cumhur-
başkanı kaldıkça Meclis tartışma ve görüşmelerine katılamaz ve oy veremez. 

Madde 33- Cumhurbaşkanı, hastalık ve memleket dışı yolculuk gibi bir 
sebeple görevini yapamaz veya ölüm, çekilme ve başka sebeple Cumhurbaş-
kanlığı açık kalırsa Büyük Millet Meclisi Başkanı vekil olarak Cumhurbaşkanlığı 
görevini yapar. 

Madde 34- Cumhurbaşkanlığı boş kaldığında Meclis toplanıksa Cumhur-
başkanını hemen seçer. 

Meclis toplanık değilse Başkanı tarafından hemen toplanmaya çağrılarak 
Cumhurbaşkanı seçilir. Meclisin seçim dönemi sona ermiş veya seçimin yeni-
lenmesine karar verilmiş olursa Cumhurbaşkanını gelecek Meclis seçer. 

Madde 35- Cumhurbaşkanı, Meclisin kabul ettiği kanunları on gün içinde 
ilan eder. 

Cumhurbaşkanı, uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere 
gene on gün içinde gerekçesi ile birlikte Meclise geri verir. Anayasa ile Bütçe 
kanunu bu hüküm dışındadır. 

Meclis geri verilen kanunu gene kabul ederse Cumhurbaşkanı onu ilan et-
mek ödevindedir. 

Madde 36- Cumhurbaşkanı her yıl Kasım ayında hükümetin geçen yıldaki 
çalışmaları ve giren yıl içinde alınması uygun görülen tedbirler hakkında bir 
söylev verir. Yahut söylevini Başbakana okutur. 

Madde 37- Cumhurbaşkanı, yabancı devletler yanında Türkiye Cumhuri-
yetinin siyasi temsilcilerini tayin eder ve yabancı devletlerin siyasi temsilcilerini 
kabul eder. 
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Madde 38- Cumhurbaşkanı, seçiminden hemen sonra Meclis önünde şöy-
le andiçer:7 

“Namusum üzerine söz veririm ki: 
Cumhurbaşkanı olarak, Cumhuriyet kanunlarını, milletin egemenlik esasla-

rını sayacağım; 
Ve bunları müdafaa edeceğim; 
Türk milletinin mutluluğuna bütün bağlılığımla, bütün kuvvetimle çalışacağım; 
Türk Devletine yönelecek her tehlikeyi en son şiddetle önleyeceğim; 
Türkiye’nin şanını, şerefini koruyup yükseltmek, üstüme aldığım görevin 

isterlerini yerine getirmek için olanca varlığımla çalışmaktan asla 
ayrılmıyacağım.” 

Madde 39- Cumhurbaşkanının çıkaracağı bütün kararlar Başbakan ile bir-
likte ilgili Bakan tarafından imzalanır. 

Madde 40- Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce varlığın-
dan ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Harb kuvvetlerinin 
komutası barışta özel kanuna göre Genel kurmay Başkanlığına ve seferde 
Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilecek 
kimseye verilir. 

Madde 41- Cumhurbaşkanı, vatan hayınlığı halinde Büyük Millet meclisi-
ne karşı sorumludur. Cumhurbaşkanının çıkaracağı bütün kararlardan doğacak 
sorumlar 39 uncu madde gereğince bu kararı imzalayan Başbakanın ve ilgili 
bakanındır. 

Cumhurbaşkanının özlük işlerinden dolayı sorumlanması gerekirse Anaya-
sanın milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilgili 17 nci maddesi hükümlerine uyulur. 

Madde 42- Cumhurbaşkanı, Hükümetin teklifi üzerine, daimi malulluk 
veya kocama gibi özlük sebeplerden dolayı belli kimselerin cezalarını kaldırabi-
lir veya hafifletebilir. 

Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi tarafından sanıklanarak hüküm giyen 
bakanlar hakkında bu yetkiyi kullanamaz. 

Madde 43- Cumhurbaşkanının ödeneği özel kanunla gösterilir. 
Madde 44- Başbakan, Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından tayin 

olunur. 

                                                 
7  Maddenin ilk şekli: 

“Reisicumhur intihabı akabinde ve Meclis huzurunda şu suretle yemin eder: 
(Reisicumhur sıfatı ile Cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve 
bunları müdafaa, Türk Milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk 
devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle men Türkiye’nin şan ve şerefini vi-
kaye ve ilaya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatına hasrınefs etmekten ayrılmıyacağıma 
“Vallahi”)”. 
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Öteki bakanlar Başbakanca meclis üyeleri arasından seçilip tamamı Cum-
hurbaşkanı tarafından onandıktan sonra Meclise sunulur. 

Meclis toplanık değilse sunma işi Meclisin toplanmasına bırakılır. 
Hükûmet, tutacağı yolu ve siyasi görüşünü en geç bir hafta içinde Meclise 

bildirir ve ondan güven ister.8 
Madde 45- Bakanlar, Başbakanın reisliği altında (Bakanlar Kurulu)’nu 

meydana getirir. 
Madde 46- Bakanlar Kurulu, Hükümetin genel politikasından birlikte so-

rumludur. 
Bakanların her biri kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin ey-

lem ve işlemlerinden ve politikasının genel gidişinden tekbaşına sorumludur. 
Madde 47- Bakanların görev ve sorumları özel kanunla gösterilir.9 
Madde 48- Bakanlıkların kuruluşu özel kanuna bağlıdır.10 
Madde 49- İzinli veya herhangi bir sebeble özürlü olan bir Bakana, Ba-

kanlar Kurulu üyelerinden bir başkası geçici olarak vekillik eder. Ancak bir 
Bakan birden fazlasına vekillik edemez.11 

                                                 
8  Maddenin ilk şekli: 

“Başvekil, Reisicumhur canibinden ve Meclis azası meyanından tayin olunur. Sair vekiller 
Başvekil tarafından, Meclis azası arasından intihap olunarak heyeti umumiyesi reisicumhu-
run tasdiki ile Meclise arzolunur. Meclis müctemi değilse arz keyfiyeti meclisin içtimaına talik 
olunur. 
Hükümet hattı hareket ve siyasi noktai nazarını azami bir hafta zarfında Meclise bildirir ve 
itimat talep eder” 
Maddenin 3115 sayılı kanunla değişiklik şekli: 
“Başvekil, Reisicumhur canibinden ve Meclis azası meyanından tayin olunur. Sair vekiller 
Başvekil tarafından Meclis azası arasından intihap olunarak heyeti umumiyesi Reisicumhu-
run tasdiki ile Meclise arz olunur. 
Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimaına talik olunur. Hükûmet hattı hareket 
ve siyasi noktai nazarını azami bir hafta zarfında Meclise bildirir ve itimat talep eder. 
Siyasi müsteşarları Başvekil, Meclis azası arasından geçerek Reisicumhurun tasdikine arz 
eder. 

9  Maddenin ilk şekli: 
“Vekillerin vazife ve mesuliyetleri kanunu mahsus ile tayin olunur.” 
Maddenin 3115 sayılı kanunla değişik şekli: 
“Vekillerin ve siyasi müsteşarların vazife ve mesuliyetleri mahsus kanunla tayin olunur” 

10  Maddenin ilk şekli: 
“Vekillerin adedi kanunla tayin olunur.” 

11  Maddenin ilk şekli: 
“Mezun veyahut herhangi bir sebeple mazur olan bir Vekile, İcra Vekilleri Heyeti azasından 
bir diğeri muvakkaten niyabet eder. Ancak bir Vekil bir Vekaletten fazlasına niyabet edemez. 
Maddenin 3115 sayılı kanunla muaddel şekli: 
“Mezun ve herhangi bir sebeple mazur olan bir vekile İcra Vekilleri Heyeti azasından bir di-
ğeri veya siyasi müsteşarlardan biri muvakkaten niyabet eder. Ancak bir vekil veya bir siyasi 
müsteşar bir vekaletten fazlasına niyabet edemez. 
Siyasi müsteşarın vekile niyabeti halinde kararnamesi Meclise arz olunur.” 
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Madde 50- Bakanlardan birinin Yücedivana yollanması hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisince verilen karar, kendisini Bakanlıktan da düşürür.12 

Madde 51- İdare davalarına bakmak ve idare uyuşmazlıklarını çözmek, 
Hükumetçe hazırlanarak kendine verilecek kanun tasarıları ve imtiyaz sözleş-
me ve şartlaşmaları üzerine düşünüşünü bildirmek, gerek kendi özel kanunu 
ve gerek başka kanunlarla gösterilen görevleri yapmak üzere bir Danıştay 
kurulur. Danıştay başkanları ve üyeleri, daha önce önemli görevlerde bulun-
muş, uzmanlıkları, bilgileri ve görgüleriyle belirgin kimseler arasından Büyük 
Millet Meclisince seçilir. 

Madde 52- Bakanlar kurulu, kanunların uygulanışlarını göstermek yahut 
kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere içinde yeni hükümler bulunmamak ve 
Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyle tüzükler çıkarır. 

Tüzükler Cumhurbaşkanının imzası ve ilaniyle yürürlüğe girer. 
Tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürüldükte bunun çözüm yeri Türkiye 

Büyük Millet Meclisidir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yargı Erki 

Madde 53- Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri kanunla gösterilir. 
Madde 54- Yargıçlar, bütün davaların görülmesinde ve hükmünde bağım-

sızdırlar ve bu işlerine hiçbir türlü karışılamaz. Ancak kanun hükmüne bağlıdırlar. 
Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu 

hiçbir türlü değiştiremezler, başkalayamazlar, geciktiremezler ve hükümlerinin 
yerine getirilmesine engel olamazlar. 

Madde 55- Yargıçlar, kanunda gösterilen usuller ve haller dışında görev-
lerinden çıkarılamazlar. 

Madde 56- Yargıçların nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve ödenekleri, 
nasıl tayin olunacakları ve görevlerinden nasıl çıkarılacakları özel kanunla 
gösterilir. 

Madde 57- Yargıçlar, kanunla gösterilenlerden başka genel veya özel 
hiçbir görev alamazlar. 

Madde 58- Mahkemelerde yargılamalar herkese açıktır. 
Yalnız yargılama usulü kanunları gereğince bir yargılamanın kapalı olması-

na mahkeme karar verebilir. 

                                                 
12  Maddenin ilk şekli: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisince İcra Vekillerinden birinin Divanı Aliye sevkine dair verilen 
karar Vekaletten sukutunu dahi mutazammındır.” 
Maddenin 3115 sayılı kanunla değişik şekli: 
“İcra Vekillerinden veya siyasi müsteşarlardan birinin Divanı Âliye sevkine dair Türkiye Bü-
yük Milet Meclisince verilen karar vekalet veya müsteşarlıktan sukutu dahi mutazammındır.” 
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Madde 59- Herkes mahkeme önünde haklarını korumak için gerekli gör-
düğü yasalı araçları kullanmakta serbesttir. 

Madde 60- Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davalara bakmazlık 
edemez. Görev ve yetki dışında olan davalar ancak bir kararla reddolunur. 

Yücedivan 
Madde 61- Bakanları, Danıştay ve Yargıtay başkanları ve üyelerini ve 

Cumhuriyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işlerden dolayı yargılamak için 
Yücedivan kurulur.13 

Madde 62- Yücedivan üyeliği için, on biri Yargıtay, onu Danıştay başkan-
ları ve üyeleri arasından ve kendi Genelkurulları tarafından gerekli görüldükte 
gizli oyla, yirmi bir kişi seçilir. 

Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla içlerinden birini Başkan ve birini Başkan 
vekili seçerler. 

Madde 63- Yücedivan bir Başkan ve on dört üye ile kurulur ve kararlarını 
salt çoğunlukla verir. 

Geri kalan altı kişi gerektiğinde kurulun eksiğini tamamlamak için yedek 
üye durumundadır. 

Bu yedek üyeleri, üçü Yargıtay, üçü Danıştay’dan seçilmiş üyeler arasında 
olmak üzere adçekme ile ayrılır. 

Başkanlığa ve başkan vekilliğine seçilenler bu adçekmeye girmezler. 
Madde 64- Yücedivanın savcılık görevi, Başsavcılık tarafından görülür. 
Madde 65- Yücedivanın kararları kesindir. 
Madde 66- Yücedivan kanunlara göre yargılar ve hüküm verir. 
Madde 67- Yücedivan gerekli görüldüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

karariyle kurulur. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Türklerin Kamu Hakları 

Madde 68- Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına zarar 
vermiyecek her şeyi yapabilmektir. 

Tabii haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı, başkalarının hürriyeti sını-
rıdır. Bu sınırı ancak kanun çizer. 

                                                 
13  Maddenin ilk şekli: 

“Vazifelerinden münbais hususatta İcra Vekilleriyle Şurayı Devlet ve Mahkemei Temyiz rüe-
sa ve azasını ve Başmüddeiumumiyi muhakeme etmek üzere bir (Divanı Âli) teşkil edilir.” 
Maddenin 3155 sayılı kanunla değişik şekli: 
“Vazifelerinden münbais hususatta İcra Vekilleri ve siyasi müsteşarları ve Şurayı Devlet ve 
Temyiz Mahkemesi rüesası ve azasını ve Cumhuriyet Başmüddeimumisini muhakeme etmek 
üzere bir (Divanı Ali) teşkil edilir.” 
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Madde 69- Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak 
ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve 
yasaktır. 

Madde 70- Kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, 
bağıt, çalışma, mülkedinme, malını ve hakkını kullanma, toplanma, dernek 
kurma, ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabii haklarındandır. 

Madde 71- Cana, mala, ırza, konuta hiçbir türlü dokunulamaz. 
Madde 72- Kanunda yazılı hal ve şekillerden başka türlü hiçbir kimse ya-

kalanamaz ve tutulmaz. 
Madde 73- İşkence, eziyet, zoralım ve angarya yasaktır. 
Madde 74- Kamu faydasına gerekli olduğu usulüne göre anlaşılmadıkça 

ve özel kanunları gereğince değer pahası peşin verilmedikçe hiç kimsenin malı 
ve mülkü kamulaştırılamaz. 

Çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları devletleştirmek için alınacak top-
rak ve ormanların kamulaştırma karşılığı ve bu karşılıkların ödenişi özel kanun-
larla gösterilir. 

Olağanüstü hallerde kanuna göre yükletilecek para ve mal ve çalışma ödev-
leri dışında hiçbir kimse başka hiçbir şey yapmaya ve vermeye zorlanamaz.14 

Madde 75- Hiçbir kimse felsefi inanından, din ve mezhebinden dolayı kı-
nanamaz. Güvenliğe ve edep törelerine ve kanunlar hükümlerine aykırı bu-
lunmamak üzere her türlü din törenleri serbesttir.15 

Madde 76- Kanunda yazılı usul ve haller dışında kimsenin konutuna giri-
lemez ve üstü aranamaz. 

Madde 77- Basın, kanun çerçevesinde serbesttir ve yayımından önce de-
netlenemez, yoklanamaz. 

Madde 78- Seferberlik ve sıkıyönetim hallerinin veyahut salgın hastalık-
lardan dolayı kanun gereğine alınacak tedbirlerin gerektirdiği kısıntıların dışın-
da yolculuk hiçbir kayıt altına alınamaz. 

Madde 79- Bağıtların, çalışmaların, mülkedinme ve hak ve mal kullanma-
nın, toplanmaların, derneklerin ve ortaklıkların serbestlik sınırı kanunlarla 
çizilir. 

                                                 
14  Maddenin ilk şekli: 

“Menafii umumiye için lüzumu usulen tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus mucibince 
değer pahası peşin verilmedikçe hiçbir kimsenin malı istimval ve mülkü istimlak olunamaz. 
Fevkalade ahvalde kanun mucibince tahmil olunacak nakdi, ayni ve sayu amele müteallık 
mükellefiyetler müstesna olmak üzere hiçbir kimse hiçbir fedakarlığa icbar edilemez.” 

15  Maddenin ilk şekli: 
“Hiçbir kimse mensup olduğu, din, mezhep, tarikat ve felsefi içtihadından dolayı muaheze 
edilemez. Asayiş, adabı muaşereti umumiye ve kavanine mugayir olmamak üzere her türlü 
ayinler serbesttir.” 
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Madde 80- Hükûmetin gözetimi ve denetlemesi altında ve kanun çerçe-
vesinde her türlü öğretim serbesttir. 

Madde 81- Postalara verilen kağıtlar, mektuplar ve her türlü emanetler 
yetkili sorgu yargıcı veya yetkili mahkeme kararı olmadıkça açılamaz ve telgraf 
ve telefonla haberleşmenin gizliliği bozulamaz. 

Madde 82- Türkler gerek kendileri, gerek kamu ile ilgili olarak kanunlara 
ve tüzüklere aykırı gördükleri hallerde yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine tek başlarına veya toplu olarak haber verebilir ve şikayette 
bulunabilirler. Haber veya şikayeti alan makam kişi ile ilgili başvurmaların 
sonucunu dilekçiye yazılı olarak bildirmek ödevindedir. 

Madde 83- Hiç kimse kanunca bağlı olduğu mahkemeden başka bir 
mahkemeye verilemez ve yollanamaz. 

Madde 84- Vergi, Devletin genel giderleri için, halkın pay vermesi demektir. 
Bu esaslara aykırı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından veya onlar 

adına resimler, ondalık alınması ve başka yüklemeler yapılması yasaktır. 
Madde 85- Vergiler ancak kanunla salınır ve alınır. 
Devletçe, illerin özel idarelerince ve belediyelerce alınagelmekte olan re-

simler ve yüklemeler, kanunları yapılıncaya kadar alınabilir. 
Madde 86- Harb halinde veya harbi gerektirecek bir durum baş göster-

dikte veya ayaklanma olduğunda yahut vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli 
ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir kesin belirtiler görüldükte Bakanlar 
Kurulu, süresi bir ayı aşmamak üzere yurdun bir kesiminde veya her yerinde 
sıkıyönetim ilan edebilir ve bunu hemen Meclisin onamasına sunar. Meclis 
sıkıyönetim süresini, gerekirse uzatabilir veya kısaltabilir. Meclis toplanık değil-
se hemen toplanmaya çağrılır. 

Sıkıyönetim süresi ancak Meclisin karariyle uzatılabilir. 
Sıkıyönetim, kişi ve konut dokunulmazlığının, basın, gönderişme, dernek, 

ortaklık hürriyetlerinin geçici olarak kayıtlanması veya durdurulması demektir. 
Sıkıyönetim bölgesiyle bu bölgede hangi hükümlerin uygulanacağı ve iş-

lemlerin nasıl yürütüleceği harb halinde de dokunulmazlığın ve diğer hürriyet-
lerin nasıl kayıtlanabileceği veya durdurulacağı kanunla gösterilir. 

Madde 87- Kadın, erkek bütün Türkler ilk öğretimden geçmek ödevinde-
dirler. İlk öğretim Devlet okullarında parasızdır. 

Madde 88- Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımın-
dan herkese “Türk” denir. 

Türkiye’de veya Türkiye dışında bir Türk babadan gelen yahut Türkiye’de 
yerleşmiş bir yabancı babadan Türkiye’de dünyaya gelipte memleket içinde 
oturan ve erginlik yaşına vardığında resmi olarak Türk vatandaşlığını isteyen 
yahut Vatandaşlık Kanunu gereğince Türklüğe kabul olunan herkes Türktür. 

Türklük sıfatının kaybı kanunda yazılı hallerde olur. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Türlü Maddeler 

İller 
Madde 89- Türkiye, coğrafya durumu ve ekonomi ilişkileri bakımından il-

lere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara bölünmüştür ve bucaklar da kasaba ve 
köylerden meydana gelir. 

Madde 90- İllerle şehir, kasaba ve köyler tüzelkişilik sahibidirler. 
Madde 91- İllerin işleri, yetki genişliği ve görev ayrımı esaslarına göre 

idare olunur. 
Memurlar 
Madde 92- Siyasi hakları olan her Türkün, yeterliğine ve hakedişine göre, 

Devlet memuru olmak hakkıdır. 
Madde 93- Bütün memurların nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve öde-

nekleri, göreve alınmaları ve görevden çıkarılmaları, yükselme ve ilerlemeleri 
özel kanunla gösterilir. 

Madde 94- Kanuna aykırı işlerde üstün emrine uymuş olmak memuru so-
rumdan kurtarmaz. 

Maliye İşleri 
Madde 95- Bütçe Kanunu tasarısı ve buna bağlı bütçeler ve cetvellerle 

katma bütçeler Meclise bütçe yılı başından en az üç ay önce sunulur.16 
Madde 96- Devlete malları bütçe dışı harcanamaz. 
Madde 97- Bütçe Kanununun geçerliği bir yıldır. 
Madde 98- Kesinhesap kanunu, ilişkin olduğu yıl bütçesinin hesap döne-

mi içinde elde edilen gelirle gene o yılki ödemelerin gerçekleşmiş tutarını 
gösterir kanundur. Bunun şekli ve bölümleri Bütçe Kanunu ile tam karşılıklı 
olacaktır. 

Madde 99- Her yılın kesin hesap kanunu tasarısı o yılın sonundan 
başlıyarak en geç ikinci yıl Kasım ayı başına kadar Büyük Millet Meclisine 
sunulur. 

Madde 100- Büyük Millet Meclisine bağlı ve Devletin gelirlerini ve gider-
lerini özel kanuna göre denetlemekle görevli bir Sayıştay kurulur. 

Madde 101- Sayıştay, genel uygunluk bildirimini ilişkin olduğu kesin he-
sap kanununun maliyece Büyük Millet Meclisine verilmesi tarihinden başlıyarak 
en geç altı ay içinde Meclise sunar. 

                                                 
16  Maddenin ilk şekli: 

“Muvazenei Umumiye Kanunu müteallik olduğu senei maliyenin duhulünde mevkii icraya 
konulabilmek için layihası ve merbutu bütçeler ve cetveller nihayet Teşrinisani iptidasında 
Meclise takdim olunur.” 
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Anayasanın Dayanakları 
Madde 102- Anayasada değişiklik yapılması aşağıdaki şartlara bağlıdır: 
Değişiklik teklifinin Meclis tam üyesinin en az üçte biri tarafından imza-

lanması şarttır. 
Değişiklikler ancak tam sayısının üçte iki oy çokluğu ile kabul edilebilir. 
Bu kanunun, Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki birinci madde-

sinde değişiklik ve başkalama yapılması hiçbir türlü teklif dahi edilemez. 
Madde 103- Anayasanın hiçbir maddesi hiçbir sebep ve bahane ile sav-

sanamaz ve işlerlikten alakonamaz. Hiçbir kanun Anayasaya aykırı olamaz. 
Madde 104- 20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu 

yerine manâ ve kavramda bir değişiklik yapılmaksızın Türkçeleştirilmiş olan bu 
kanun konulmuştur. 

Madde 105- Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 

NOT 
Anayasa’da 5 kez değişiklik yapılmıştır: 
1. 1222 sayılı ve 10/4/1928 günlü kanun (R.G. 14/4/1928-863; 3. 

T. Düstur, Cilt 9) 
2. 1893 sayılı ve 10/12/1931 günlü kanun (R.G. 15/12/1931-

1976; 3. T. Düstur, Cilt 13) 
3. 2599 sayılı ve 5/12/1934 günlü kanun (R.G. 11/12/1934-2877; 

3. T. Düstur, Cilt 16) 
4. 3115 sayılı ve 5/2/1937 günlü kanun (R.G. 13/2/1937-3533; 3. 

T. Düstur, Cilt 18) 
5. 3272 sayılı ve 29/11/1937 günlü kanun (R.G. 1/12/1937-3773; 

3. T. Düstur, Cilt 19) 
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TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 
(1921) 

 
3. Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196 
Ceridei Resmiye, 1-7 Şubat 1337 
Kanun No: 85 
 

Madde 1- Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mu-
kadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. 

Madde 2- İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mü-
messili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. 

Madde 3- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve 
hükûmeti “Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” ünvanını taşır. 

Madde 4- Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehap azadan mü-
rekkeptir. 

Madde 5- Büyük Millet Meclisinin intihabı iki senede bir kere icra olunur. 
İntihap olunan azanın azalık müddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar 
intihap olunmak caizdir. Sabık Heyet lâhik heyetin içtimaına kadar vazifeye 
devam eder. Yeni intihabat icrasına imkân görülmediği takdirde içtima devre-
sinin yalnız bir sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azasının herbiri ken-
dini intihap eden vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir. 

Madde 6- Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesi teşrinisani iptidasında 
davetsiz içtima eder. 

Madde 7- Ahkâmı şer’iyenin tenfizi, umum kavaninin vazı, tadili, feshi, ve 
muahede ve sulh akti ve vatan müdafaası ilânı gibi hukuku esasiye Büyük 
Millet Meclisine aittir. Kavanin ve nizamat tanziminde muamelatı nasa erfak ve 
ihtiyacatı zamana evfak ahkamı fıkhiye ve hukukiye ile adap ve muamelat 
esas ittihaz kılınır. Heyeti Vekilinin vazife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile 
tayin edilir. 

Madde 8- Büyük Millet Meclisi, hükûmetinin inkısam eylediği devairi ka-
nunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtası ile idare eder. 
Meclis icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ledelhace bunları tebdil eyler. 

Madde 9- Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından intihap olu-
nan reis bir intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi Reisidir. Bu sıfatla 
Meclis namına imza vazına ve Heyeti Vekile mukarreatını tasdika salahiyettar-
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dır. İcra Vekilleri heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler. Ancak 
Büyük Millet Meclisi Reisi vekiller heyetinin de reisi tabiisidir. 

İdare 
Madde 10- Türkiye coğraafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktai naza-

rından vilayetlere, vilayetler kazalara münkasem olup kazalar da nahiyelerden 
terekküp eder. 

Vilâyat 
Madde 11- Vilâyet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haiz-

dir. Harici ve dahili siyaset, şer’i adlî ve askeri umur, beynelmilel iktisadî mü-
nasebat ve hükûmetin umumi tekâlifi ile menafii birden ziyade vilâyata, şâmil 
hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz edilecek kavanin 
mucibince evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafia ve Muaveneti 
içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dahilindedir. 

Madde 12- Vilâyet Şûraları vilâyetler halkınca müntehap azadan mürek-
keptir. Vilâyet Şûralarının içtima devresi iki senedir. İçtima müddeti senede iki 
aydır. 

Madde 13- Vilâyet Şûrası, azası meyanında icra amiri olacak bir reis ile 
muhtelif şuabatı idareye memur azadan teşekkül etmek üzere bir idare heyeti 
intihab eder, İcra salahiyeti daimi olan bu heyete aittir. 

Madde 14- Vilâyette Büyük Milet Meclisinin vekili ve mümessili olmak 
üzere vali bulunur. Vali, Büyük Millet Meclisi hükûmeti tarafından tayin olunup 
vazifesi devletin umumi ve müşterek vazaifini rüyet etmektir. Vali yalnız devle-
tin umumi vazaifile mahalli vazaif arasında tearuz vukuunda müdahale eder. 

Kaza 
Madde 15- Kaza yalnız idari ve inzibati cüzü olup manevi şahsiyeti haiz 

değildir. İdaresi Büyük Millet Meclisi hûkümeti tarafından mansup ve valinin 
emri altında bir kaymakama mevdudur. 

Nahiye 
Madde 16- Nahiye hususi hayatında muhtariyeti haiz bir manevi şahsi-

yettir. 
Madde 17- Nahiyenin bir şûrası, bir idare heyeti ve bir de müdürü vardır. 
Madde 18- Nahiye şûrası, nahiye halkınca doğrudan doğruya müntehap 

azadan terekküp eder. 
Madde 19- İdare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şûrası tarafından inti-

hap olunur. 
Madde 20- Nahiye şûrası ve idare heyeti kazai, iktisadi ve mali salahiyeti 

haiz olup bunların derecatı kavanini mahsusa ile tayin olunur. 
Madde 21- Nahiye bir veya birkaç köyden mürekkep olduğu gibi bir ka-

saba da bir nahiyedir. 
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Umumi Müfettişlik 
Madde 22- Vilâyetler iktisadi ve içtimaî münasebetleri itibariyle birleştiri-

lerek umumi müfettişlik kıtaları vücuda getirilir. 
Madde 23- Umumi müfettişlik mıntakalarının umumi surette asayişinin 

temini ve umum devair muamelatının teftişi, umumi müfettişlik mıntakasındaki 
vilâyetlerin müşterek işlerinde ahengin tanzimi vazifesi Umumi müfettişlere 
mevdudur. Umumi müfettişler Devletin umumi vazaifile mahalli idarelere ait 
vazaif ve mukarreratı daimi surette murakebe ederler. 

Maddei Münferide 
İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meri olur. Ancak elyevm münakit Bü-

yük Millet Meclisi 5 Eylül 1336 tarihli nisabı müzakere kanununun birinci mad-
desinde gösterildiği üzere gayesinin husulüne kadar müstemirren müçtemi 
bulunacağı cihetle işbu Teşkilatı Esasiye Kanunundaki 4 üncü, 5 inci, 6 ncı 
maddeler gayenin husulüne elyevm mevcut Büyük Millet Meclisi adedi müret-
tebinin sülüsanı ekseriyetle karar verildiği takdirde ancak yeni intihabdan 
itibaren meriyül icra olacaktır. 
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KANUNİ ESASİ 
(1876) 

 

 

7 Zilhicce 1293 (23 Aralık 1876) 

1. Tertip Düstur Cilt: 4, s:4-20 

KANUNİ ESASİ 

Memaliki Devleti Osmaniye 

Madde 1 - Devleti Osmaniye memalik ve kıtaatı hazırayı ve eyalatı 
mümtazeyi muhtevi ve yekvücud olmakla hiçbir zamanda hiçbir sebeble tefrik 
kabul etmez. 

Madde 2 - Devleti Osmaniyenin payitahtı İstanbul şehridir ve şehri 
mezkurun sair bilâdı Osmaniyeden ayrı olarak bir gûne imtiyaz ve muafiyeti 
yoktur. 

Madde 3 - Saltanatı Seniyei Osmaniye Hilâfeti Kübrayı İslâmiyeyi haiz 
olarak Sülaleî Âli Osmandan usulü kadimesi veçhile ekber evlâda aittir. 

Madde 4 - Zatı Hazreti Padişahi hasbelhilâfe dini İslâmın hâmisi ve bil-
cümle tebeai Osmaniyenin hükümdar ve padişahıdır. 

Madde 5 - Zatı Hazreti Padişahinin nefsi hümayunu mukaddes ve gayri 
mesuldür. 

Madde 6 - Sülalei Âli Osmanın hukuku hürriye ve emval ve emlâki zatiye 
ve madâmelhayat tahsisatı maliyeleri tekâfülü umumi tahdındadır. 

Madde 7 - Vükelânın azil ve nasbı ve rütbe ve menasıp tevcihi ve nişan 
itası ve eyalâtı mümtazenin şeraiti imtiyazilerine tevfikan icrayı tevcihatı ve 
meskûkat darbı ve hutbelerde nâmının zikri ve düveli ecnebiye ile muahedat 
akdi ve harb ve sulh ilânı ve kuvvei berriye ve bahriyenin kumandası ve hare-
kâtı askeriye ve ahkâmı şeriye ve kanuniyenin icrası ve devairi idarenin mua-
melâtına müteallik nizamnamelerin tanzimi ve mücazatı kanuniyenin tahfifi 
veya affı ve Meclisi Umuminin akt ve tatili ve ledeliktiza Heyeti Mebusanın 
azası yeniden intihap olunmak şartile feshî hukuku mukaddesi Padişahi cüm-
lesindendir. 
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Tebaai Devleti Osmaniyenin Hukuku Umumiyesi 

Madde 8 -Devleti Osmaniye tabîyetinde bulunan efradın cümlesine her 
hangi din ve mezhepten olur ise olsun bilâ istisna Osmanlı tabir olunur ve 
Osmanlı sıfatı kanunen muayyen olan ahvale göre istihsal ve izae edilir. 

Madde 9 - Osmanlıların kâffesi hürriyeti şahsiyelerine malik ve aherin hu-
kuku hürriyetine tecavüz etmemekle mükelleftir. 

Madde 10 - Hürriyeti şahsiye her türlü taarruzdan masundur. Hiç kimse 
kanunun tayin ettiği sebeb ve suretten maada bir bahane ile mücazat olunamaz. 

Madde 11 - Devleti Osmaniyenin dini İslâmdır. Bu esası vikaye ile bera-
ber asayişi halkı ve adabı umumiyeyi ihlâl etmemek şartile memaliki 
Osmaniyede maruf olan bilcümle edyanın serbestii icrası ve cemaatı 
muhtelifiye verilmiş olan imtiyazatı mezhebiyenin kemakân cereyanı Devletin 
tahdi himayetindedir. 

Madde 12 - Matbuat kanun dairesinde serbesttir. 

Madde 13 - Tebaai Osmaniye nizam ve kanun dairesinde ticaret ve sanat 
ve felahet için her nevi şirketler teşkiline mezundur. 

Madde 14 - Tebaai Osmaniyeden bir veya bir kaç kişinin gerek şahısları-
na ve gerek umuma müteallik olan kavanin ve nizamata muhalif gördükleri bir 
maddeden dolayı işin merciine arzuhal verdikleri gibi Meclisi Umumiye dahi 
müddei sıfatile imzalı arzuhal vermeğe ve memurinin ef’alinden iştikâye 
selâhiyetleri vardır. 

Madde 15 - Emri tedris serbesttir. Muayyen olan kanuna tebaiyet şartile 
her Osmanlı umumi ve hususi tedrise mezundur. 

Madde 16 - Bilcümle mektepler Devletin tahtı nezaretindedir. Tebaai 
Osmaniye’nin terbiyesi bir sıyakı ittihat ve intizam üzere olmak için iktiza eden 
esbaba teşebbüs olunacak ve mileli muhtelifenin umuru itikadiyelerine müte-
allik olan usulü talimiyeye halel getirilmiyecektir. 

Madde 17 - Osmanlıların kâffesi huzuru kanunda ve ahvali diniye ve 
mezhebiyeden maada memleketin hukuk ve vezaifinde mütevasidir. 

Madde 18 - Tebaai Osmaniyenin hidematı Devlette istihdam olunmak için 
devletin lisanı resmisi olan Türkçeyi bilmeleri şarttır. 

Madde 19 - Devlet memuriyetinde umum tebaa ehliyet ve kabiliyetlerine 
göre münasip olan memuriyetlere kabul olunurlar. 

Madde 20 - Tekâlifi mukarrere nizamatı mahsusatına tevfikat kâffei te-
baa beyninde herkesin kudreti nisbetinde tarh ve tevzi olunur. 

Madde 21 - Herkes usulen mutasarrıf olduğu mal ve mülkten emindir. 
Menafii umumiye için lüzumu sabit olmadıkça ve kanunu mucibince değer 
bahası peşin verilmedikçe kimsenin tasarrufunda olan mülk alınamaz. 
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Madde 22 - Memaliki Osmaniyede herkesin mesken ve menzili taarruz-
dan masundur. Kanunun tâyin eylediği ahvalden maada bir sebeble Hükûmet 
tarafından cebren hiç kimsenin mesken ve menziline girilemez. 

Madde 23 - Yapılacak usulü muhakeme hükmünce hiç kimse kanunen 
mensup olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye gitmeye icbar olunamaz. 

Madde 24 - Müsadere ve angarya ve cerime memnudur. Fakat muhare-
be esnasında usulen tâyin olunacak tekâlif ve ahval bundan müstesnadır. 

Madde 25 - Bir kanuna müstenit olmadıkça vergi ve rüsumat nâmı ile ve 
nâmı aherle hiç kimseden bir akçe alınamaz. 

Madde 26 - İşkence ve sair her nevi eziyet katiyen ve külliyen memnudur. 

 
Vükelâyı Devlet 

Madde 27 - Mesnedi Sadaret ve Meşihatı İslâmiye tarafı Padişahiden 
emniyet buyurulan zatlara ihale buyurulduğu missullû sair vükelânın memuri-
yetleri dahi ba iradei şahâne icra olunur. 

Madde 28 - Meclisi Vükelâ Sadrazamın riyaseti tahtında olarak aktolunup 
dahili ve harici umuru mühimmenin merciidir. Müzakeratından mühtacı istizan 
olanların kararları iradei seniye ile icra olunur. 

Madde 29 - Vükelâdan herbiri dairesine ait olan umurdan, icrası mezuni-
yet tahtında, bulunanları usulüne tevfikan icra ve icrası mezuniyeti tahtında 
olmıyanların Sadrazama arzeder. Sadrıazam dahi o makule mevaddan müza-
kereye muhtaç olmıyanların muktezasını icra veyahut tarafı Hazreti Padişahi-
den istizan ederek ve muhtacı müzakere bulunanları Meclisi Vükelânın müza-
keresine arzeyliyerek müteallik buyurulacak iradei seniye mucibince iktizasını 
ifa eyler. Bu mesalihin envağ ve derecatı nizamı mahsus ile tâyin olunacaktır. 

Madde 30 - Vükelâyı Devlet memuriyetlerine müteallik ahval ve icraattan 
mesuldür. 

Madde 31 -Mebusan âzasından biri veyahut birkaçı Heyeti Mebusanın 
dahili dairei vazifesi olan ahvaldan dolayı Vükelâyı Devletten bir zat hakkında 
mes’uliyeti mucip şikâyet beyan ettiği halde evvelâ Mebusanın nizamı dahilisi 
mucibince bu misillu mevaddin Heyete havalesi lazım gelip gelmiyeceğini 
müzakereye memur olan şubede tetkik olunmak üzere şikâyeti müş’ir Heyeti 
Mebusan Reisine verilecek takrir, Reis tarafından nihayet üç gün zarfında o 
şubeye gönderilir ve bu şube tarafından tahkikatı lâzime icra ve iştikâ olunan 
zat tarafından izahatı kâfiye istihsal olunduktan sonra şikâyetin şayanı müza-
kere olduğuna dair ekseriyetle terkip olunacak kararname Heyeti Mebusanda 
kıraat olunarak ve ledeliktiza şikâyet olunan zat davetle bizzat veya bilvasıta 
vereceği izahat istima kılınarak âzayı mevcudedin sülüsan ekseriyeti 
mutlakasile kabul olunur ise muhakeme talebini müş’ir mazbatası Makamı 
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Sadarete takdim ile ledelarz müteallik olacak iradei seniye üzerine keyfiyet 
Divanı Âliye havale olunur. 

Madde 32 - Vükelâdan itham olunanların usulü muhakemeleri kanunu 
mahsus ile tâyin edilecektir. 

Madde 33 - Memuriyetlerinden hariç ve sırf zatlarına ait her nevi deavide 
vükelânın sair efradı Osmaniyeden aslâ farkı yoktur. Bu misillu hususatın 
muhakemesi ait olduğu mehakimi umumiyede icra olunur. 

Madde 34 - Divanı Âlinin dairei ithamı tarafından müttehem olduğuna 
karar verilen Vükelâ tebriyel zimmet edinceye kadar vekâletten sakıt olur. 

Madde 35 - Vükelâ ile Heyeti Mebusan arasında ihtilâf olunan maddeler-
den birinin kabulünde Vükelâ tarafından israr olunup da mebusan canibinden 
ekseriyeti arâ ile tafsilen esbabı mucibe beyan ile katiyyen ve mükerreren 
reddedildiği halde Vükelânın tebdili veyahut müceddeden müddeti 
kanuniyesinde intihap olunmak üzere Heyeti Mebusanı feshi münhasıran yedi 
iktidarı Hazreti Padişahidedir. 

Madde 36 - Meclisi Umumî mün’akit olmadığı zamanlarda Devleti bir mu-
hataradan veya emniyeti umumiyeyi haleden vikaye için bir zarureti mübreme 
zuhur ettiği ve bu bapta vaz’ına lüzûm görülecek kanunun müzakeresi için 
Meclisin celp ve cem’ine vakit müsait olmadığı halde Kanunu Esasî ahkâmına 
mugayir olmamak üzere Heyeti Vükelâ tarafından verilen kararlar, Heyeti 
Mebusanın içtimaile verilecek karara kadar ba iradei seniye, muvakkaten 
kanun hüküm ve kuvvetindedir. 

Madde 37 - Vükelâdan her biri her ne zaman murad eder ise, Heyetlerin 
ikisinde dahi bulunmak veyahut maiyetindeki rüesayı memurinden birini tara-
fından vekâleten bulundurmak ve iradı nutukta âzaya takaddüm etmek hakkı-
nı haizdir. 

Madde 38 - İstizahı madde için Vükelâdan birinin huzuruna Meclisi 
Mebusanda ekseriyetle karar verilerek davet olundukta ya bizzat bulunarak 
veyahut maiyetindeki rüesayı memurinden birini göndererek irad olunacak 
suallere cevap verecek veyahut lüzum görür ise mes’uliyetini üzerine alarak 
cevabını tehir etmek selâhiyetini haiz olacaktır. 

Memurin 

Madde 39 - Bilcümle memurin nizamen tâyin olunacak şerait üzere ehil ve 
müstahak oldukları memuriyetlere intihap olunacaktır ve bu veçhile intihap 
olunan memurlar kanunen mucibi azil hareketi tahakkuk etmedikçe veya ken-
disi istifa eylemedikçe veyahut Devletçe bir sebebi zaruri görülmedikçe azl ve 
tebdil olunamaz ve hüsnü hareket ve istikamet eshabından olanlar ve Devletçe 
bir sebebi zaruriye mebni infisal edenler nizamı mahsusunda tâyin olunacağı 
veçhile terakkiyata ve tekaüt ve mazuliyet maaşlarına nail olacaklardır. 
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Madde 40 - Her memuriyetin vezayifi nizamı mahsus ile tâyin olunaca-
ğından her memur kendi vazifesi dairesinde mes’uldür. 

Madde 41 - Memurun âmirine hürmet ve riayeti lâzımeden ise de itaati 
kanunun tâyin ettiği daireye mahsustur. Hilâfı kanun olan umurda âmire itaat 
mes’uliyetten kurtulmağa medar olamaz. 

Meclis Umumî 

Madde 42 - Meclisi Umumî Heyeti Âyan ve Heyeti Mebusan nâmlarile 
başka başka iki heyeti muhtevidir. 

Madde 43 - Meclisi Umumînin iki heyeti beher sene teşrisani iptidasında 
tecemmu eder ve ba iradei seniye açılır ve mart iptidasında yine ba iradei 
seniye kapanır ve bu heyetlerden biri diğerinin müctemi bulunmadığı zamanda 
mün’akid olamaz. 

Madde 44 - Zati Hazreti Padişahi, Devletçe görülecek lüzum üzerine Mec-
lisi Umumîyi vaktinde dahi açar ve müddeti muayyenei içtimaını da tenkis 
veya temdit eder. 

Madde 45 - Meclisi Umumînin yevmi küşadında Zatı Hazreti Padişahi ve-
yahut taraflarından bilvekâle Sadrıazam hazır olduğu ve Vükelâyı Devlete iki 
heyetin âzayı mevcudesi birlikte bulundukları halde resmi küşat icra olunup 
seneî cariye zarfında Devletin ahvali dahiliye ve münasebatı hariciyesine ve 
senei atiyede ittihazına lüzum görülecek tedabir ve teşebbüsata dair bir nutku 
hümayun kıraat olunur. 

Madde 46 - Meclisi Umumî âzalığına intihap veya nasbolunan zevat 
Meclisin yevmi küşadında Sadrazam huzurunda ve o gün hazır bulunmıyan 
olur ise mensup olduğu heyet müçtemi olduğu halde reisleri huzurunda Zatı 
Hazreti Padişahiye ve vatanına sadakat ve Kanunu Esasî ahkâmına ve uhde-
sine tevdi olunan vazifeye riayetle hilâfından mücanebet eyliyeceğine tahlif 
edilir. 

Madde 47 - Meclisi Umumî âzası rey ve mütalea beyanında muhtar ola-
rak bunlardan hiçbiri bir gûna vaad ve vaid ve talimat kaydı altında buluna-
maz ve gerek verdiği reylerden ve gerek Meclisin müzakeratı esnasında beyan 
ettiği mütalealardan dolayı bir veçhile ithal olunamaz; meğer ki Meclisin 
Nizamnamei Dahilisi hilâfına hareket etmiş ola. Bu takdirde nizamnamei mez-
kûr hükmünce muamele görür. 

Madde 48 - Meclisi Umumî âzasından birinin hiyanet ve Kanunu Esasiyi 
nakız ve ilgaya tasaddi ve irtikâp töhmetlerinden biri ile müttehem olduğuna 
mensup olduğu Heyet azayı mevcudesinin sülüsan ekseriyeti mutlakasile karar 
verilir veyahut kanunen hapis ve nefyi mucib bir ceza ile mahkûm olur ise 
azalık sıfatı zail olur ve bu ef’alin muhakemesile mücazatı ait olduğu mahkeme 
tarafından rüyet ve hükmolunur. 
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Madde 49 - Meclisi Umumî âzasından herbiri reyini bizzat ita eder ve 
herbirinin müzakerede bulunan bir maddenin red ve kabulüne dair rey ver-
mekten içtinaba hakkı vardır. 

Madde 50 - Bir kimse zikrolunan iki heyetin ikisine birden âza olamaz. 
Madde 51 - Meclisi Umumî Heyetlerinden ikisinde dahi mürettep olan 

azânın nıfsından bir ziyade hazır bulunmadıkça müzakereye mubaderet olu-
namaz ve kâffei müzakerat sülüsan ekseriyetile meşrut olmayan hususatta 
hazır bulunan azanın ekseriyeti mutlakası ile karargir olur ve tesavii âra vuku-
unda reisin reyi iki addedilir. 

Madde 52 - Bir kimse şahsına müteallik dâvasından dolayı Meclisi Umu-
minin iki Heyetinden birine arzuhal verdiği halde eğer evvelâ ait olduğu me-
murini Devlete veyahut o memurların tabi bulundukları mercie müracaat 
etmediği tebeyyün ederse arzuhali red olunur. 

Madde 53 - Müceddeden kanun tanzimi veya kavanini mevcudeden biri-
nin tadili teklifi Vükelâya ait olduğu gibi Heyeti Ayan ve Heyeti Mebusanın 
dahi kendi vazifei muayyeneleri dairesinde bulunan mevad için kanun tanzi-
mini veyahut kavanini mevcudeden birinin tadilini istidaya salâhiyetleri olmak-
la evvelce Makamı Sadaret vasıtası ile tarafı Şahaneden istizan olunarak iradei 
seniye müteallik buyrulur ise ait olduğu dairelerden verilecek izahat ve tafsilat 
üzerine layihalarının tanzimi Şûrayı Devlete havale olunur. 

Madde 54 - Şûrayı Devlette bilmüzakere tanzim olunacak kavanin 
layıhaları Heyeti Mebusanda badehu Heyeti yanda tetkik ve kabul olunduktan 
sonra icrayı ahkâmına iradei seniyei Hazreti Padişahi müteallik buyrulur ise 
düstürel amel olur ve işbu heyetlerin birinden katiyen reddolunan kanun layi-
hası o senenin müddeti içtimaiyesinde tekrar mevkii müzakereye konulamaz. 

Madde 55 - Bir kanun layıhası evvelâ Heyeti Mebusanda badehu Heyeti 
Ayanda bend bend okunup ve her bendine rey verilüp ekseriyeti ara ile karar 
verilmedikçe ve bedel karar heyeti mecmuası için dahi betekrar ekseriyetle 
karar hasıl olmadıkça kabul olunmuş olmaz. 

Madde 56 - Bu Heyetler Vükelâdan veya onların göndereceği vekillerden 
veya kendi azalarından olmayan veyahut resmen davet olunmuş memurinden 
bulunmayan hiç kimseyi gerek asaleten ve gerek bir cemaat tarafından vekâ-
leten bir madde ifadesi için gelmiş olduğu halde asla kabul edemez ve ifadele-
rini istima eyliyemez. 

Madde 57 - Heyetlerin müzakeratı lisanı Türkî üzere cereyan eder ve 
müzakere olunacak layıhaların suretleri tab ile yevmi müzakereden evvel 
azaya tevzi olunur. 

Madde 58 - Heyetlerde verilecek reyler ya tâyini esamî veyahut işaratı 
mahsusa veyahut reyi hafi ile olur. Reyi hafi usulünün icrası âzayı mevcudenin 
ekseriyeti ârâsı ile karar verilmeğe mütevakkıftır. 
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Madde 59 - Her Heyetin inzibatı dahilisini münhasıran kendi reisi icra 
eder. 

Heyeti Âyân 

Madde 60 - Heyeti Âyanın reisi ve âzası nihayet miktarı Heyeti Mebusan 
âzasının sülüsü miktarını tecavüz etmemek üzere doğrudan doğruya tarafı 
Hazreti Padişahiden nasbolunur. 

Madde 61 - Heyeti Âyana âza tâyin olunabilmek için asar ve efali umumun 
vüsuk ve itimadına şayan ve umuru Devlette hidematı memduhesi mesbuk ve 
mütearif zevattan olmak ve kırk yaşından aşağı bulunmamak lâzımdır. 

Madde 62 - Heyeti Âyan âzalığı kaydı hayat iledir. Bu memuriyetlere vü-
kelâlık ve valilik ve ordu müşirliği ve kazaskerlik ve elçilik ve patriklik ve ha-
hambaşılık memuriyetinde bulunmuş olan mazulinden ve berri ve bahri 
ferikândan ve sıfatı lâzimeyi cami sair zevattan münasipleri tâyin olunur. 
Kendü talepleri Devletçe sair memuriyete tâyin olunanlar azalık memuriyetin-
den sakıt olur. 

Madde 63 - Heyeti Âyanın azalık maaşı şehrî onbin kuruştur. Başka bir 
nam ile Hazineden muvazzaf olan azanın maaş ve tâyini eğer onbin kuruştan 
dûn ise ol miktara iblâğ olunur ve eğer onbin kuruş veya ziyade ise ibka olunur. 

Madde 64 - Heyeti Âyan Heyeti Mebusandan verilen kavanin ve muvaze-
ne lâyihalarını tetkik ile eğer bunlarda esası umuru diniyeye ve Zatı Padişahi-
nin hukuku seniyesine ve hürriyete ve Kanunu Esasi ahkâmına ve Devletin 
tamamiyeti mülkiyesinde ve memleketin emniyeti dahiliyesine ve vatanın 
eshabı müdafaa ve muhafazasına ve adabı umumiyeye halel verir bir şey 
görür ise mütalâasını ilâvesile ya kat’iyen red veyahut tâdil ve tashih olunmak 
üzere Heyeti Mebusana iade eder ve kabul ettiği lâyihaları tastik ile Makamı 
Sadarete arzeyler ve Heyete takdim olunan arzuhalları bittetkik lüzum görür 
ise ilâvei mütalâa ile beraber Makamı Sadarete takdim eder. 

Heyeti Mebusan 

Madde 65 - Heyeti Mebusanın miktarı âzası tebaai Osmaniyeden her 
ellibin nüfus zükûrda bir nefer olmak itibariyle tertip olunur. 

Madde 66 - Emri intihap reyi hafi kaidesi üzerine müessestir. Sureti icrası 
kanunu mahsus ile tâyin olunacaktır. 

Madde 67 - Heyeti Mebusan âzalığı ile Hükümeti memuriyeti bir zat uh-
desinde içtima edemez. Fakat Vükelâdan intihap olunanların âzalığı mücazdır. 
Vesair memurinden biri mebusluğa intihap olunur ise kabul edip etmemek 
yedi ihtiyarındandır. Fakat kabul ettiği halde memuriyetinden infisal eder. 

Madde 68 - Heyeti Mebusan için azalığa intihabı caiz olmayanlar şunlar-
dır: Evvelâ tebai Devleti Âliyeden olmıyan saniyen nizamı mahsusu mucibince 
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muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan salisen Türkçe bilmiyen 
rabian otuz yaşını ikmal etmiyen hamisen hini intihabta bir kimsenin hizmet-
kârlığında bulunan sadisen iflâs ile mahkûm olup da iadei itibar etmemiş olan 
sabian sui ahval ile müştehir olan saminen mahcuriyetine hüküm lâhik olup ta 
fekki hacir edilmeyen tasian hukuku medeniyeden sakıt olmuş aşiren tabiiyeti 
ecnebiye iddiasında bulunan kimselerdir. Bunlar mebus olamaz. Dört seneden 
sonra icra olunacak iltihaplarda mebus olmak için Türkçe okumak ve mümkün 
mertebe yazmak dahi şart olacaktır. 

Madde 69 - Mebusan intihabı umumisi dört senede bir kerre icra olunur 
ve her mebusun müddeti memuriyeti dört seneden ibaret olup fakat tekrar 
intihap olunmak caizdir. 

Madde 70 - Mebusların intihabı umumisine Heyetin mebdei içtimaı olan 
teşrini saniyeden lâakal dört mah mukaddem başlanılır. 

Madde 71 - Heyeti Mebusan âzasının herbiri kendini intihap eden daire-
nin ayrıca vekili olmayıp umum Osmanlıların vekili hükmündedir. 

Madde 72 - Müntehipler intihap edecekleri mebusları mensup oldukları 
dairei vilâyet ahalisinden intihap etmeğe mecburdur. 

Madde 73 - Bu iradei seniye Heyeti Mebusan feshile dağıtıldığı halde ni-
hayet altı ayda müçtemi olmak üzere umum mebusanının müceddeden inti-
habına başlanılacaktır. 

Madde 74 - Heyeti Mebusan âzasından biri vefat eder veya eshabı 
hacriyei meşruadan birine duçar olur veya bir uzun müddette meclise devam 
etmez veyahut istifa eder veya mahkûmiyet veya kabulü memuriyet cihetile 
âzalıktan sakıt olursa yerine nihayet gelecek içtimaa yetiştirmek üzere usulü 
veçhile diğeri tâyin olunur. 

Madde 75 - Münhal olan mebusluk makamlarına intihap olunacak âzanın 
memuriyeti gelecek intihabı umumî zamanına kadardır. 

Madde 76 - Mebuslardan herbirine beher sene içtimai için Hazineden 
yirmibin kuruş verilecek ve şehrî beşbin kuruş maaş itibarile memurini mülkiye 
nizamına tevfikan azimet ve avdet harcırahı ita kılınacaktır. 

Madde 77 - Heyeti Mebusan Riyasetine Heyet tarafından ekseriyetle üç 
ve ikinci ve üçüncü riyasetlere üçer nefes ki cem’an dokuz zat intihap oluna-
rak huzuru şahaneye arzile bunlardan birisi riyasete ve ikisi reis vekâletlerine 
ba idaei seniye tercih ve memuriyetleri icra kılınır. 

Madde 78 - Heyeti Mebusanın müzakeratı alenidir. Fakat bir maddei 
mühimmeden dolayı müzakeratı hafi tutulmak Vükelâ canibinden veyahut 
Heyet Mebusanın âzasından onbeş zat tarafından teklif olundukta Heyetin 
içtima ettiği mahal âzanın maadasından tahliye edilerek teklifin red veya 
kabulü için ekseriyeti azâya müracaat edilir. 
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Madde 79 - Heyeti Mebusanın müddeti içtimaiyesinde âzadan hiç biri 
Heyet tarafından ithama sebebi kâfi bulunduğuna ekseriyetle karar verilme-
dikçe veyahut bir cünha veya cinayet icra ederken veya icrayı müteakip tu-
tulmadıkça tevkif ve muhakeme olunamaz. 

Madde 80 - Heyeti Mebusan kendüye havale olunacak kavanin lâyihala-
rını müzakere ile bunlardan umuru maliyeye ve Kanunu Esasiye taalûk eder 
maddeleri red veya kabul veyahut tâdil eder ve mesarifi umumiye muvazene 
kanununda gösterildiği veçhile Heyeti Mebusanda tafsilâtile tetkik olunduktan 
sonra miktarına Vükelâ ile birlikte karar verilür ve buna karşılık olacak varida-
tın keyfiyeti ve kemmiyeti ve sureti tevzi ve tedariki kezalik Vükelâ ile birlikte 
tâyin edilir. 

Mehakim 

Madde 81 - Kanunu mahsusuna tevfikan tarafı Devletten nasbolunan ve 
yedlerine beratı şerif verilen hakimler layenazildir. Fakat istifaları kabul olunur. 
Hakimlerin terekkiyatı ve meslekleri ve tebdili memuriyetleri ve tekaüdleri ve 
bir cürüm ile mahkûmiyet üzerine azil olunmaları dahi kanunu mahsusu hük-
müne tabidir ve hakimlerin ve mehakim memurlarının matlup olan evsafını 
işbu kanun irae eder. 

Madde 82 - Mahkemelerde her nevi muhakeme alenen cereyan eder ve 
ilâmatın neşrine mezuniyet verir. Ancak kanunda musarrah esbaba mebni 
mahkeme muhakemeyi hafi tutulabilir. 

Madde 83 - Herkes huzuru mahkemede hukukunu muhafaza için lüzum 
gördüğü vesaiti meşruayı istimal edebilir. 

Madde 84 - Bir mahkeme vazifesi dahilinde olan dâvanın her ne vesile ile 
olursa olsun rüiyetinden imtina edemez ve bir kerre rüyetine veyahut rüiyeti 
için iktiza eden tahkikatı evvileyeye başlandıktan sonra tatil veya tâviki dahi 
caiz olamaz; meğer ki müddei dâvadan keffiyed etmiş ola. Şu kadar ki cezaya 
müteallik deavide Hükümete ait olan, hukuk nizamı vechile yine icra olunur. 

Madde 85 - Her dâva ait olduğu mahkemede rüyet olunur. Eşhas ile hü-
kümet beynindeki dâvalar dahil mehakimi umumiyeye aittir. 

Madde 86 - Mahkemeler her türlü müdehelâttan azâdedir. 

Madde 87 - Deavii şer’iye mehakimi şer’iyede ve deavii nizamiye 
mehakimi nizamiyede rüyet olunur. 

Madde 88 - Mahkemelerin sunuf ve vezaif ve selâhiyetinin derecat ve 
taksimatı ve hükkâmın tavzifi kavanine müstenittir. 

Madde 89 - Her ne nam ile olur ise olsun bazı mevaddı mahsusayı rüiyet 
ve hükmetmek için mehakimi muayene haricinde fevkalâde bir mahkeme 
veyahut hüküm vermek selâhiyetini haiz komisyon teşkili kat’a caiz değildir. 
Fakat kanunen muayyen olduğu veçhile tâyini mevla ve tahkim caizdir. 
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Madde 90 - Hiçbir hakim hakimlik sıfatiyle Devletin maaşlı bir başka me-
muriyetini uhdesinde cemedemez. 

Madde 91 - Umuru cezaiyede hukuku âmmeyi vikayeye memur müddeî 
umumiler bulunacak ve bunların vezaif ve derecatı kanun ile tâyin kılınacaktır. 

Divânı Âli 

Madde 92 - Divanı Âli otuz âzadan mürekkeptir. Bunların onu Heyeti 
Âyan ve onu Şûrayı Devlet ve onu Mahkemeyi Temyiz ve İstinaf rüesa ve 
âzasından kur’a ile tefrik ve tâyin olunarak Heyeti Âyan dairesinde lüzum 
göründükçe ba iradei seniye akdolunur. Vazifesi Vükelâ ile Mahkemei Teyiz 
rüesa ve âzasının ve zat ve hukuk şahane aleyhinde harekete ve Devleti bir 
hali muhataraya ilkaya tasaddi eyliyenlerin muhakemesidir. 

Madde 93 - Divanı Âli ikiye münkasem olup biri Dairei İthamiye ve biri 
Divanı Hükümdür. Daireyi İthamiye dokuz âzadan ibaret olup bunun üçü 
Heyeti Âyan ve üçü Divanı Temyiz ve İstinaf ve üçü Şûrayı Devlet âzasından 
Divanı Âliye alınacak âza içinden kur’a ile intihap olunur. 

Madde 94 - Bu daire şikâyet olunan zevatın müttehem olup olmadığına 
sülüsan ekseriyetile karar verir ve Dairei İthamiyede bulunanlar Divanı Hü-
kümde bulunamaz. 

Madde 95 - Divanı Hüküm, yedisi Heyeti Âyan ve yedisi Divanı Temyiz ve 
İstinaf ve yedisi Şûrayı Devlet rüesa ve âzasından olmak üzere Divanı Âli 
âzasının yirmibir neferinden mürekkep olarak Dairei İthamiye tarafından mu-
hakemesi lâzım olduğuna karar verilmiş dâvalar hakkında âzayı murettebenin 
sülüsan ekseriyetile kat’iyen ve kavanini mevzuasına tatbikan hükmeder ve 
hükümleri kabili istinaf ve temyiz değildir. 

Umuru Maliye 

Madde 96 - Tekâlifi Devletin hiçbiri bir kanun ile tâyin olunmadıkça vaz’ 
ve tevzi istihsal olunamaz. 

Madde 97 - Devletin büdçesi varidat ve mesarifatı takribiyesini mübeyyin 
kanundur. Tekâlifi Devletin vaz’ ve tevzi ve tahsil emrinde müstenit olacağı 
kanun budur. 

Madde 98 - Büdçe yani Muvazenei Umumiye Kanunu Meclisi Umumide 
madde be madde tetkik ve kabul olunur. Varidat ve mesarifatı muhammeninin 
müfredatını cami olmak üzere ana merbut olan cedveller nızamen tâyin olu-
nan numunesine tevfikan aksam ve fusul ve mevaddı müteaddideye 
münkasem olarak bunların müzakeresi dahi fasıl icra edilir. 

Madde 99 - Muvazenei Umumiye Kanunu mütealilk olduğu senenin 
dühulünde mevkii icraya konulabilmek için lâyihası Hey’eti Mebusana Meclisi 
Umuminin küşadı akabinde ita olunur. 
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Madde 100 - Bir kanunu mahsus ile muayyen olmadıkça emvâli Devlet-
ten muvazene haricinde sarfiyat caiz olamaz. 

Madde 101 - Meclisi Umuminin münakit bulunmadığı esnada esbabı 
mücbireyi fevkalâdeden dolayı muvazene haricinde masraf ihtiyarına lüzumu 
kavi tahakkuk eder ise mesuliyeti Heyeti Vükelâya ait olmak ve Meclisi Umu-
minin küşadı akabinde ana dair kanun lâyıhası Meclisi Umumiye verilmek 
üzere o masrafın tesviyesi için iktiza eden mebaliğin tarafı Hazreti Padişahiye 
arz ve istizan ile sadır olacak iradei seniye üzerine tedarik ve sarfı caiz olur. 

Madde 102 - Muvazene Kanununun hükmü bir seneye mahsustur. O se-
nenin haricinde hükmü cari olamaz ancak bazı ahvali fevkalâdeden dolayı 
Meclisi Mebusan muvazeneyi kararlaştırmaksızın fesih olunduğu halde hükmü 
bir seneyi tecavüz etmemek üzere bir kararname ile Vükelâyı Devlet ba iradei 
seniye senei sabıka muvazenesinin cereyanı ahkâmını Meclisi Mebusanın 
gelecek içtimaına kadar temdit ederler. 

Madde 103 - Muhasebei Kat’iye Kanunu müteallik olduğu senenin varida-
tında istihsal olunan mebaliğ ile yine o senenin mesarifatına vukubulan sarfi-
yatın miktarı hakikisini mübeyyin olarak bunun şekil ve taksimatı dahi 
Muvazenei Umumiye tamamile mutabık olacaktır. 

Madde 104 - Muhasebei Kat’iye Kanununun lâyihası müteallik olduğu se-
nenin hitamından itibaren nihayet dört sene sonra Meclisi Umumiye ita olunur. 

Madde 105 - Emevali Devletin kabız ve sarfına memur olanların muha-
sebelerini rüiyet ve devairden tanzim olunan sâi muhasebelerini tetkik ederek 
hulâsai tetkikat ve neticei mütalâatını her sene bir takriri mahsus ile Heyeti 
Mebusana arzeylmek üzere bir Divanı Muhasebat teşkil olunacaktır. Bu divan 
her üç ayda bir kerre ahvali maliyeyi Riyaseti Vükelâ vasıtasile ba takrir tarafı 
Hazreti Padişahiye dahi arzeder. 

Madde 106 - Divanı Muhasebatın azası oniki kişiden mürettep olacak ve 
herbiri Heyeti Mebusandan ekseriyetle azlinin lüzumu tastik olunmadıkça 
memuriyetinde kaydı hayat ile kalmak üzere ba iradei seniye nasbolunacaktır. 

Madde 107 - Divanı Muhasebet âzasının evsaf ve vezayifinin tafsilatı ve 
sureti istifade ve tebdil ve terakki ve tekaüdü ve ahkâmının keyfiyeti teşkili bir 
nizamı mahsus ile tâyin olunacaktır. 

Vilâyat 

Madde 108 - Vilâyetin usulü idaresi, tevsii mezuniyet ve tefriki vezayif 
kaidesi üzerine müesses olup derecatı nizamı mahsus ile tâyin kılınacaktır. 

Madde 109 - Vilâyet ve leva ve kaza merkezlerinde olan idare 
meclislerile senede bir defa merkezi vilâyette içtima eden Meclisi Umumî 
âzasının sureti intihabı bir kanunu mahsus ile tevsi olunacaktır. 
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Madde 110 - Vilâyet Mecalisi Umumiyesinin vezayifi yapılacak kanunu 
mahsusunda beyan olunacağı veçhile turuku meabir tanzimi ve itibar sandıkla-
rının teşkili ve sanayi ve ticaret ve felahatın teshili gibi umuru nafiaya müteal-
lik mevad hakkında ve umuma ait maarif ve terbiyenin intişarı yolunda müza-
kerata şâmil olmakla beraber, tekâlif ve mürettebatı miriyenin sureti tevzi ve 
istihsalinde ve muamelâtı sairede kavanin ve nizamatı mevzua ahkâmına 
muhalif gördükleri ahvalin müteallik olduğu makam ve mevkilere tebliğ ile 
tashih ve ıslahı zımmında arzı iştikâ etmek selâhiyetini dahil muhtevi olacaktır. 

Madde 111 - Müsakkafat ve müstagallat ve nukudu mevkufe hasılatının 
şurutu vakfiyesi ve teamülü kadimi veçhile meşrutun lehine ve hayrat ve 
müberrata sarfolunmak üzere vasiyet edilen emvalin vasiyetnamelerde mu-
harrer olduğu üzere musalehine sarfına ve emvali eytamın nizamnamei mah-
susu veçhile sureti idaresine nezaret etmek üzere her kazada her milletin bir 
cemaat meclisi bulunacak ve bu meclisler tanzim edilecek nizamatı mahsusası 
veçhile her milletin müntehap efradından mürekkep olacaktır. Ve mecalisi 
mezkûre mahalleri hükümetlerini ve Vilâyet Mecalisi Umumiyesini kendilerine 
merci bilecektir. 

Madde 112 - Umuru belediye Dersaadet ve taşralarda bilintihap teşkil 
olunacak Devairi Belediye Meclislerile idare olunacak ve bu dairelerin sureti 
teşkili ve vezaifi ve âzasının sureti intihabı kanunu mahsus ile tâyin kılınacaktır. 

Mevaddı Şita 

Madde 113 - Mülkün bir cihetinde ihtilâl zuhur edeceğini müeyyid asar 
ve emarat görüldüğü halde Hükûmeti seniyenin o mahalle mahsus olmak 
üzere muvakkaten (idarei örfiye) ilânına hakkı vardır. (İdarei örfiye) kavanin 
ve nizamatı mülkiyenin muvakkaten tatilinden ibaret olup (idarei örfiye) tah-
tından bulunan mahallin sureti idaresi nizamı mahsus ile tâyin olunacaktır. 
Hükûmetin emniyetini ihlâl ettikleri idarei zabıtanın tahkikatı mevsukası üzeri-
ne sabit olanların memâliki mahrusai şahaneden ihraç ve teb’id etmek mün-
hasıran Zatı Hazreti Padişahinin yedi iktidarındadır. 

Madde 114 - Osmanlı efradının kâffesince tahsili maarifin birinci merte-
besi mecburi olacak ve bunun derecat ve teferrüatı nizamı mahsus ile tâyin 
kılınacaktır. 

Madde 115 - Kanunu Esasinin bir maddesi bile hiçbir sebep ve bahane 
ile tatil veya icradan iskat edilemez. 

Madde 116 - Kanunu Esasinin mevaddı mündericesinden bazılarının icabı 
hale ve vakte göre tagyir ve tadiline lüzumu salih ve kat’i göründüğü halde 
zikri ati şerait ile tadili caiz olabilir. Şöyle ki, ya Heyeti Vükelâ veya Heyeti 
Âyan veya Heyeti Mebusan tarafından işbu tadile dair bir teklif vukubulduğu 
halde evvelâ Meclisi Mebusanda âzayı mürettebenin sülüsan ekseriyetile kabul 
olunur ve kabul Meclisi Âyanın kezalik sülüsan ekeriyetile tastik edildikten 
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sonra iradei seniye dahi sudur eder ise tadilâtı meşruha düstürulamel olur ve 
Kanunu Esasinin tadili teklif olunan bir maddesi berveçhi meşruh müzakeratı 
lâzimesinin icrasile iradei seniyesinin suduruna kadar hüküm ve kuvvetini gaip 
etmeksizin meriyülicra tutulur. 

Madde 117 - Bir maddei kanuniyenin tefsiri lâzım geldikte umuru adliye-
ye müteallik ise tâyini manâsı Mahkemei Temyize ve idarei mülkiyeye dair ise 
Şûrayı Devlete ve işbu Kanunu Esasiden ise Heyeti Âyana aittir. 

Madde 118 - Elyevm düsturülamel bulunan nizamat ve teamül ve âdet 
ileride vazolunacak kavanin ve nizamat ile tadil veya ilga olunmadıkça 
meriyülicra olacaktır. 

Madde 119 - Meclisi Umumiye dair olan fi 10 Şevval sene 93 tarihli Tali-
matı Muvakkatenin cereyanı ahkâmı yalınız birinci defa içtima edecek Meclisi 
Umuminin müddeti inikadiyesi hitamına kadar olup ondan sonra hükmü cari 
değildir. 

 

 

KANUNİ ESASİ DEĞİŞİKLİK METİNLERİ 

7 ZİLHİCCE 1293 TARİHLİ KANÛN-U ESÂSÎNİN 
BAZI MEVADDI MUADDELESİNE DAİR KANUN  

5 Şaban 1327 – 3 Ağustos 1325 (1909) 

 

Heyeti Âyân Kararnamesi 

Kanunu Esasenin lüzumu tadiline Meclisi Mebusanca sülüsan ekseriyetle 
karar verilip ve mevaddı muaddelesi bend bend yine sülüsan ekseriyetle kabul 
olunup lâyihayı kanuniye şeklinde Meclisi Âyana tevdi kılınmış ve Meclisi Âyan-
ca dahî Kanunu Esasinin lüzumu tadiline sülüsan ekseriyetle karar verilerek 
lâyihayı kanuniyesi encümeni mahsusuna havale olunmuş idi. Ancak devrei 
içtimaiyenin ahiri olmak ve Meclisi Mebusandan tevdi olunan levayıhı kanuniye 
tekessür etmek sebebiyle Kanunu Esasinin baştan başa tetkikatına vakit mü-
sait olamamış ve meşrutiyeti idare ve hakimiyeti milliyenin teeyyüdü için 
kanunu mezkûr mevaddının en mühim ve müstacel olanlarının tetkiki ve müp-
hem ve nakıs görünenlerin tavzih ve ikmali ile işbu devrei içtimaiyeye ait 
kavanin sırasında ilân olunması kavaidi meşrutiyetin cidden ve fiilen teessüs 
ettiğini enzarı âmmede isbat etmek için elzem görülmüş ve mevaddı sairenin 
tetkikatı devrei içtimaiyei âtiyeye bırakılmıştır. Her iki heyetde tadilen kabulü-
ne karar verilen üçüncü, altıncı, yedinci, onuncu, on ikinci, yirmi yedince yirmi 
sekizinci, yirmi dokuzuncu, otuzuncu, otuz beşinci, otuz altıncı, otuz sekizinci, 
kırk üçüncü, kırk dördüncü, elli üçüncü, elli dördüncü, yetmiş altıncı, yetmiş 
yedinci, sekseninci, yüz on üçüncü ve yüz on sekizinci maddeleri asılları ile 
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sureti muaddelerini havi layıhayı kanuniye leffen takdim kılınmış ve yüz on 
dokuzuncu madde tay edilmiş ve yeniden üç madde ilâve olunup Kanunu Esa-
sinin tetkikat ve tadilâtı ikmal olundukta faslı mahsuslarına nakl ve derç olun-
mak üzere mevaddı selâsei mezkûre şimdilik yüz on dokuzuncu ve yüz yirminci 
ve yüz yirmi birinci madde olarak kabul olunmuş ve lâyıhayı mezkûrenin 
bilistizan tasdiki âliye iktiran ettikten sonra ceriei resmiye ile ilân olunarak 
mevki tatbika vaz edilmek üzere Kuvvei İcraiyeye tebliğ kararlaştırılmıştır. 

Mevadı Muaddele 

Madde 3 - Saltanatı Seniyei Osmaniye Hilâfeti Kübrâyı İslamiyeti haiz ola-
rak Sülalei Âli Osmandan usulü kadimesi veçhile ekber evlada aittir. Zatı Haz-
reti Padişahi hini cüluslarında Meclisi Umumide ve Meclis müştemi değilse ilk 
içtimaında Şer’i Şerif ve Kanunu Esasi ahkâmına riayet ve vatan ve millete 
sadakat edeceğine yemin eder. 

Madde 6 - Sülalei Âli Osmanın hukuku hürriye ve emval ve emlâki zatiye 
ve kanunu mahsus mucibince madamel hayat tahsisatı maliyeleri tekâfülü 
umumi tahdındadır. 

Madde 7 - Hutbelerde namının zikri ve meskûkat darbı, kanunu mahsu-
suna tevfikan rütbe ve mehasıp tevcihi, nişan itası Sadrıazam ve Şeyhülislâmın 
intihap ve tâyin ile Sadrıazamın teşkil ve arz edeceği Vükelânın tasdiki memu-
riyetleri, icabında Vükelânın alel usul azl ve tebdili, kavanini umumiyenin 
tasdiki ile ilânı meriyeti, devairi hükûmetin muamelâtına ve kavaninin suveri 
icraiyesine müteallik nizamnameler tanzimi, her nevi kavanin teklifi, ahkâmı 
şeriye ve kanuniyenin muhafaza ve icrası, eyalâtı mümtazenin şeraiti 
imtiyaziyelerine tevkifat icrayı tevcihatı, kuvayyı berriye ve bahriyenin kuman-
dası, harp ilânı, musalâha akdi, mücazatı kanuniyenin tahfif veya affı, Meclisi 
Umuminin tasvibi ile affı umumî ilânı, Meclisi Umuminin miadında küşat ve 
tatili, Meclisi Umuminin ahvali fevkalâdede vaktinden evvel içtimaa daveti, 
otuz beşinci madde mucibince Meclisi Mebusanın üç ay zarfında intihap olu-
nup içtima etmek şartı ve Heyeti Âyanın muvafakatı ile ledeliktiza feshi, alel 
umum muahedat akdi hukuku mukaddesi Padişahidendir. Ancak sulhe ve 
ticarete ve terk ve ilhakı araziye ve tebai Osmaniyenin hukuku asliye ve 
şahsiyesine taallûk eden ve Devletçe masarifi mucip olan muahedatın akdinde 
Meclisi Umuminin tasdiki şarttır. Meclisi Umuminin münakit olmadığı zamanda 
Heyeti Vükelânın tebeddülü vukuunda keyfiyeti tebeddüleden mütevellit me-
suliyet heyeti lâhiyaka ait olacaktır. 

Madde 10 - Hürriyeti şahsiye her türlü taarruzdan masundur. Hiç kimse 
şer’ ve kanunun tâyin ettiği sebep ve suretten maada bir bahane ile tevkif ve 
mücazat olunamaz. 

Madde 12 - Matbuat kanun dairesinde serbesttir. Hiç bir veçhile 
kableltab teftiş ve muayeneye tâbi tutulamaz. 
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Madde 27 - Mesnedi Sadaret ve Meşihati İslâmiye emniyet buyrulan ze-
vata ihale buyrulduğu misillu teşkili Vükelâya memur olan Sadrazamın tensip 
ve arzı ile sair Vükelânın memuriyetleri dahi ba iradei şahane icra olunur. 

Madde 28 - Meclisi Vükelâ Sadrıazamın riyaseti tahdında olarak 
aktolunup dahili ve harici umuru mühimmenin merciidir. Müzakeratından 
muhtacı tasdik olan kararları ledelarz idarei seniye ile icra olunur. 

Madde 29 - Vükelâdan her biri dairesine ait olan umurdan mezuniyeti 
tahtında bulunanları usule tevfikan icra ve icrası mezuniyeti tahtında 
olmıyanları Sadrıazam inha eder. Sadrıazam dahi o makule mevaddan müza-
kereye muhtaç olmıyanları doğrudan doğruya ve muhtacı müzakere bulunan-
ları Meclisi Vükelâda badel müzakere muhtacı tasdik olduğu takdirde arz eder 
ve muhtacı tasdik olmıyanlar hakkındaki Heyeti Vükelâ kararını tebliğ eyler. Bu 
mesalihin envağ ve derecatı kanunu mahsusla tâyin olunacaktır. Şeyhülislâm 
muhtacı müzakere olmıyan mevaddı doğrudan doğruya arz eder. 

Madde 30 - Vükelâ Hükûmetin siyaseti umumiyesinden müştereken ve 
daireyi nezaretlerine ait muamelattan dolayı münferiden Meclisi Mebusana 
karşı mesuldürler. Tarafı Hazireti Padişahiden tasdike muhtaç olan mukarrera-
tın mamulünbiha olması için Sadrıazam ile dairei müteallikası nazırı tarafından 
kararnamelere vazı imza edilerek kararın mesuliyeti deruhte olunmak ve anla-
rın imzası balâsına tarafı Hazireti Padişahiden dahi vazı imza buyrulmak şart-
tır. Heyeti Vükelâca ittihaz olunan kararlar umum Vükelânın imzalarını havi 
olacak ve o imzaların balâsına muhtacı tasdik olduğu takdirde kezalik tarafı 
Hazireti Pahişahiden vazı imza buyrulacaktır. 

Madde 35 - Vükelâ ile Heyeti Mebusan arasında ihtilaf vukuunda Vükelâ 
reyinde ısrar edüp te mebusan canibinden katiyen ve mükerren red edildiği 
halde Vükelâ ya mebusanın kararını kabule veya istifaya mecburdur. İstifa 
takdirinde yeni gelen heyeti Vükelâ heyeti sabıkanın fikrinde ısrar eder ve 
Meclis esbabı mucibe beyanı ile yine red ederse yedinci madde mucibince 
intihabata başlanılmak üzere zatı Hazireti Padişahi Meclisi feshedebilir; fakat 
heyeti cedidei mebusan evvelki heyetin reyinde sebat ve ısrar ederse Meclisi 
Mebusanın rey ve kararının kabulü mecburî olacaktır. 

Madde 36 - Meclisi Umumî münakit olmadığı zamanlarda Devleti bir muha-
taradan veyahut emniyeti umumiyeyi halelden vikâye için bir zarureti mübreme 
zuhur ettiği ve bu babda vazına lüzum görünecek kanunun müzakeresi için 
Meclisin celp ve cemine vakit müsait olmadığı halde Kanunu Esasi ahkâmına 
mugayir olmamak üzere Heyeti Vükelâ tarafından verilen kararlar Heyeti 
Mebusanın içtimaiyle verilecek karara kadar ba iradei seniye muvakkaten kanun 
hüküm ve kuvvetinde olup ilk içtimada Heyeti Mebusana tevdî edilmek lâzımdır. 

Madde 38 - İstizahı madde için Vükelâdan birinin huzuruna Meclisi 
Mebusanda ekseriyetle karar verilerek davet olundukta ya bizzat bulunarak 
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yahut maiyetindeki rüesayı memurinden birini göndererek irad olunacak sual-
lere cevap verecek, yahut lüzum görür istemesuliyeti üzerine alarak cevabının 
tehirini talep etmek hakkını haiz olacaktır. Neticei istizahta Heyeti Mebusanın 
ekseriyeti arası ile hakkında ademi itimat beyan olunan nazır sakıt olur. Reisi 
vükelâ hakkında ademi itimat beyan olunduğu halde Heyeti Vükelâ hep birden 
sukut eder. 

Madde 43 - Meclisi Umuminin iki heyeti beher sene teşrinisani iptidasın-
da bilâ davet tecemmu eder ve ba iradei seniye açılır ve mayıs iptidasında 
yine ba iradei seniye kapanır. Bu heyetlerden biri diğerinin müçtemi bulunma-
dığı zamanlarda münakit olamaz. 

Madde 44 - Zatı Hazreti Padişahi görülecek lüzum üzerine re’sen yahut 
mebusanın ekseriyeti mutlakası tarafından vuku bulacak talebi tahririye bina-
en Meclisi Umumiyi vaktinden evvel açar ve Heyeti Umumiyenin kararı ile 
veya re’sen müddeti muayenei içtimaı temdit edebilir. 

Madde 53 - Müceddeden kanun tanzimini veya kavanini mevcudeden bi-
rinin tadilini teklife Vükelâ ve Âyan ve Mebusandan her birinin hakkı vardır. İki 
Meclisten her biri müceddeden veya tadilen kaleme aldığı kanun lâyıhalarını 
diğer heyete gönderir. Orada dahi kabul olunduktan sonra tasdiki Hazireti 
Padişahiye arzolunur. 

Madde 54 - Tanzim olunacak kavanin lâyıhaları Meclisi Mebusan ve 
Ayanca tetkik ve kabul olunarak ledelarz tasdik ile icrayı ahkâmına iradei 
seniyei Hazireti Pedişahi taallûk ederse düsturül amel olur. Arz olunan kanun-
lar iki mah zarfında ya tasdik olunur yahut tekrar tetkik edilmek üzere bir 
kerre iade edilir. İade olunan kanunun tekrar müzakeresinde ekseriyeti 
sülüsan ile kabulü şarttır. Müstaceliyetine karar verilmiş olan kanunlar on gün 
zarfında ya tasdik veya iade olunur. 

Madde 76 - Mebuslardan her birine beher sene içtimaı için Hazineden 
otuz bin kuruş verilecek ve şehrî beş bin kuruş maaş itibariyle memurini mül-
kiye nizamına tevfikan azimet ve avdet harcirahı ita kılınacaktır. Müddeti 
kanuniyeden fazla içtima vuku bulduğu suretde şehrî beşbin kuruş itibarile 
tahsisatı munzama verilecektir. 

Madde 77 - Heyeti Mebusan Riyaseti ile birinci ve ikinci reis vekâletlerine 
Heyet tarafından her sene içtimaında ekseriyetle birer zat intihab ve intihabı 
vaki huzuru Padişahiye arz olunur. 

Madde 80 - Masarifatı umumiye muvazene kanununda gösterildiği veçhi-
le Heyeti Mebusanda tafsilâtı ile tetkik olunduktan sonra miktarına Vükelâ 
hazır olduğu halde Mebusanca karar verilir. Buna karşılık olacak varidatın 
keyfiyet ve kemiyeti ve sureti tevzii ve tedariki Vükelâ huzuru ile tâyin edilir. 

Madde 113 - Mülkün bir cihetinde ihtilâl zuhur edeceğini müeyyit asar ve 
emarat görüldüğü halde Hükûmeti seniyenin o mahalle mahsus olmak üzere 
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muvakkaten idarei örfiye ilânına hakkı vardır. İdarei örfiye, kavanin ve 
nizamatı mülkiyenin muvakkaten tatilinden ibaret olup idarei örfiye tahtında 
bulunan mahallin sureti idaresi nizamı mahsus ile tâyin olunacaktır. 

Madde 118 - Elyevm düsturülamel bulunan nizamat ve teamül ve adât 
ileride vazolunacak kavanin ve nizamat ile tâdil veya ilga olunmadıkça meriyül 
icra olacaktır. Kavanin ve nizamatın tanziminde muamelâtı nasa erfak ve 
ihtiyacatı zamana evfak ahkâmı fıkhiye ve hukukiye ile adab ve muamelât 
esas itihaz kılınacaktır. 

119’uncu madde tay olunmuştur. (Yeniden üç maddî ilâve olunup Kanunu 
Esasinin tetkikat ve tadilâtı ikbal olundukta faslı mahsuslarına nakli ve derç 
olunmak üzere mevaddı selâsei mezkure şimdilik yüz on dokuz ve yüz yirmi ve 
yüz yirmi bir rakamı ile berveçhi ati tahrir edilmiştir): 

Madde 119 - Postahanelerde mevdu evrak ve mekatib müstantik veya 
mahkeme kararı olmayınca açılamaz. 

Madde 120 - Kanunu mahsusuna tebaiyet şartı ile Osmanlılar hakkı içti-
maa mâliktir. Devleti Osmaniyenin temamiyeti mülkiyesini ihlâl ve şekli meşru-
tiyet ve hükûmeti tagyir ve Kanunu Esasî ahkâmı hilâfına hareket ve anasırı 
Osmaniyeyi siyaseten tefrik etmek maksatlarından birine hadim veya ahlâk ve 
adabı umumiyeye mugayır cemiyetler teşkili memnu olduğu gibi alelıtlâk hafi 
cemiyetler teşkili de memnudur. 

Madde 121 - Heyeti Âyan müzakeratı alenidir, fakat bir maddei 
mühimmeden dolayı müzakerat hafi tutulmak Vükelâ canibinden veya Heyeti 
Âyan azasından beş zat tarafından teklif olundukta heyetin içtima ettiği mahal 
azanın maadasından tahliye edilerek teklifi red veya kabul için ekseriyeti âraya 
müracaat olunur. 

2. Tertip Düstur, Cilt: 1, s: 638 

 

 
 

KANUNİ ESÂSİNİN 5 ŞABAN 1327 TARİHLİ 7, 35 VE 
43’ÜNCÜ MEVADDI MUADDELESİNİ MUADİL KANUN 

2 Recep 1332 – 15 Mayıs 1330 (1914) 

7’nci Maddenin Fıkrai Muaddelesi 

“... Otuzbeşinci madde mucibinde Heyeti Mebusanın ledeliktiza feshi ve 
müddeti teciliye ve tatiliyenin mecmuu müddeti içtimaiyel seneviyenin nısfını 
tecavüz etmemek ve o senei içtimaiye zarfında müddetini ikmal eylemek 
üzere tecil ve tatili hukuku mükaddesei Padişahidendir.” 
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35’inci Maddei Muaddele 

“Vükelâ ile Heyeti Mebusan arasında ihtilâf olunan maddelerden birinin 
kabulünde Vükelâ tarafından ısrar olunup da Mebusan canibinden ekseriyeti 
arâ ile ve mükerreren red edildiği halde Vükelânın tebdili veyahut 
müceddeden ve dört ay zarfında intihap ve içtima olunmak üzere Heyeti 
Mebusanın feshi hukuku Padişahi cümlesindendir. Fakat Heyeti cedidei 
Mebusan evvelki heyetin reyinde sebat ve israr ederse Meclisi Mebusanın rey 
ve kararının kabulü mecburi olacaktır.” 

43’üncü Maddei Muaddele 

“Meclisi Umuminin iki heyeti beher sene teşrinisanî ibtidasında ve tecil vu-
ku bulmuş ise müddeti teciliyenin inkizasında bilâ davetin içtima eder ve ba 
iradei seniye küşad edilir. Müddeti içtima altı aydır ve bu müddetin hitamında 
Meclis yine ba iradei seniye kapanır. Bu Heyetlerden biri diğerinin bulunmadığı 
zamanlarda münakit olamaz. Meclisi Mebusan fesh edildiği halde dört ay 
sonra içtima edecek olan heyeti cedidenin içtimaı bir içtimaı fevkalâde hük-
münde olup müddeti iki aydır ve kabili temdit olup tecile tabi değildir ve altmış 
dokuzuncu maddede muharrer olan dört seneden ibaret müddeti memuriyeti 
teşrinisani ibtidasında başlar.” 

Kanunu Esasinin yetmiş üçüncü maddesi mülgadır. 

Meclisi Mebusan ve Âyanda kabul olunan işbu lâyıhanın kanuniyetini ve 
ona göre Kanunu Esasiye ilâvesini irade eyledim. 

(Diğer imzalar) Mehmet Reşat 

2. Tertip Düstur, Cilt: 6, s: 749 

 

 
 

7 ZİLHİCCE 1293 TARİHLİ KANÛN-U ESÂSÎNİN 
102’NCİ MADDESİ İLE 2 RECEP 1332 TARİHLİ 7’NCİ VE 
43’ÜNCÜ MEVADDI MUADDELESİNİ MUADDİL KANUN 

26 Rebiülevvel 1333 – 29 Kânunusâni 1330 (1914) 

Madde 7 - Meclisi Umuminin miadında açılıp kapatılması, gerek vaktinden 
evvel gerek sureti fevkalâdede içtimaa daveti temdidi müddeti, üç ayı tecavüz 
ve tekerrür etmemek üzere tecili ve senei içtimaiyesi zarfında müddetini ikmal 
eylemek üzere Melisin muayyen bir zaman için tadili, otuz beşinci madde 
mucibince Heyeti Mebusanın ledeliktiza feshi, alel umum muahedat akti huku-
ku mukaddesi Padişahîdendir... 

Madde 43 - Meclisi Umuminin iki heyeti beher sene teşrinisanî iptidasın-
da ve tecil vuku bulmuş ise müddeti teciliyenin inkızasında bilâ dâvetin içtima 
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ve ba iradei seniye küşat edilir. Müddeti içtima dört aydır ve bu müddetin 
hitamında... 

Madde 102 - Muvazene kanununun hükmü bir seneye mahsustur. O se-
nenin haricinde hükmü cari olamaz ve bu hüküm tecil ve tatil ile ihlâl edile-
mez. Ancak, Meclisi Mebusan muvazeneyi kararlaştırmaksızın fesholunduğu 
halde... 

Meclisi Âyan ve Mebusanca kabul olunan işbu lâyıha veçhile Kanunu Esa-
sinin tadilini irade eyledim. 

(Diğer imzalar) Mehmet Reşat 

2. Tertip Düstur, Cilt: 7, s: 224 

 

 
 

KANÛN-U ESÂSİNİN 5 ŞABAN 1327 TARİHLİ 
76’NCI MADDEİ MUADDELESİNİ MUADDİL KANUN 

4 Cemaziyülevvel 1334 – 25 Şubat 1331 (1916) 

Madde 76 - Meclisi Mebusan azasından herbirine her sene içtimaı için elli 
bin kusur tahsisat ve şehrî dörtbin kuruş üzerinden azimet ve avdet harcirahı 
verilir. Müddeti içtimaın temdidi ve meclisin fevkalâde içtimaı halinde ayrıca 
tahsisat verilmez. Fesihten sonra içtima eden meclis âzasına tahsisatın nısfı 
verilir. 

2. Tertip Düstur, Cilt: 3, s: 483 

 

 
 

KANÛN-U ESÂSİNİN 26 REBİÜLEVVEL 1333 TARİHLİ 
7’NCİ MADDEİ MUADDELESİNİN TADİLİ İLE 

2 RECEP 1332 TARİHLİ 35’İNCİ MADDEİ MUADELESİNİN 
TAYYI HAKKINDA KANUN 

4 Cemaziyülevvel 1334 – 25 Şubat 1331 (1916) 

Madde 7 -  ... dört ay zarfında bilintihap içtima etmek üzere ledeliktiza 
Heyeti Mebusanın feshî .................. hukuku mukaddesi Padişahidendir. 

Madde 35: Tayyedilmiştir. 

2. Tertip Düstur, Cilt: 8, s: 484 
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7 ZİLHİCCE 1293 TARİHLİ KÂNUN-U ESÂSÎNİN 
72’NCİ MADDESİNİ MUADDİL KANUN 

15 Cemaziyülevvel 1334 – 7 Mart 1332 (1916) 

Madde 72 - Müntehipler evsafı matlubeyi haiz her Osmanlıyı meb’us inti-
hap edebilirler. Ancak bir kimse aynı zamanda üçten ziyade dairei intihabiyede 
namzetliğini vaz edemez. 

2. Tertip Düstur, Cilt: 8, s: 754 

 

 
 

KANÛN-U ESÂSİNİN 69’UNCU MADDESİNİ 
MUADDİL KANUN 

8 Cemaziyülahir 1336 – 21 Mart 1334 (1918) 

Madde 69 - Meb’usan intihabı umumisi dört senede bir kere icra olunur. 
İntihap olunan meb’usların müddeti meb’usiyeti dört seneden ibaret olup 
fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Ancak dördüncü senei içtimaiye ordu’yu 
hümayunun umumî seferberliğini müstelzim muharebeye musadıf olduğu 
halde her iki mecliste adedi mürettebin sülüsanıyla müzakeresine ibtidar ve 
adedi mürettebin ekseriyeti mutlakasıyla kabul edilecek bir kanun ile müddeti 
mezkûre temdit olunabilir. 

2. Tertip Düstur, Cilt: 10, s: 176 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
İÇTÜZÜĞÜ 

 
Karar No. : 584 
Kabul Tarihi : 5.3.1973 
R.G. Tarihi : 13.4.1973 
R.G. Sayısı : 14506 
 
 

Madde 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler ve Tarifler 
Dönem, yasama yılı, birleşim ve oturum ..................................................... 1 
Üye tamsayısı ........................................................................................... 2 
İlk toplantı ve ant içme ............................................................................. 3 
Yasama yılının başlaması ........................................................................... 4 
Tatil......................................................................................................... 5 
Ara verme................................................................................................ 6 
Tatilde veya ara vermede toplantı .............................................................. 7 

İKİNCİ KISIM 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başkanlık Divanı 

Geçici Başkanlık Divanı .............................................................................. 8 
Başkanlık Divanının kuruluşu...................................................................... 9 
Başkan seçimi ve süresi........................................................................... 10 
Parti gruplarının Başkanlık Divanında temsili ............................................. 11 
Başkanlık Divanında boşalma................................................................... 12 
Başkanlık Divanının görevleri ................................................................... 13 
Başkanın görevleri .................................................................................. 14 
Başkanvekillerinin görevleri ..................................................................... 15 
Kâtip üyelerin görevleri ........................................................................... 16 
İdare amirlerinin görevleri ....................................................................... 17 

Kanuni Esasi (1876) 182

İKİNCİ BÖLÜM 
Siyasî Parti Grupları ve Danışma Kurulu 

Siyasî parti gruplarının kuruluşu ............................................................... 18 
Danışma Kurulu ...................................................................................... 19 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Komisyonlar 

Komisyonların adları................................................................................ 20 
Parti gruplarının komisyonlarda temsili ..................................................... 21 
Komisyon üyeliklerinde boşalma............................................................... 22 
Komisyonlara havale, esas ve tali komisyonlar .......................................... 23 
Komisyon başkanı, başkanvekili, sözcü ve kâtibinin seçimi.......................... 24 
Tatil ve ara verme sırasında komisyonların çalışması.................................. 25 
Komisyonların toplantıya çağrılması.......................................................... 26 
Komisyon başkanı, toplantı ve karar yeter sayısı........................................ 27 
Komisyonlara devam............................................................................... 28 
Komisyonlarda söz alma.......................................................................... 29 
Komisyonlarda Hükümetin temsili ve uzman çağrılması .............................. 30 
Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar................................................ 31 
Komisyonlarda kapalı oturum................................................................... 32 
Komisyon tutanakları .............................................................................. 33 
Görüş alma, görüş bildirme...................................................................... 34 
Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı ........................................... 35 
Bekleme süresi ....................................................................................... 36 
Komisyonlarda inceleme süresi ................................................................ 37 
Anayasaya uygunluğun incelenmesi ......................................................... 38 
Erteleme ................................................................................................ 39 
Başbakanlığa haber verme ...................................................................... 40 
Bakanlıklarla yazışma .............................................................................. 41 
Komisyon raporları.................................................................................. 42 
Komisyonlarda yeniden görüşme.............................................................. 43 
Eski raporun benimsenmesi ..................................................................... 44 
Genel Kurulda komisyonların temsili ......................................................... 45 
Komisyon toplantılarının düzeni................................................................ 46 
Komisyonlar bülteni ................................................................................ 47 
Arşive verilecek komisyon dosyaları.......................................................... 48 



Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 

 

183

TB
MM

 İç
tü

zü
ğü

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Genel Kurul Çalışmaları 

Gündem................................................................................................. 49 
Özel gündem.......................................................................................... 50 
Gelen kâğıtlar listesi................................................................................ 51 
Genel Kurulda bekletilme süresi ............................................................... 52 
Teşekkür, tebrik ve temenniler................................................................. 53 
Toplantı günleri ...................................................................................... 54 
Birleşimin açılması ve kapanması ............................................................. 55 
Kıyafet ................................................................................................... 56 
Yoklama................................................................................................. 57 
Geçen tutanak hakkında konuşma............................................................ 58 
Gündem dışı konuşma............................................................................. 59 
Söz alma, konuşmalar ve yazılı konuşmalar............................................... 60 
Söz sırası ve söz sırasını değiştirme .......................................................... 61 
Hükümetin temsili................................................................................... 62 
Usul hakkında konuşma........................................................................... 63 
Başkanın görüşme ve oylamalara katılamaması ......................................... 64 
Görüşmelerde genel düzen ...................................................................... 65 
Başkanın söz kesmesi.............................................................................. 66 
Konuşma üslûbu..................................................................................... 67 
Gürültü ve kavga .................................................................................... 68 
Açıklama hakkı ....................................................................................... 69 
Kapalı oturumlar ..................................................................................... 70 
Kapalı oturum tutanakları ........................................................................ 71 
Görüşmelerin tamamlanması ................................................................... 72 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kanunların Yapılması 

Kanun tasarıları ve komisyonlara havale ................................................... 73 
Kanun teklifleri ....................................................................................... 74 
Geri alma ve benimseme......................................................................... 75 
Reddedilen kanun tasarı ve tekliflerinin yeniden verilememesi .................... 76 
Seçimlerin yenilenmesi halinde tasarı ve tekliflerin durumu ........................ 77 
Hükümetin çekilmesi halinde kanun tasarı ve teklifleri................................ 78 
Raporların okunmaması........................................................................... 79 
Raporda ret istemi .................................................................................. 80 

Kanuni Esasi (1876) 184

Kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Kurulda görüşülmesi.............................. 81 
Komisyon metninin önce oylanması.......................................................... 82 
Bir maddenin önce konuşulması............................................................... 83 
Anayasaya aykırılık önergeleri .................................................................. 84 
Tetkik kurulu ve maddî hatalar ................................................................ 85 
Son konuşmalar...................................................................................... 86 
Değişiklik önergeleri................................................................................ 87 
Metnin veya maddenin geri istenmesi....................................................... 88 
Genel Kurulda yeniden görüşme .............................................................. 89 
Yetki kanunları ve kanun hükmünde kararnameler .................................... 90 
Temel kanunlar ...................................................................................... 91 

BEŞİNCİ KISIM 
Özel Hükümler 

Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile genel 
veya özel af ilanını içeren kanun tasarı ve teklifleri .................................... 92 
Anayasanın değiştirilmesi ........................................................................ 93 
Anayasada değişiklik tekliflerinin kabulü ................................................... 94 
Seçimlerin yenilenmesi kararı................................................................... 95 

ALTINCI KISIM 
Denetim Yolları 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Soru 
Soru ...................................................................................................... 96 
Sorulamayacak konular ........................................................................... 97 
Sözlü sorunun gündeme alınması ve cevaplandırılması............................... 98 
Yazılı sorunun cevabı .............................................................................. 99 
Başkanlıktan sorular.............................................................................. 100 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Görüşme 

Genel görüşmenin tarifi ......................................................................... 101 
Genel görüşmenin açılması .................................................................... 102 
Genel görüşme için özel gündem ........................................................... 103 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Meclis Araştırması 

Meclis araştırmasının tarifi ve açılması .................................................... 104 
Meclis araştırma komisyonu ve yetkileri .................................................. 105 



Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 

 

185

TB
MM

 İç
tü

zü
ğü

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gensoru 

Gensoruda usul .................................................................................... 106 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Meclis Soruşturması ve Yüce Divana Sevk 
Meclis soruşturması açılması için önerge................................................. 107 
Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesi .......................................... 108 
Meclis soruşturması komisyonunun kuruluşu ........................................... 109 
Meclis soruşturması komisyonunun çalışma usulü ve süresi ...................... 110 
Meclis soruşturması komisyonunun yetkileri ............................................ 111 
Soruşturmanın sonuçlandırılması ............................................................ 112 
Siyasî parti gruplarında soruşturmayla ilgili görüşme yapılamaması ........... 113 
Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılması................................... 114 

YEDİNCİ KISIM 
Dilekçelerin İncelenmesi ve Karara Bağlanması 

Esas ve Usulleri 
Dilekçe Komisyonu................................................................................ 115 
Dilekçelerin Başkanlık Divanınca incelenmesi........................................... 116 
Dilekçelerin Komisyon Genel Kurulunca incelenmesi ................................ 117 
Komisyon Genel Kurulu kararlarının bastırılması ve dağıtılması.................. 118 
Komisyon Genel Kurulu kararlarına itiraz................................................. 119 
Dilekçeler hakkındaki kesin kararların sonucu.......................................... 120 

SEKİZİNCİ KISIM 
Cumhurbaşkanı Seçimi, Güven İstemi, Olağanüstü 

Yönetim Usulleri ve Silahlı Kuvvetlerle İlgili Kararlar 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Cumhurbaşkanı Seçimi ve ant içme Töreni 
Cumhurbaşkanı seçimi .......................................................................... 121 
Cumhurbaşkanının ant içme töreni ......................................................... 122 

İKİNCİ BÖLÜM 
Güven İstemi 

Hükümet programının okunması ............................................................ 123 
Hükümet programının görüşülmesi; göreve başlarken güvenoyu............... 124 
Güven isteminin görüşme usulü ............................................................. 125 

Kanuni Esasi (1876) 186

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Olağanüstü Yönetim Usulleri 

Olağanüstü hal ile ilgili kararlar .............................................................. 126 
Sıkıyönetimle ilgili kararlar ..................................................................... 127 
Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmündeki kararnamelerinin 
görüşülmesi ......................................................................................... 128 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetlerle 

İlgili Kararlar 
Savaş hali ilanı ..................................................................................... 129 
Silahlı kuvvet gönderilmesi veya kabulü .................................................. 130 

DOKUZUNCU KISIM 
Yasama Dokunulmazlığı ve Üyeliğin Düşmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasama Dokunulmazlığı 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi ve görüşüleceği komisyon ...... 131 
Hazırlık Komisyonu ve görüşmeleri ......................................................... 132 
Karma Komisyon raporu........................................................................ 133 
Savunma hakkı..................................................................................... 134 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyeliğin Düşmesi 

Üyeliğin düşmesi................................................................................... 135 
Üyelikten istifa, hükümlülük ve kısıtlanma............................................... 136 
Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi sürdürme.................................. 137 
Milletvekillerinin devamsızlığı ................................................................. 138 

ONUNCU KISIM 
Oylamalar ve Seçimler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Oylamalar 

Oylama şekilleri .................................................................................... 139 
İşaretle oylamanın yapılacağı haller........................................................ 140 
İşaretle oylamada usul .......................................................................... 141 
Açık oylamanın zorunlu olduğu haller ..................................................... 142 
Açık oylama istemi ................................................................................ 143 
Açık oylamanın sonuçlanması................................................................. 144 
Birden fazla açık oylamanın bir arada yapılması....................................... 145 



Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 

 

187

TB
MM

 İç
tü

zü
ğü

 

Karar yeter sayısı.................................................................................. 146 
Gizli oylama ......................................................................................... 147 
Gizli oylama usulü................................................................................. 148 
Oylamanın manasının belirtilmesi ........................................................... 149 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seçimler 

Seçimlerde usul .................................................................................... 150 
ONBİRİNCİ KISIM 

Devam ve İzin 
Devamsızlık ve izin................................................................................ 151 
Devamsızlık cetveli................................................................................ 152 
Devamsızlığın müeyyidesi ...................................................................... 153 
İki ay için izin alanların ödenek ve yollukları ............................................ 154 

ONİKİNCİ KISIM 
Tutanaklar 

Tutanak nevileri, tutulması ve tutanakta düzeltme................................... 155 
ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Disiplin Cezaları 
Disiplin cezalarının nevileri..................................................................... 156 
Uyarma................................................................................................ 157 
Uyarma cezasının verilmesi.................................................................... 158 
Söz söylemekten yasaklama .................................................................. 159 
Kınama ................................................................................................ 160 
Meclisten geçici çıkarma........................................................................ 161 
Meclisten geçici çıkarma cezasının sonuçları ............................................ 162 
Disiplin cezalarında savunma ve özür dileme........................................... 163 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 
Kolluk İşleri 

Kolluk tedbirleri .................................................................................... 164 
Silah taşıma yasağı ............................................................................... 165 
Çalışma salonlarına girme yasağı ve ziyaretçiler....................................... 166 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri.................................................. 167 
Basın ................................................................................................... 168 
Dinleyiciler ........................................................................................... 169 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde suç işlenmesi ..................................... 170 

Kanuni Esasi (1876) 188

ONBEŞİNCİ KISIM 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç hizmetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İdarî İşler 

İç hizmetlere dair mevzuat .................................................................... 171 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin heyetle temsili......................................... 172 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplığından faydalanma.............................. 173 

İKİNCİ BÖLÜM 
Milletvekilliği ile İlgili Belgeler ve İşaretler 

Hal tercümesi varakası .......................................................................... 174 
Tanıtıcı belgeler .................................................................................... 175 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî İşler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin hazırlanması ................................ 176 
Harcamaların denetimi .......................................................................... 177 
Harcamaların vize edilmesi .................................................................... 178 
Eşya ve demirbaşların denetlenmesi ....................................................... 179 
Kesin hesap ......................................................................................... 180 

ONALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

İçtüzüğün değiştirilmesi ........................................................................ 181 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarının yayımlanması ve yürürlüğe 
girmesi ................................................................................................ 182 
Sürelerin tatil sırasında işlememesi......................................................... 183 

ONYEDİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Dâhilî Nizamnamenin yürürlükten kalkması ............................................. 184 
Yürürlük............................................................................................... 185 
Yürütme .............................................................................................. 186 

 



Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 

 

189

TB
MM

 İç
tü

zü
ğü

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
İÇTÜZÜĞÜ 

 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler ve Tarifler 

Dönem, yasama yılı, birleşim ve oturum 

MADDE 1 – Yasama dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki milletve-
kili genel seçimi arasındaki süre olup, bu süre, Anayasa uyarınca uzatılmadığı 
veya seçimler yenilenmediği takdirde, beş yıldır. 

Yasama yılı, 1 Ekimde başlayıp 30 Eylülde sona eren süredir. 

Birleşim, Genel Kurulun belli bir gününde açılan toplantısıdır. 

Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir. 

Üye tamsayısı 

MADDE 2 – Üye tamsayısı beşyüzellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
liklerinde boşalma olması üye tamsayısını değiştirmez. 

Ancak, bu İçtüzükte öngörülen seçimler için, siyasî parti gruplarının ve si-
yasî parti grubu mensubu olmayanların yüzde oranlarının hesaplanmasında, 
üye tamsayısından açık milletvekilliklerinin çıkarılması suretiyle bulunan sayı 
esastır. 

İlk toplantı ve ant içme 

MADDE 3– Milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Ku-
rulunca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanallarında ilânını takip eden 
beşinci gün saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çağrısız 
olarak toplanır. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin ant içme töreni yapılır. 

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin ba-
şında ant içerler. 

Ant içme, her milletvekilinin, Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle 
okuması suretiyle olur. 

Ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında ant 
içerler. 

Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant 
içerler. 
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Yasama yılının başlaması 

MADDE 4– Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 üncü maddede yazılı olan du-
rum dışında her Ekim ayının birinci günü çağrısız toplanır. 

Tatil 

MADDE 5– Tatil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarının belli bir 
süre ertelenmesidir. 

Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınma-
dıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer. 

Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz. 

Ara verme 

MADDE 6– Ara verme, Türkiye Büyük Millet Meclisinin on beş günü geç-
memek üzere çalışmalarını ertelemesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ara verme kararı alması, Danışma Kurulu-
nun bu konudaki görüşü alındıktan sonra teklifin Genel Kurulca oylanması 
suretiyle olur. 

Tatilde veya ara vermede toplantı 

MADDE 7– Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil veya ara verme sırasında 
Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantı-
ya çağrılması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır. 

Cumhurbaşkanı, toplantı çağrısını doğrudan doğruya veya Bakanlar Kuru-
lunun istemi üzerine yapar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağ-
rısına karar verebilir. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önerge-
deki çağrı istemini ise en geç yedi gün içinde yerine getirir. 

Bu çağrılarda, toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun 
belirtilmiş olması şarttır. 

Birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, Başkan, ilk önce çağrı ya-
zısını okutur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Konu üzerinde gerekli 
işlemler tamamlanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devama 
karar vermediği takdirde, tatile veya ara vermeye devam olunur. Yeterli ço-
ğunluk sağlanamazsa çağrı düşer. 
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İKİNCİ KISIM 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başkanlık Divanı 

Geçici Başkanlık Divanı 
MADDE 8– Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başla-

yarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini 
yapar. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirir. 

En genç altı milletvekili de, geçici olarak kâtip üyelik yaparlar. 
Başkanlık Divanının kuruluşu 
MADDE 9– Başkanlık Divanı, bir Başkan; dört başkanvekili; yedi kâtip 

üye; üç idare amirinden kurulur. 
Gerektiğinde, Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine kâtip üyele-

rin veya idare amirlerinin sayısını artırabilir. 
Başkan seçimi ve süresi 
MADDE 10– Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk 

seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıldır. 
Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, millet-

vekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci 
devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süre-
sinin dolmasından on gün önce başlamak üzere, beş gün içinde Başkanlık 
Divanına bildirilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimin yapılacağı gün kendi-
liğinden toplanır. Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayı-
sının 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. 

Parti gruplarının Başkanlık Divanında temsili 
MADDE 11– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti gruplarının 

parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her 
siyasî parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit 
eder ve Danışma Kuruluna bildirir. 

Başkanlık Divanındaki görev yerleri, başkanvekillikleri için -iki adedi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuna sahip siyasî parti grubu-
na ait olmak üzere- oranı en yüksek olandan başlayarak sıra ile dağıtılır. 

Kâtip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri dağıtımı, Danışma Kuru-
lunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırılır. 
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Siyasî parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterir. Bu 
adayları gösteren listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle 
seçim tamamlanmış olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekillikleri, kâtip üyelikleri ve idare 
amirlikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev 
süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Bu görevlerde 
herhangi bir suretle boşalma olması halinde, yeni seçilen divan üyesi, eskisinin 
görev süresini tamamlar. 

Başkanlık Divanında boşalma 
MADDE 12– Başkanlıkta boşalma halinde, yeni Başkan seçilinceye kadar, 

en yaşlı Başkanvekili, Geçici Başkanlık görevini yerine getirir. 
Başkanlık Divanının diğer üyeliklerinde boşalma halinde, noksan üyelik 

tamamlanıncaya kadar Divanın görev ve yetkisi aynen devam eder. 
Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 
Mensup olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde grup kurma hakkını kaybeden bir siyasî parti mensubu üye-
nin, Başkanlık Divanındaki görevi kendiliğinden sona erer. Bu takdirde de 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Genel Kurulda siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonu-
cunda, bunların Başkanlık Divanında sahip oldukları üyeliklerin sayısı ve görev 
yerleri değişen oranlara uymuyorsa, Başkan, bu durumu tespit eder. Bunun 
üzerine, 11 inci madde uyarınca gereken işlem yapılır. 

Başkanlık Divanının görevleri 
MADDE 13– Başkanlık Divanı, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen gö-

revleri yerine getirir. 
Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu id-

dia edilirse, Başkan usul görüşmesi açabilir ve gerekirse oya başvurarak dü-
zeltme yapar. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Divanı 
toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırır. 

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli gö-
rürse, Divanın görüşünü alabilir. 

Başkanlık Divanının toplantı yeter sayısı üye tamsayısının, karar yeter sa-
yısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur; 

Ancak Başkanlık Divanı üyelerinin tek başlarına üzerlerine aldıkları işlerden 
dolayı yapılacak şikâyetler için toplantı yeter sayısı, hakkında şikâyette bulu-
nulan üyenin dışındaki bütün üyelerin tamamıdır. 

Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği Başkanvekili hazır bulunmadan 
Divan toplanamaz ve karar alamaz. 
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Başkanın görevleri 
MADDE 14– Başkanın görevleri şunlardır: 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek; 
2. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek; 
3. Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek; 
4. Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak; 
5. Danışma Kuruluna başkanlık etmek; 
6. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme 

olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel 
Kurulun bilgisine sunmak; 

7. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak; 
8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî işleri ile kolluk işlerini yü-

rütmek ve denetlemek; 
9. Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak “Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu” aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde 
ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak; 

10. Kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri 
yerine getirmek. 

Başkan, özürlü olduğu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde 
iken Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, 
başkanvekillerinden birisini kendisine yazıyla vekil olarak tayin eder. 

Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ayrılan resmî konaklarda 
oturur. 

Başkanvekillerinin görevleri 
MADDE 15– Başkanvekillerinin görevi, Başkanın yerine Genel Kurul gö-

rüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi ile tutanak 
özetinin düzenlenmesini gözetmektir. 

Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan 
karar verir. 

Kâtip üyelerin görevleri 
MADDE 16– Kâtip üyelerin görevleri şunlardır: 
1. Tutanakların tutulmasını denetlemek; 
2. Tutanak özetlerini yazmak; 
3. Genel Kurulda evrak okumak; 
4. Yoklama yapmak; 
5. Oyları saymak; 
6. Seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek; 
7. Söz sırasını kaydetmek. 
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İdare amirlerinin görevleri 
MADDE 17– İdare amirlerinin görevleri şunlardır: 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî işleri ile kolluk işlerini Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanının talimatına uygun olarak yürütmekte Baş-
kana yardımcı olmak; 

2. Özel törenleri idare etmek; 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine ilişkin tekliflerini Başkana sunmak; 
4. Genel ve özel giriş kartlarını dağıtmak. 
İdare amirleri sükûn ve düzenin korunması, görüşmelerin açıklık ve ser-

bestliğinin sağlanması ve gereken hallerde muhafız taburunun ve emniyet 
kuvvetinin kullanılmasında Başkanlığın yürütme vasıtalarıdır; ortak sorumluluk 
içinde görev yaparlar ve yetki kullanırlar; tatil ve ara verme sırasında sıra ile 
Ankara’da otururlar, bu sırayı Başkan tespit eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Siyasî Parti Grupları ve Danışma Kurulu 
Siyasî parti gruplarının kuruluşu 
MADDE 18– En az yirmi milletvekili bulunan siyasî partiler, Türkiye Bü-

yük Millet Meclisinde grup kurma hakkına sahiptirler. 
Siyasî parti grubunun ilk kuruluşunda grup içyönetmeliği ile her yasama 

dönemi başında, o gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevre-
lerini gösterir liste gruplarca Meclis Başkanlığına verilir. 

Sonradan meydana gelecek değişiklikler hakkında da en kısa zamanda ay-
nı işlem yapılır. 

Danışma Kurulu 
MADDE 19– Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 

başkanlığında siyasî parti grup başkanları veya vekillerinden birisi veya onların 
yazılı olarak görevlendirdiği birer milletvekilinden kurulur. 

Bu Kurul, İçtüzükte kendisine verilen görevleri yerine getirir ve Başkanın 
istemi üzerine danışma niteliğinde görüş bildirir. 

Gerektiğinde bir Hükümet temsilcisi veya Meclis başkanvekilleri de Danış-
ma Kuruluna çağrılabilir. 

Danışma Kurulu, Başkanın gerekli görmesi veya bir siyasî parti grubu baş-
kanlığının istemi üzerine en geç yirmi dört saat içinde Başkan tarafından top-
lantıya çağrılır. 

İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine veya görüş bildirmesine 
bağlanmış olan bütün hallerde, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağrıda toplana-
maz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz veya görüş bildiremezse, Meclis Başka-
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nı veya siyasî parti grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula suna-
bilirler. Bu durumda istemin oylanması ilk birleşimin gündemindeki Başkanlık 
sunuşlarında yer alır ve Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Komisyonlar 
Komisyonların adları (*) 
MADDE 20– Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır: 
1. Anayasa Komisyonu; 
2. Adalet Komisyonu; 
3. Millî Savunma Komisyonu; 
4. İçişleri Komisyonu; 
5. Dışişleri Komisyonu; 
6. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; 
7. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; 
8. Çevre Komisyonu; 
9. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu; 
10. Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu; 
11. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; 
12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu; 
13. Dilekçe Komisyonu; 
14. Plan ve Bütçe Komisyonu; 
15. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu; 
16. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. 
(14) ve (15) inci bentlerdeki komisyonlar hariç, komisyonların her birinin 

üye sayısı, Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla 
belirlenir. 

(*) 15.4.2003 tarihli ve 4847 sayılı Kanunla Avrupa Birliği Uyum Komisyo-
nu kurulmuştur. 

(**) 25.2.2009 tarihli ve5840 sayılı Kanunla Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyonlar için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin 
görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Görev 
süreleri yenileri seçilinceye kadar devam eder. 

Parti gruplarının komisyonlarda temsili 
MADDE 21– Başkan, 11 inci maddenin ilk fıkrasında belirtilen oranlara 

göre, komisyonlarda da siyasî parti gruplarına düşen üye sayısını tespit eder. 
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Bir siyasî parti grubu, herhangi bir komisyonda kendisine düşen üyelikten 
vazgeçebilir. 

Siyasî parti grupları, adaylarını belli edilecek bir süre içerisinde Başkanlığa 
bildirirler. Bütün komisyonlar için, siyasî parti gruplarınca bildirilen adayların 
isimlerini gösterir listelerin Genel Kurulca, işaret oyu ile onaylanması suretiyle 
seçim tamamlanmış olur. 

Plan ve Bütçe Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyeliğine seçilen milletve-
killeri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu üyele-
ri, Meclis komisyonlarında görev alamazlar. 

Komisyon üyeliklerinde boşalma 
MADDE 22– Bir komisyonun üyeliklerinde boşalma olursa yenisi seçilin-

ceye kadar komisyonun görev ve yetkisi aynen devam eder. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 

Mensubu olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grup kurma hakkını kaybeden bir siyasî partiye mensup olan 
milletvekilinin, komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Genel Kurulda siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonu-
cunda bunların bir komisyonda sahip oldukları üyeliklerin sayısı değişen oran-
lara uymuyorsa, Başkan bu durumu tespit eder. Bunun üzerine 21 inci madde 
uyarınca gereken işlem yapılır. 

Komisyonlara havale, esas ve tali komisyonlar 
MADDE 23– Tasarı, teklif veya kanun hükmünde kararnamelerin hangi 

komisyonlarda görüşüleceği, esas ve tali komisyonların hangisi olacağı, işin 
komisyonlara havalesi sırasında Başkanlık tarafından tespit edilir. 

Raporu Genel Kurul görüşmelerine esas olacak komisyona esas komisyon 
denir. Tali komisyonlar, işin kendilerini ilgilendiren yönü veya maddeleri üze-
rinde esas komisyona görüş bildiren komisyonlardır. 

Başkanlıkça, esas komisyona ve diğer komisyonlara havale birlikte yapılır. 

Tali komisyonların hangi yönden veya hangi maddeler hakkında görüş bil-
direcekleri havale sırasında belirtilmemiş ise bu komisyonlar görüşlerini kendi-
leriyle ilgili gördükleri hususlar üzerinde bildirirler. 

Tali komisyonlarca süresi içinde görüş bildirilmemesi; esas komisyonun 
raporunu hazırlamasına engel değildir. 

Komisyon başkanı, başkanvekili, sözcü ve kâtibinin seçimi 
MADDE 24– Üye seçimi tamamlanınca, komisyonlar, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılırlar. 

Bu toplantıda komisyonlar, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtiplerini se-
çerler. 
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Bu seçim için toplantı yeter sayısı, komisyon üye tamsayısının salt çoğun-
luğudur. Seçim gizli oyla yapılır. Seçilmek için, toplantıda hazır bulunanların 
salt çoğunluğunun oyu gereklidir. 

Gereken hallerde, komisyon başkanının teklifi üzerine belli bir konu için 
özel sözcüler veya bir özel kâtip toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu-
nun oyu ile seçilir. 

Yeni kurulan bir hükümetin güvenoyu almasından itibaren on gün içinde 
iktidar grubu veya gruplarının istemi üzerine komisyonların başkan, başkanve-
kili, sözcü ve kâtip seçimleri yenilenir. 

Tatil ve ara verme sırasında komisyonların çalışması 
MADDE 25– Hangi komisyonların tatil ve ara verme sırasında çalışacağı, 

Başkanın teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilir. 
Komisyonların toplantıya çağrılması 
MADDE 26– Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılır. 
Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün önceden 

yapılır. Bu çağrıda komisyon başkanınca hazırlanan gündem de belirtilir. An-
cak, komisyon gündemine hâkimdir, üyeleri tarafından gündeme alınması 
teklif edilen işler hakkında karar verir. 

Bu çağrı ve gündem komisyon üyelerine, Başbakanlığa, ilgili bakanlıklara 
ve parti gruplarına ve diğer ilgili komisyonların başkanlıklarına ve teklifleri 
gündemde yer alan kanun teklifi sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerin-
den ilk imza sahibine gönderilir; ayrıca ilan tahtasına asılır. 

Üyelerinin üçte biri tarafından Komisyona teklif edilecek gündem üzerine 
de komisyonlar, Başkanlarınca toplantıya çağrılır. 

Komisyon başkanı, toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 27– Komisyonlar, başkanlarının yönetiminde çalışır. Başkan bu-

lunmadığı zaman başkanvekili, o da yoksa sözcü, komisyona başkanlık eder. 
Komisyonlar, üye tamsayısının üçte biri ile toplanır ve hazır bulunan üyele-

rin salt çoğunluğu ile karar verir. 
Komisyonlara devam 
MADDE 28– Komisyon üyeleri, komisyon toplantılarına devama mecbur-

durlar. Komisyon devam cetvelleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ve siyasî parti grubu başkanlıklarına sunulur. 

İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir yıl içindeki top-
lantıların üçte birine katılmayan komisyon üyesi, mensubu olduğu siyasî parti 
grubunca komisyondan geri çekilebilir. 

Bu suretle boşalan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 
Komisyonlarda söz alma 
MADDE 29– Komisyonlarda istem sırasına göre söz verilir. 
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Komisyon başkanı ve komisyondaki Hükümet temsilcisi, söz sırasına bağlı 
değildir. Komisyonca çağrılmış uzmanlara, komisyon başkanı, gerekli gördüğü 
zaman söz verebilir. 

Komisyonlarda Hükümetin temsili ve uzman çağrılması 
MADDE 30– Komisyon toplantılarına Başbakan veya bir bakan katılabilir. 

Başbakan veya bakan, gerekli görürse, kendi yerine, yüksek dereceli bir kamu 
görevlisine yazılı temsil yetkisi verebilir. 

Komisyonlar fikirlerini almak üzere, uzmanlar çağırma yetkisine sahiptirler. 
Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar 
MADDE 31– Komisyon toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, 

Bakanlar Kurulu üyelerine ve Hükümet temsilcilerine açıktır. 
Komisyonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Bakanlar Kurulu 

üyeleri söz alabilirler. Ancak, komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik öner-
geleri veremez ve oy kullanamaz. 

Her milletvekili üyesi olmadığı bir komisyonun belgelerini görüp okuyabilir. 
Komisyonlarda kapalı oturum 
MADDE 32– Bir komisyonda kapalı oturum yapılmasını ilgili bakan yahut 

komisyon üyelerinin üçte biri isteyebilir. 
Kapalı oturumda komisyon üyelerinden ve bakanlardan başkası bulunamaz. 
Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin sır olarak saklanmasına söz vermek 

demektir. 
Komisyon tutanakları 
MADDE 33– Komisyon kâtibi görüşmelerin tutanak özetini düzenler ve 

komisyon başkanı ile birlikte imzalar. Bu tutanak özetine oturumda hazır 
bulunan komisyon üyeleri, varsa yazılı itirazlarını ekleyebilirler. 

Komisyon kâtibinin bulunmadığı hallerde, hazır bulunan en genç komisyon 
üyesi, geçici olarak kâtiplik görevini yerine getirir. 

Komisyon karar verirse, tam tutanak tutulur. 
Görüş alma, görüş bildirme 
MADDE 34– Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya teklifi, 

başka bir komisyonun ihtisası dahilinde görürse, gerekçeli olarak tasarı veya 
teklifin o komisyona havale edilmesini isteyebilir. 

Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya teklif yahut herhangi bir 
mesele için, bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse, 
tasarı veya teklifin o komisyonda görüşüldükten sonra iadesini isteyebilir. 

Bir komisyon, başka bir komisyona havale edilmiş bir tasarı veya teklif ya-
hut herhangi bir mesele için düşüncesini belirtmekte yarar görürse, o tasarı 
veya teklifin kendisine havale edilmesini isteyebilir. 
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Böyle hallerde, ilgili her iki komisyon aynı görüşte iseler, Meclis Başkanı 
gereğini yerine getirir ve Genel Kurula bilgi verir. 

İki komisyon arasında uyuşmazlık çıkarsa, mesele Meclis Başkanı tarafın-
dan Genel Kurula sunulur ve görüşme yoluyla halledilir. 

Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı 
MADDE 35– Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı veya 

tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler; birbirleriyle ilgili 
gördüklerini birleştirerek görüşebilirler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi binasın-
da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kendilerine ayrılan salonlarda 
toplanırlar. 

Ancak, komisyonlar, 92 nci maddedeki özel durum dışında kanun teklif 
edemezler, kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, 
Başkanlık Divanının kararı olmaksızın Genel Kurulun toplantı saatlerinde gö-
rüşme yapamazlar ve kanun tasarı ve tekliflerini bölerek ayrı ayrı metinler 
halinde Genel Kurula sunamazlar. 

Komisyonlar, Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan 
ve bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen 
kanunların sadece uygun bulunmayan maddelerini görüşebilir. Bu durumda, 
sadece uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüşme açılır. 

Bekleme süresi 
MADDE 36– Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine, havale ta-

rihinden itibaren kırk sekiz saat sonra başlanabilir. Komisyona havale edilen 
evrak, komisyon başkanlığınca resen veya komisyon üyelerinden beşi tarafın-
dan yazıyla istenirse, bastırılarak komisyon üyelerine dağıtılır. Bu takdirde, söz 
konusu süre, dağıtım tarihinden itibaren başlar. 

Danışma Kurulunun tavsiyesi veya bir kanun tasarı veya teklifinin tümü-
nün veya belli hükümlerinin komisyona geri alınması veya geri verilmesi halle-
rinde, yukarıdaki fıkrada yazılı süre kaydına uyulmayabilir. 

Komisyonlarda inceleme süresi 
MADDE 37– Tasarı veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin esas 

komisyonlara havale gününden itibaren en geç kırk beş gün içinde sonuçlandı-
rılması gerekir. 

Bu sürenin bitiminde, tasarı, teklif ve kanun hükmünde kararnamenin 
doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını Hükümet veya teklif sahipleri 
isteyebilirler. Bu istemler üzerine komisyon, Hükümet, teklif sahibi ve bir 
milletvekili beşer dakikayı geçmemek üzere söz alabilir. Genel Kurul işaret 
oyuyla karar verir. 

Süresi içinde komisyonda görüşülmeyen kanun hükmünde kararnameler, 
doğrudan Genel Kurul gündemine alınmak üzere Meclis Başkanlığınca Danış-
ma Kuruluna götürülür. 
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Başkanlıkça esas komisyon dışında, tali komisyonlara da havale edilmiş 
olan bir konu bu komisyonlarca on gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre Başkan-
lıkça kısaltılabileceği gibi komisyonun müracaatı halinde en çok on gün daha 
uzatılabilir. 

Anayasaya uygunluğun incelenmesi 
MADDE 38– Komisyonlar, kendilerine havale edilen tasarı veya tekliflerin 

ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle 
yükümlüdürler. 

Bir komisyon, bir tasarı veya teklifin Anayasaya aykırı olduğunu gördüğü 
takdirde gerekçesini belirterek maddelerin müzakeresine geçmeden reddeder. 

Erteleme 
MADDE 39– Bir kanun tasarı veya teklifinin görüşülmesi sırasında, Hü-

kümet temsilcisinin bulunmaması sebebiyle, komisyon gerekli görürse, gö-
rüşme bir defaya mahsus ertelenebilir. Erteleme, yazı ile Başbakanlığa veya 
ilgili bakanlığa bildirilerek, gelecek toplantıda ilgili temsilcinin hazır bulundu-
rulması istenir. 

Başbakanlığa haber verme 
MADDE 40– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen kanun tek-

lifleri, derhal Başbakanlığa gönderilir. 
Bakanlıklarla yazışma 
MADDE 41– Komisyonlar, bütün bakanlıklarla doğrudan doğruya yazışa-

bilirler ve kendilerine havale edilen işlerin sonuçlandırılması için gerekli bilgileri 
bakanlıklardan isteyebilirler. 

Komisyon raporları 
MADDE 42– Komisyonlar, karara bağladıkları işler için birer rapor düzen-

lerler. Rapor, başkan veya komisyon sözcüsü yahut o iş için seçilen özel sözcü 
tarafından yazılır. Raporda konu hakkında komisyonun düşünceleri ile komis-
yonca yapılan değişikliklerin gerekçeleri yer alır. 

Raporlar konu hakkındaki son oylamaya katılan komisyon üyelerince imza-
lanır. 

Daha önceki toplantılara katılmış olup tasarı veya teklifin tümünün son oy-
lamasında hazır bulunamayan komisyon üyeleri varsa gerekçeli muhalefetleri-
ni de yazarak raporu imzalayabilirler. Bu durumda olan üyelerin son toplantıya 
katılamadıkları belirtilir. 

Komisyon raporunda imzası bulunan komisyon üyesi, diğer komisyonlarda 
ve Genel Kurulda, çekimser veya aykırı olduğunu rapor metninde yazıyla 
belirttiği hususlar dışında, sözcüden soru soramaz ve komisyon raporuna 
aykırı konuşma yapamaz. 

Komisyon raporları bastırılıp milletvekillerine dağıtılır ve Genel Kurulda gö-
rüşülmesine başlandığı ilk birleşimin tutanağına eklenir. 
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Komisyon raporunun tümüne veya belli kısımlarına çekimser veya muhalif 
kalan komisyon üyeleri rapora çekimserlik veya aykırılık görüşlerini eklemek 
hakkına sahiptirler. Bu üyeler, raporda tasarı veya teklifin hangi maddesine 
aykırı olduklarını yazmak zorundadırlar. 

Üyeler, komisyon raporuna katılmakla beraber, raporda yer almayan gö-
rüşlerini rapora eklemek hakkına da sahiptirler. 

Şu kadar ki, bu haklarını Komisyon Başkanının belirleyeceği uygun süre 
içinde kullanmaları gerekir. 

Komisyonlarda yeniden görüşme 
MADDE 43– Komisyon, bir gündem maddesinin görüşülmesini tamamla-

madan önce, o konu ile ilgili belli bir hususun yeniden görüşülmesini, hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla kararlaştırabilir. 

Komisyon, belli bir gündem maddesinin görüşülmesini tamamladıktan son-
ra, aynı konunun komisyonda yeniden görüşülmesi, komisyon raporu Meclis 
Başkanlığına verilmeden önce, komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
gerekçeli ve yazılı istemi üzerine bir defa için mümkündür. 

Eski raporun benimsenmesi 
MADDE 44– Seçimi yenilenen komisyon, aynı komisyonca daha evvel ve-

rilmiş rapor hakkında yeni bir karar alacağını, görev bölümü yaptıktan sonra 
en geç bir ay içinde Meclis Başkanlığına bildirmemiş olursa eski raporu benim-
semiş sayılır. 

Genel Kurulda komisyonların temsili 
MADDE 45– Komisyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili veya 

o konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil olunurlar. 
Komisyon sıralarında, toplantı yeter sayısını temin edecek sayıda komisyon 

üyesi yer almamışsa, komisyon temsilcisi; komisyon metninin değiştirilmesini 
isteyen önergelerin reddini veya komisyona iadesini isteyebilir. 

Komisyon toplantılarının düzeni 
MADDE 46– Bir komisyonda söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve düzeni 

bozma hareketlerinde bulunulursa komisyon başkanı düzeni sağlar; gerekiyor-
sa toplantıya ara verir veya erteleyerek durumu gereği yapılmak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanına bildirir. 

Komisyonlar bülteni 
MADDE 47– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yılda iki defa komis-

yonlar bülteni yayımlar. Bu bültende, komisyonlara havale edilmiş veya ko-
misyonlarca Genel Kuruldan geri alınmış yahut Genel Kurulca komisyonlara 
geri verilmiş işlerin hangi safhada olduğu belirtilir. Bu bülten, Genel Kurul 
tutanağına eklenir. 
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Arşive verilecek komisyon dosyaları 
MADDE 48– Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisince nihaî olarak karara 

bağlandıktan sonra, komisyonlara havale edilen dosyalar ile bu işlerle ilgili 
komisyon tutanakları, komisyon başkanlığınca yazılmış yazılar, komisyona 
gelen yazı ve önergeler, o dosya ile birlikte, arşivde saklanmak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilir. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Genel Kurul Çalışmaları 
Gündem 
MADDE 49– Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun gündemi şu 

kısımlardan ibarettir: 
1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları. 
2. Özel gündemde yer alacak işler. 
3. Seçim. 
4. Oylaması yapılacak işler. 
5. Meclis soruşturması raporları. 
6. Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler. 
7. Sözlü sorular. 
8. Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler. 
Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile 6 ncı ve 7 nci kısım-

ların her biri için haftanın belli bir gününde belli bir süre ayrılabilir. 
3 üncü ve 4 üncü kısımlardaki seçimler ve oylamalar için de haftanın belli 

bir günü ayrılabilir. 
Gündemdeki işlerin görüşme sırası Başkanlıkça alınış tarihlerine göre tespit 

edilir. 
Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, 8 inci bentteki işlerin görüşme sırası 

Danışma Kurulunca Genel Kurula teklif oluna-bilir. Hükümet, esas komisyonlar 
ve kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de Danışma Kurulunda 
görüşülür. 

Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü Genel Kurulun onayına sunulur. 
Başkan birleşimi kapatırken, gündemde bulunan hususlardan hangilerinin 

gelecek birleşimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir. Bu 
husus ayrıca ilan tahtasında ilan edilir. 

Danışma Kurulunun görüşü alınıp, Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, Baş-
kan tarafından görüşüleceği önceden bildirilmeyen hiç bir husus, Genel Kurul-
da konuşulamaz. 
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Özel gündem 
MADDE 50 – Danışma Kurulu, Anayasa ve İçtüzüğün emredici hükümleri 

gereğince, belli bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir veya birkaç 
konunun yer alacağı özel gündemler ve görüşme günleri tespit edebilir. Bu 
konular, özel gündemde Başkanlık sunuşundan sonra yer alır. Özel gündem 
maddelerinden sonra, genel hükümler gereğince tespit olunmuş gündem 
maddelerine yer verilir. 

Gelen kâğıtlar listesi 
MADDE 51 – Başkanlığa gelen kanun tasarı ve teklifleri, resmî tezkereler 

ve komisyon raporları ile soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis 
soruşturması ve gensoru önergeleri, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanır. Bun-
lardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrıca belirtilir. Başkanlığa geliş 
tarihleri de ayrıca gösterilir. 

Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri dağıtılır ve tutanağa eklenir. 
Gelen kâğıtlar, tatile rastlamadığı takdirde, Cumartesi ve Pazar hariç, her 

gün yayımlanır, ilan tahtasına asılır ve ilk birleşim tutanağına eklenir. 
Genel Kurulda bekletilme süresi 
MADDE 52 – Genel Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya herhan-

gi bir metin, aksine karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren kırk sekiz 
saat geçmeden görüşülemez. 

Bu süre geçmeden gündeme alınması, gündemdeki kanun tasarı ve teklif-
leri ile komisyonlardan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın 
ilk sırasına geçirilmesi, Hükümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli 
olarak Genel Kuruldan istenebilir. Bu takdirde, Genel Kurul, işaret oyuyla karar 
verir. 

Teşekkür, tebrik ve temenniler 
MADDE 53 – Tebrik, teşekkür, takdir ve temenni gibi hususlara dair yazı-

lar ve telgraflar ilan tahtasına asılır ve tam veya özet yahut sadece zikredilmek 
suretiyle tutanağa eklenir. 

Genel Kurulun saygı duruşunu gerektirecek haller Başkanlık Divanınca ka-
rarlaştırılır. 

Toplantı günleri 
MADDE 54 – Resmî tatile rastlamadığı takdirde Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi Genel Kurulu, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 15.00’ten 19.00’a 
kadar toplanır. 

Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, toplantı hafta, gün ve sa-
atlerini değiştirebileceği gibi, diğer günlerde de toplantı yapılmasına karar 
verebilir. 
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Birleşimin açılması ve kapanması 
MADDE 55 – Başkan oturumu açar ve gerekirse kapatır. Oturumun de-

vamınca Başkanlık makamı ve kâtip üyelikler boş kalamaz. 
Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak kaydıyla ve sona ermek 

üzere olan işlerin tamamlanması amacıyla oturumun uzatılmasına Genel Ku-
rulca karar verilebilir. 

Kıyafet 
MADDE 56 – Başkanlık kürsüsünde Başkan, beyaz kelebek kravat ve si-

yah yelek üstüne siyah fırak giyer. Görevli kâtip üyeler de, koyu renk elbise 
giyerler. 

Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Teşkilatı memurları ve diğer kamu personeli ceket giymek ve 
kravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör giyerler. 

Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Divanınca tespit edilir. 
Yoklama 
MADDE 57 – Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüde düşerse yoklama 

yapar. 
Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, yirmi milletvekili ayağa 

kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. 
Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya Başkan lüzum gördüğü 

zaman ad okunmak suretiyle yapılır. 
Yoklama sonucunda, üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut olmadığı 

anlaşılırsa, oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da 
toplantı yeter sayısı yoksa, birleşim kapatılır. 

Geçen tutanak hakkında konuşma 
MADDE 58 – Bir milletvekili veya bakan kendisine ait olup geçen birleşim 

tutanağında yer alan bir beyanın düzeltilmesi hakkında söz isterse, Başkan, 
beş dakikayı geçmemek üzere söz verir. 

Gündem dışı konuşma 
MADDE 59 – Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen ola-

ğanüstü acele hallerde beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle 
en çok üç kişiye gündem dışı söz verilebilir. Hükümet bu konuşmalara cevap 
verebilir. 

Hükümet, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, Başkan, bu 
istemi yerine getirir. Hükümetin açıklamasından sonra, siyasî parti grupları 
birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına sahiptirler. 
Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere 
söz verilir. 
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Söz alma, konuşmalar ve yazılı konuşmalar 
MADDE 60– Adını önceden kaydettirmeyen veya oturum sırasında Baş-

kandan söz almayan hiç kimse konuşamaz. 
Gündemde bulunan veya belli bir günde görüşme konusu olacağı Anaya-

sa, Kanun veya İçtüzük gereğince bilinen konular dışında, kâtip üyeler, söz 
alma istemi kaydedemezler. 

Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır. 
Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan, yerinden konuşma izni 

verebilir. 
Yazılı bir konuşmanın, kürsüden okunması veya Başkanın izni ile bir kâtip 

üyeye okutturulması mümkündür. 
Görüşme sırasında Hükümetten veya komisyondan soru sormak isteyen-

ler, sorularını yerlerinden sorarlar. 
Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile sorulur. 
İçtüzükte başka bir süre belirtilmemiş veya aksi, Danışma Kurulunun tekli-

fiyle Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa siyasî parti grupları, komisyon ve 
Hükümet adına yapılan konuşmalar yirmi, üyeler tarafından yapılan konuşma-
lar on dakika ile sınırlıdır. İkinci defa yapılacak konuşmalarda süre bunun 
yarısı kadardır. 

Söz sırası ve söz sırasını değiştirme 
MADDE 61 – Söz, kayıt veya istem sırasına göre verilir. 
Genel Kurul gerekli görürse, görüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve 

üzerinde olmak üzere sırayla söz verilir. 
Başkan, görüşmeye başlamadan önce, söz sırasına göre söz alanların ad-

larını okutur. 
Hükümete, esas komisyona ve siyasî parti gruplarına, söz almada öncelik 

tanınır. İlk öncelik esas komisyona, ikinci öncelik Hükümete, üçüncü öncelik 
siyasî parti gruplarına aittir. Siyasî parti gruplarına istem sırasına göre söz 
verilir. 

Grup sözcüleri, yetki belgelerini Başkanlığa vermek zorundadırlar. 
Son söz milletvekilinindir. 
Bir milletvekili, söz sırasını diğerine verebilir. Söz sırasını bir başkasına ve-

ren milletvekili, bundan faydalanan milletvekilinin sırasında konuşabilir. 
Hükümetin temsili 
MADDE 62 – Her görüşmenin başından sonuna kadar, Hükümet adına 

görüş bildirmek üzere Başbakan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde yetki-
lendirilmiş birinci derecede sorumlu daire amirlerinden bir kamu görevlisi hazır 
bulunur. Bu kimseler görüşmenin başında hazır değillerse, o konudaki görüş-
me bir defalık gelecek birleşime bırakılır. 
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Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği daire başkanı ya da üye, gerekti-
ğinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde açıklama yapabilir. 

Usul hakkında konuşma 
MADDE 63 – Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu 
öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden önce 
konuşulur. 

Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıy-
la, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir. 

Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse, oylama işaretle yapılır. 
Başkanın görüşme ve oylamalara katılamaması 
MADDE 64– Genel Kurula başkanlık eden Başkan veya Başkanvekili, asıl 

konu görüşülürken ve oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. 
Başkan veya başkanvekilleri, görevlerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği 

haller dışında tartışmalara katılamazlar; kişisel savunma hakları saklıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oy kullanamaz. 
Başkanvekilleri oturuma başkanlık yapmadıkları zaman, oy kullanabilir ve 

oyunun rengini belirtmek üzere söz alabilirler. 
Görüşmelere katılmak isteyen bir kâtip üye Başkanlık kürsüsünde görevli 

ise, yerini bir diğerine bırakmak zorundadır. 
Görüşmelerde genel düzen 
MADDE 65– Genel Kurulda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma 

düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. 
Başkanın söz kesmesi 
MADDE 66– Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini 

İçtüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir. 
İki defa yapılan davete rağmen, konuya gelmeyen milletvekilinin aynı bir-

leşimde o konu hakkında konuşmaktan menedilmesi, Başkan tarafından Genel 
Kurula teklif olunabilir. 

Genel Kurul, görüşmesiz işaret oyu ile karar verir. 
Konuşma üslûbu 
MADDE 67– Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi 

Başkan derhal, temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullan-
mamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, gerekli görür-
se, o kimseyi o birleşimde salondan çıkartabilir. 

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Baş-
kan, gereken düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri 
verir. 
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Gürültü ve kavga 
MADDE 68– Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar ve 

bu nedenle çalışma düzenini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak, toplantıya 
ara vereceğini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir; buna rağmen 
gürültü ve kavga devam ederse oturuma en çok bir saat ara verir. 

Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya kavgaya son verilemiyorsa, 
Başkan birleşimi kapatır. 

Açıklama hakkı 
MADDE 69– Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı 

bir görüş kendisine atf olunan Hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya 
milletvekilleri, açıklama yapabilir ve cevap verebilir. 

Açıklama ve cevaplar için Başkan, aynı oturum içinde olmak üzere söz 
verme zamanını takdir eder. 

Bu suretle söz almak isteyen, ne sebepten dolayı konuşmak istediğini Baş-
kana bildirir. Başkan, söz verip vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça 
kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Genel Kurul, bu konuda görüşmesiz 
ve işaret oyuyla karar verir. 

Kapalı oturumlar 
MADDE 70– Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Başbakanın veya 

bir bakanın veya bir siyasî parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin yazılı 
istemi üzerine kapalı oturum yapabilir. 

Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda buluna-bilecek şahıslar 
dışında herkes, toplantı salonundan çıkarılır. Salon boşaldıktan sonra kapalı 
oturum önergesinin gerekçesi dinlenir. Bu gerekçe Hükümet adına Başbakan 
veya bir bakan veya siyasî parti grubu sözcüsü veya önergedeki birinci imza 
sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekili 
tarafından açıklanır. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu görüşmelerin tutanakları kâtip üyelerce tu-
tulur. Ancak, Genel Kurul uygun görürse, yeminli stenolar bu görevi yerine 
getirebilirler. 

Bakanlar ve dinleyici olarak Cumhurbaşkanı kapalı oturumlarda bulunabi-
lirler. 

Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunan-
lar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. 
Bunlar Devlet sırrı olarak saklanır. 

Kapalı oturumu gerektirmiş olan sebep ortadan kalkınca, Başkan, açık otu-
ruma geçilmesini teklif eder. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. 

Kapalı oturum tutanakları 
MADDE 71– Kapalı oturum tutanaklarının birleştirilmesinden sonra, kapa-

lı bir oturum akdedilerek eski tutanak özeti okunur. Özetle birlikte tutanak bir 
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zarfa konarak hazır bulunan kâtip üyeler tarafından hemen mumla mühürlenir 
ve Meclis arşivine verilir. 

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren on 
yıl geçtikten sonra yayımlanabilir. Bunların daha önce veya sonra yayımlan-
ması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla 
karar verir. 

Görüşmelerin tamamlanması 
MADDE 72– Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her konuda, her siyasî 

parti grubunun grupları adına ve iki üyenin kendileri adına birer defa konuşma 
hakları vardır. Bu konuşmalar yapıldıktan sonra görüşmelerin devam etmesine 
dair önerge verilmemişse, Başkan görüşmelerin tamamlandığını bildirir. 

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilmiş ve bu önerge de Genel 
Kurulun işaret oyuyla kabul edilmiş ise, birinci fıkra gereğince siyasî parti 
gruplarına ve milletvekillerine ikinci defa konuşma hakkı doğar. 

 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kanunların Yapılması 
Kanun tasarıları ve komisyonlara havale 
MADDE 73– Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları bütün bakanlarca 

imzalanmış olarak ve gerekçesi ile birlikte Meclis Başkanlığına sunulur. 
Gerekçede tasarının tümü ve maddeleri hakkında bilgiler, kaldırılması veya 

eklenmesi istenilen hükümlerin neler olduğu ve neden kaldırılması, değiştiril-
mesi veya eklenmesi gerekli görüldüğü açıkça gösterilmek lâzımdır. 

Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğrudan doğruya havale eder 
ve bunu tutanak dergisine ve ilan tahtasına yazdırır. 

Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse oturumun başında söz alır. 
Kanun teklifleri 
MADDE 74– Milletvekillerince verilen kanun tekliflerinde bir veya daha 

çok imza bulunabilir. 
Kanun teklifleri de, gerekçesi ile birlikte Başkanlığa verilir. 
Komisyonlar, şartlarına uymayan kanun tekliflerini, sahiplerine tamamlat-

maya yetkilidirler. 
Kanun teklifleri, Başkanlıkça komisyonlara doğrudan doğruya havale edilir. 
Geri alma ve benimseme 
MADDE 75– Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun tasarısı veya teklif-

lerini gündeme alınmadan evvel Genel Kurula bilgi verilmek şartıyla geri alabi-
lirler. 

Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini diğer bir üye veya esas ko-
misyon üzerlerine alırlarsa görüşmeye devam olunur. 
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Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa geri alınmaları için Genel Kuru-
lun karar vermesi gerekir. 

Reddedilen kanun tasarı ve tekliflerinin yeniden verilememesi 
MADDE 76– Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan ka-

nun tasarı veya teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemez. 

Seçimlerin yenilenmesi halinde tasarı ve tekliflerin durumu 
MADDE 77– Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun ta-

sarı ve teklifleri hükümsüz sayılır. Ancak, Hükümet veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri bu tasarı veya teklifleri yenileyebilirler. Yenilenen tasarı veya 
teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve 
metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir. 

Yasama dönemi başında, önceki dönemde verilmiş soru, Meclis araştırma-
sı, genel görüşme ve gensoru önergeleri hükümsüz sayılır. 

Hükümetin çekilmesi halinde kanun tasarı ve teklifleri 
MADDE 78– Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple çekilmesi halinde 

yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklik-
leri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görü-
şülmesi ertelenir. Ancak, Bakanlar Kurulunun öncelikli olduğunu bir yazı ile 
Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunur. 

Raporların okunmaması 
MADDE 79– Kanun tasarı ve tekliflerinin kabulüne veya reddine dair esas 

komisyon raporları ile araştırma, soruşturma ve diğer komisyon raporları; 
görüşmelerine başlanırken, Genel Kurulda okutulmaz. Ancak, bu raporların 
kaç numaralı sıra sayısı olarak bastırılıp dağıtıldıkları Başkanca ifade edilir. 

Raporda ret istemi 
MADDE 80– Bir kanun tasarı veya teklifinin esas komisyonca reddi istenir 

ve rapor da benimsenirse, kanun tasarı veya teklifi reddedilmiş olur. Rapor 
benimsenmezse komisyona geri verilir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Kurulda görüşülmesi 
MADDE 81– Kanun tasarı ve teklifleri; Genel Kurulda, aşağıda belirtilen 

usule göre görüşülür: 
a) Tasarı veya teklifin tümü hakkında görüşme açılır. 
b) Tasarı veya teklifin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi 

yapılır. Tasarı veya teklifin tümü üzerinde soru-cevap süresi yirmi, maddeler 
üzerinde on dakika ile sınırlıdır. 

c) Tasarı veya teklifin maddelerine geçilmesi oylanır. 
d) (İptal: Ana. Mah.’nin 31.1.2002 tarih ve E. 2001/129, K. 2002/24 sayılı 

Kararı ile) 
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e) Tasarı veya teklifin tümü oylanır. 
Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün veya 

maddelerinin oylanması, açık oylamaya tâbi işlerden değilse, yirmi üyenin 
talebi halinde açık oyla, aksi takdirde işaretle yapılır. 

Aksi, Danışma Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa; ka-
nun tasarı ve tekliflerinin tümü hakkında siyasî parti grupları, komisyon ve 
Hükümet adına yapılan konuşmalar yirmişer, üyeler tarafından yapılan ko-
nuşmalar onar dakikadır. 

Maddeler hakkında konuşma süreleri bunun yarısı kadardır. 
Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun tasarı ve teklifle-

ri, Genel Kurulca reddedilmiş olur. 
Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan ve bir daha 

görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunların 
sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun görüşmele-
rine başlamadan önce Genel Kurulca görüşmesiz karar verilebilir. Bu durum-
da, sadece uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüşme açılır. Kanunun tü-
münün görüşülmesine karar verilmesi durumunda ise Kanun yukarıdaki fıkra-
lara göre görüşülür. Kanunun tümünün oylaması her halde yapılır. 

Komisyon metninin önce oylanması 
MADDE 82– Bir kanunun bir maddesi hakkında birçok önerge verilmiş ve 

madde değişiklik önergeleriyle birlikte komisyona geri alınmışsa, komisyon 
önergeleri görüştükten sonra eski metni kabul edebilir veya yeni bir metin 
hazırlayabilir. 

Önerge sahipleri komisyon toplantılarına katıldıkları takdirde beş dakikayı 
geçmemek üzere konuşabilirler. 

Komisyon, kabul ettiği metnin önergelerden önce ve açık oyla oylanmasını 
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla isterse, Genel Kurulda, önergelerden önce 
komisyon metni oylanır. Bu metin kabul edilirse, önergeler reddedilmiş ve 
madde kabul edilmiş sayılır. 

Açık oylamadan önce, önerge sahiplerinin beşer dakikayı geçmemek üzere 
konuşma hakları vardır. 

Bir maddenin önce konuşulması 
MADDE 83– Genel Kurulda bir maddenin diğerinden önce konuşulmasına 

işaret oyuyla karar verilebilir. 
Anayasaya aykırılık önergeleri 
MADDE 84– Bir kanun tasarı veya teklifinin Genel Kuruldaki görüşülmesi 

sırasında tasarı veya teklifin belli bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle reddini isteyen önergeler, diğer önergelerden önce oylanır. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 

 

211

TB
MM

 İç
tü

zü
ğü

 

Tetkik kurulu ve maddî hatalar 
MADDE 85– Meclis Başkanlığı kanun tasarı ve tekliflerini Anayasa dili, 

kanun yazılış tekniği bakımından incelemekle görevli yeteri kadar uzmandan 
kurulu bir heyet teşkil eder. Bu heyet komisyonlara danışmanlık yapar. 

Kanun tasarı veya teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulünü ge-
rektirecek oylamanın yapılmasından önce, metinde yazılış veya sıra bakımın-
dan bozukluk olduğu veya maddî hatalar bulunduğu ileri sürülürse ve esas 
komisyon veya Hükümet bu görüşe katılırsa, metin, esas komisyona geri 
verilir. Bu şekilde düzeltilen maddeler de yeniden oylanır. 

Son konuşmalar 
MADDE 86– Tasarı veya teklifin tümünün kesin olarak oylanmasından 

önce milletvekilleri, ne yolda oy kullanacaklarını kürsüden belirtmek isterlerse, 
Başkan lehte ve aleyhte birer kişiye söz verir. Bu konuşma kısa, açık ve ge-
rekçeli yapılır. 

Değişiklik önergeleri 
MADDE 87– Kanunlarda veya İçtüzükte aksine bir hüküm yoksa, kanun 

tasarısı veya teklifinde bir maddenin reddi, tümünün veya bir maddenin ko-
misyona iadesi, bir maddenin değiştirilmesi, metne ek veya geçici madde 
eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik 
önergeleri verebilir. Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tarafından Anayasaya 
aykırılık önergeleri dahil her madde için yedi önerge verilebilir. Her siyasî parti 
grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır. Ancak, 
bu hak; ilgili siyasî parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması 
halinde, diğer siyasî parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletve-
killerince kullanılabilir. 

Değişiklik önergeleri kanun tasarı veya tekliflerinin basılıp dağıtılmasından 
itibaren Başkanlığa verilebilir. Ancak, tasarı veya teklifin görüşülmesine baş-
landıktan sonra verilecek değişiklik önergelerinde en az beş milletvekilinin 
imzası bulunmadıkça önerge işleme konulmaz. 

Görüşülmekte olan tasarı veya teklifin konusu olmayan sair kanunlarda ek 
ve değişiklik getiren yeni bir kanun teklifi niteliğindeki değişiklik önergeleri 
işleme konulmaz. 

Görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon metninde 
bulunmayan, ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesi-
nin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler 
üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılır. 

Değişiklik önergelerinde, değiştirilmesi, kaldırılması veya eklenmesi iste-
nen hükümler açıkça belirtilir. Açık olmayan ve şarta bağlı önergeler işleme 
konulmaz. 
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Değişiklik önergeleri gerekçeli olarak verilir. Değişiklik önergeleri ve gerek-
çeleri beş yüz kelimeden fazla ise, önerge sahibi önergesine beş yüz kelimeyi 
geçmeyen bir özet eklemek zorundadır. 

Başkan, değişiklik önergesi hakkında komisyona ve gruplara derhal bilgi 
verir. 

Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okunur ve iş-
leme konur. Beşten fazla imzalı önergelerde ilk beş imza okunur, önerge 
tutanağa eklenir. 

Başkan, önergeye katılıp katılmadığını komisyona ve Hükümete sorar. 
Komisyon ve Hükümet katılmama gerekçelerini kısaca açıklayabilirler. Hükü-
metin veya komisyonun katılmadığı önerge, sahibi tarafından beş dakikayı 
geçmemek üzere açıklanabilir. Önerge sahibine, gerekçesinin okunmasını 
istediği önerge hakkında söz verilmez. 

Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oylanır. Komisyonun katılma-
dığı ve fakat Genel Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi komisyon geri 
isteyebilir. Geri verilmesi kabul edildiği takdirde, komisyon önergeye göre yeni 
bir metin hazırlar veya kendi metninin aynen kabulünü isteyebilir. Genel Kuru-
lun kararı kesindir. 

Metnin veya maddenin geri istenmesi 
MADDE 88– Esas komisyon veya Hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, 

belli bir veya birkaç maddesinin, komisyona geri verilmesini, bir defaya mah-
sus olmak üzere isteyebilir. 

Bu istem, görüşülmeksizin yerine getirilir. Tasarı veya teklifin tümü geri is-
tenmişse, tasarı veya teklif hakkında verilen bütün önergeler esas komisyona 
verilir. Tasarı veya teklifin belli bir veya birkaç maddesi geri istenmişse, o 
madde veya maddeler hakkındaki önergeler esas komisyona verilir. 

Genel Kurulda yeniden görüşme 
MADDE 89– Tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir 

maddesinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon 
veya Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir. 

Bu istem Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca, gö-
rüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır. 

Anayasa değişikliği görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz. 
Yetki kanunları ve kanun hükmünde kararnameler 
MADDE 90– Yetki kanunu tasarıları ve Türkiye Büyük Millet Meclisine su-

nulan kanun hükmünde kararnameler, Anayasanın ve İçtüzüğün kanunların 
görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve Genel 
Kurulda diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülür. 

Usulüne göre Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde ka-
rarnameler geri çekilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak bir kanunla 
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kanun hükmünde kararnameleri reddedebilir, aynen veya değiştirerek kabul 
edebilir. Kanun hükmünde kararnameler diğer bir kanun hükmünde kararna-
me ile de değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun hükmünde kararnameler bir raporla Genel 
Kurula sunulmadan işlemden kaldırılamaz. 

Kanun hükmünde kararnameler, varsa değişiklikleriyle birleştirilerek bütü-
nüyle görüşülür; bölünerek, ayrı metinler haline getirilerek kanunla değişiklik 
yapılamaz. 

Maddelerine geçilmesi veya tümü reddedilen kanun hükmünde kararna-
meler bir ret metni hazırlanması için komisyona verilir. Komisyonca o birleşim 
içinde veya en geç takip eden birleşime kadar hazırlanan metin, Genel Kurul-
da görüşme yapılmaksızın oylanır ve kabulü halinde kanunlaşır. 

Temel kanunlar 
MADDE 91– a) Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı 

olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi; kişisel veya toplumsal ya-
şamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi; kendi alanındaki özel kanunların 
dayandığı temel kavramları göstermesi, özel kanunlar arasında uygulamada 
ahenk sağlaması, düzenlediği alan yönünden bütünlüğünün ve maddeler ara-
sındaki bağlantıların korunması zorunluluğunun bulunması; önceki yasalaşma 
evrelerinde de özel görüşme ve oylama usulüne bağlı tutulması gibi özellikleri 
taşıyan kanunları ve İçtüzüğü bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren veya 
yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda bölümler halinde görü-
şülmesine ve her bölümün en çok otuz maddeyi geçmemek kaydıyla hangi 
maddelerden oluşacağına Hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, 
Danışma Kurulunun oybirliği ile önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebilir. 
Bu takdirde bölümler, maddeler okunmaksızın maddenin görüşülmesindeki 
usule göre ayrı ayrı görüşülür ve bölümdeki maddeler ayrı ayrı oylanır. 

Milletvekilleri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri verebilir. 
Milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil madde üzerinde 
iki önerge verilebilir. Ancak, her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin 
birer önerge verme hakkı saklıdır. 

Yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonun salt çoğunlukla katıldığı 
önergeler ile yeniden görüşülmesine karar verilen maddeler üzerinde görüşme 
açılır ve bu maddede belirtilen sayıda önerge verilebilir. 

Bölümler üzerindeki soru-cevap süresi, on beş dakika ile sınırlıdır. 
Diğer hükümler saklıdır. 
b) Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamaması halinde siyasî parti grupla-

rının önerisi üzerine de (a) bendinde belirtilen yasama yönteminin uygulan-
masına Genel Kurulca karar verilebilir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Özel Hükümler 

Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile ge-
nel veya özel af ilanını içeren kanun tasarı ve teklifleri 

MADDE 92. – Ölüm cezaları hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık yazıları, esas komisyon olarak Adalet 
Komisyonuna havale edilir. Adalet Komisyonu, bu yazıyı inceleyerek cezanın 
yerine getirilmesinin onaylanması veya onaylanmaması yönünde bir kanun 
metni hazırlar. Komisyonlar ve Genel Kurul, mahkeme kararını değiştiremezler. 

Genel veya özel af ilanını içeren tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda kabu-
lü Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı 
ile mümkündür. 

Gerekli çoğunluk, söz konusu tasarı veya tekliflerin afla ilgili maddelerinde 
ve tümünün oylamasında ayrı ayrı aranır. Tasarı veya teklif hakkında verilen 
genel veya özel af ilanını içeren değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul 
için gerekli beşte üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması açık 
oylama suretiyle tekrarlanır. 

Anayasanın değiştirilmesi 
MADDE 93– Anayasa değişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve teklifleri-

nin görüşülmesindeki usule tabidir. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa 
görüşülür. 

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden kırk sekiz saat geçmeden 
başlanamaz. 

İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri 
görüşülür, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde 
hakkında ikinci görüşmede önerge verilemez. 

Anayasada değişiklik tekliflerinin kabulü 
MADDE 94– Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmele-

rinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye 
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkündür. 

Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde ikinci 
görüşmede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olur. 

Teklif hakkında verilen değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için ge-
rekli beşte üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması gizli oylama 
suretiyle tekrarlanır. 

Seçimlerin yenilenmesi kararı 
MADDE 95– Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, Anayasa Komisyo-

nunda görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki 
bütün konulardan önce görüşüldükten sonra açık oya sunulur. 
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ALTINCI KISIM 
Denetim Yolları 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Soru 
Soru 
MADDE 96– Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; ki-

şilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan 
açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri 
yüz kelimeyi geçemez. Soru önergelerine belge eklenemez. 

Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve Başkanlığa 
verilir. 

Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar liste-
sinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderir. 

Sorulamayacak konular 
MADDE 97– Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: 
a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular; 
b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular; 
c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan so-

rular. 
Sözlü sorunun gündeme alınması ve cevaplandırılması 
MADDE 98– Sözlü sorular, önergenin Başbakanlığa veya ait olduğu ba-

kanlığa sevk tarihinden itibaren beş gün sonra gündeme alınır. 
Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği 

zorunluluklar hariç olmak üzere, haftanın en az iki gününde, birleşimin başın-
da ve birer saatten az olmamak şartıyla, Danışma Kurulunun önerisi ve Genel 
Kurulun onayı ile belli bir süre ayrılır. 

Hükümet adına verilecek cevabın süresi beş dakikayı geçemez. Bu cevap 
üzerine soru sahibi, yerinden, konu ile ilgili çok kısa ek bir açıklama isteyebilir. 
Hükümet adına verilecek cevapla görüşme tamamlanır. İkinci cevap süresi de 
beş dakikayı geçemez. 

Soru sahibinin Genel Kurulda bulunmaması, sorunun cevaplandırılmasına 
engel değildir. 

Hükümet adına cevap vermek için söz alan bakan; gündemde bulunan 
sözlü soru önergelerinden birden fazlasını sıra gözetmeden cevaplayabilir. Bu 
hakkını kullanmak isteyen bakan, önceden, birleşimi yöneten Başkana isteğini 
bildirir. Başkan bu isteği birleşimi açtıktan sonra derhal Genel Kurula duyurur. 
Konuları aynı olan sözlü sorular birleştirilerek cevaplandırılabilir. 
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İkinci fıkradaki zorunluluklar hariç, üç birleşim içinde cevaplandırılmayan 
sözlü sorular yazılı soruya çevrilir ve istemi halinde aynı birleşimde önerge 
sahibine beş dakikayı geçmemek üzere söz verilir. 

Yazılı sorunun cevabı 
MADDE 99– Yazılı soruların cevabı, Başbakanlık veya ait olduğu bakanlık 

eliyle Başkanlığa sunulur. Başkan, bu cevabı derhal soru sahibine iletir. Cevap 
ayrıca soru metniyle birlikte Başkanlıkça alındığı günkü veya bir sonraki birle-
şim tutanağının arkasına eklenir. 

Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten 
itibaren en geç on beş gün içinde cevaplandırılır. 

Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın 
veya ilgili bakanın dikkatini çeker. 

Yazılı sorular, dikkat çekme yazısının gönderildiği tarihten itibaren on gün 
içinde de cevaplandırılmazsa, önergenin süresi içinde cevaplandırılmadığı 
gelen kâğıtlar listesinde ilan edilir. 

Hükümet, yazılı sorunun cevabını, gereken bilgilerin derlenebilmesi için 
Başkanlığa bilgi vermek suretiyle bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir. 

Başkanlıktan sorular 
MADDE 100– Başkanın, Başkanlık Divanının, Başkanlık Divanı üyelerinin 

ve Danışma Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleriyle ilgili 
görevleri hakkında, Başkanlıktan sözlü veya yazılı soru sorulabilir. 

Bu sorular Başkan veya görevlendireceği başkanvekillerinden biri tarafın-
dan cevaplandırılır. Soru sözlü ise, önergesi verildikten yedi gün sonra gün-
deme alınır. 

Bu sorular hakkında da Hükümete yöneltilen sorular hakkındaki hükümler 
uygulanır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Görüşme 

Genel görüşmenin tarifi 
MADDE 101– Genel görüşme, toplum ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren 

belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. 
Genel görüşmenin açılması 
MADDE 102– Genel görüşme açılması, Hükümet, siyasî parti grupları veya 

en az yirmi milletvekili tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilir. Bu istem 
derhal gelen kâğıtlar listesine alınır, Genel Kurula ve Hükümete duyurulur. 

Verilen önergenin metni beş yüz kelimeden fazla ise istek sahipleri beş yüz 
kelimeyi geçmemek üzere önergenin özetini eklemek zorundadırlar. Genel 
Kurulda bu özet okunur. 
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Genel görüşme açılıp açılmamasına Genel Kurul karar verir. 
Genel Kurulda bu konudaki görüşmede Hükümet, siyasî parti grupları ve 

istemde bulunan milletvekillerinden birinci imza sahibi veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibi konuşabilir. Genel Kurul genel görüşme açılıp açılmama-
sına işaretle oylama suretiyle karar verir. 

Genel görüşme için özel gündem 
MADDE 103– Genel görüşme açılmasına karar verilirse, genel görüşme 

günü bir özel gündem halinde Danışma Kurulunca tespit edilir. Genel görüş-
menin başlayacağı gün, görüşme açılmasına karar verilmesinden itibaren kırk 
sekiz saatten önce ve yedi tam günden sonra olamaz. 

Genel görüşmede ilk söz hakkı genel görüşme önergesi sahibi siyasî parti 
grubu veya gruplarına yahut genel görüşme önergesindeki birinci imza sahibi 
milletvekiline veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekiline aittir. 

Bundan sonraki görüşmeler hakkında genel hükümler uygulanır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Meclis Araştırması 

Meclis araştırmasının tarifi ve açılması 
MADDE 104– Meclis araştırması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anaya-

sanın 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapacağı incelemedir. 
Araştırma istemi önergesi beş yüz kelimeden fazla ise önerge sahipleri beş 

yüz kelimeyi geçmemek üzere özetini eklemek zorundadır. 
Meclis araştırmasının açılmasında genel görüşme açılmasındaki hükümler 

uygulanır. 
Meclis araştırma komisyonunun raporu hakkında Genel Kurulda, genel gö-

rüşme açılır. 
Meclis araştırma komisyonu ve yetkileri 
MADDE 105– Meclis araştırmasının yürütülmesi görevi, genel hükümlere 

göre seçilecek bir özel komisyona verilir. 
Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında 

da çalışabileceği hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. 
Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir. 
Komisyon bu süre sonunda da çalışmasını tamamlayamadığı takdirde süre 
bitiminden itibaren on beş gün içinde araştırmanın tamamlanmaması nedenle-
ri veya o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurulda görüşme açılır. 
Genel Kurul bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabilir. 

Meclis araştırma komisyonu bakanlıklarla genel ve katma bütçeli daireler-
den, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumundan, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya 
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özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan 
derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp 
bilgi almak yetkisine sahiptir. 

Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine baş-
vurabilir. 

Devlet sırları ile ticarî sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gensoru 

Gensoruda usul 
MADDE 106– Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az 

yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir. 
Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde Başkanlıkça bastırıla-

rak üyelere dağıtılır. 
Gensoru önergesi beş yüz kelimeden fazla ise, imza sahipleri beş yüz ke-

limeyi geçmeyecek bir özeti bu önergeye eklemek zorundadırlar. Genel Kurul-
da bu özet okunur. 

Gensoru görüşmeleri Anayasanın 99 uncu maddesi hükümlerine göre yapılır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Meclis Soruşturması ve Yüce Divana Sevk 

Meclis soruşturması açılması için önerge 
MADDE 107– Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan 

ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebilir. 

Bu önergede; Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya bakanlıkların 
görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başba-
kan veya bakanın cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında 
işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı 
olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de yazılmak suretiyle belirtilmesi 
zorunludur. 

Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesi 
MADDE 108– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis so-

ruşturması önergesi gelen kâğıtlar listesine alınır ve Genel Kurulda okunur. 
Okunan önergenin bir örneği, Başkanlıkça hakkında soruşturma açılması iste-
nen Başbakan veya bakana gönderilir. 

Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin 
günü, önergenin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlana-
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cak şekilde, bir özel gündem halinde Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel 
Kurulca tespit edilir. Bu görüşme günü de ayrıca hakkında soruşturma açılma-
sı istenen Başbakan veya bakana bildirilir. 

Sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibinin, şahısları adına üç milletvekilinin ve o sırada görevde 
bulunsun veya bulunmasın, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan 
veya bakanın konuşacağı bir görüşmeden sonra, Meclis soruşturması açılıp 
açılmaması hakkında Genel Kurulca gizli oyla karar verilir. 

Meclis soruşturması komisyonunun kuruluşu 
MADDE 109– Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, soruştur-

manın yürütülmesi görevi, Anayasanın 100 üncü maddesi hükümlerine göre, 
Başkanlıkça Genel Kurulda yapılacak ad çekme suretiyle kurulacak on beş 
kişilik bir komisyona verilir. 

Komisyon, kendisine bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre hâkimlerin davaya bakmasına 
veya karara katılmasına engel oluşturacak durumlarda bulunan, Meclis soruş-
turması önergesini veren veya daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde ya 
da dışında bu konudaki görüşünü açıklamış milletvekilleri, bu komisyona seçi-
lemezler. 

Komisyonda görevli memur ve raportörler ile stenograf için de aynı hüküm 
uygulanır. 

Meclis soruşturması komisyonunun çalışma usulü ve süresi 
MADDE 110– Soruşturma komisyonu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 

toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 

Komisyonun çalışmaları gizlidir. Bu komisyona kendi üyeleri dışındaki mil-
letvekilleri katılamazlar. 

Soruşturma komisyonu, raporunu Anayasanın 100 üncü maddesine göre 
kuruluşundan itibaren iki ay içinde verir. Soruşturmanın bitirilememesi halin-
de, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Komisyonun bu konudaki 
istem yazısı Genel Kurulun bilgisine sunulur. Bu süre içinde raporun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur. 

Meclis soruşturması komisyonunun yetkileri 
MADDE 111– Komisyon kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi 

ve belgeleri isteyebilir; gerekli gördüklerine el koyabilir; Bakanlar Kurulunun 
bütün vasıtalarından faydalanabilir; Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, 
tanık ve bilirkişileri dinleyebilir. 

Komisyon, naip veya istinabe yolu ile adlî mercilerden yardım isteyebilir. 
Ayrıca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tanıklarla, bilirkişilerle, zapt ve 
arama ile ilgili olarak adlî mercilere verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin 
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genel hükümler çerçevesinde kullanılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle 
görevli adlî merciden yazıyla isteyebilir. 

Komisyon, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın 
savunmasını alır. Bununla ilgili olarak talep edeceği belgeleri temin ettirir. 

Komisyon, gerektiğinde alt komisyonlar kurarak Ankara dışında çalışma 
kararı alabilir. 

Soruşturmanın sonuçlandırılması 
MADDE 112– Soruşturma komisyonu raporu, Başkanlığa verildiği tarih-

ten itibaren on gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen 
Başbakan veya bakana derhal gönderilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele-
rine dağıtılır. Rapor, üyelere dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür. 

Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve o sırada 
görevde bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen 
Başbakan veya bakana söz verilir. Son söz, hakkında soruşturma açılması 
istenen Başbakan veya bakana aittir ve süresi sınırlandırılamaz. 

Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli 
oyla karara bağlanır. 

Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporları ile Genel Kurulun Yüce 
Divana sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir. 

Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, an-
cak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne 
dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur. 

Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Yüce Divana sevk kararı alınırsa dosya, en 

geç yedi gün içinde Başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahke-
mesi Başkanlığına gönderilir. 

Siyasî parti gruplarında soruşturmayla ilgili görüşme yapıla-
maması 

MADDE 113– Siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili gö-
rüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

Ancak bu gruplarda Meclis soruşturması ile ilgili komisyon üyelikleri için 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre gösterilecek adayların tespiti amacıyla 
seçim yapılabilir. 

Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılması 
MADDE 114– Anayasanın 105 inci maddesinin son fıkrası gereğince gö-

revde bulunan veya görevden ayrılmış olan Cumhurbaşkanının vatana ihanet-
ten dolayı suçlandırılmasını isteyen önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az üçte birinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı-
ğına verilir. 
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Bu önerge derhal Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur; suçlan-
dırılması istenen Cumhurbaşkanına bildirilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bilgisine sunulmasından başlayarak yedi gün sonraki birleşimin gündemine 
alınır. 

Bu birleşimde, suçlandırılması istenen Cumhurbaşkanının da dinleneceği 
bir görüşmeden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
dörtte üçünün oyuyla suçlandırılması istenen Cumhurbaşkanının Yüce Diva-
na sevkine karar verilebilir. Suçlandırılması istenen Cumhurbaşkanı, isterse, 
savunmasını yazılı olarak gönderebilir. Bu savunma Genel Kurulda aynen 
okunur. 

Birinci fıkrada söz konusu önerge ile üçüncü fıkrada söz konusu Yüce Di-
vana sevk kararında, hangi ceza hükmüne dayanıldığı ve suçlandırılması iste-
nen Cumhurbaşkanınca işlendiği ileri sürülen suçun hangi gerekçeyle vatana 
ihanet sayılması gerektiği belirtilir. 

 
YEDİNCİ KISIM 

Dilekçelerin İncelenmesi ve Karara Bağlanması 
Esas ve Usulleri 

Dilekçe Komisyonu 
MADDE 115– Dilekçe Komisyonu, Türk vatandaşlarının ve karşılıklılık 

esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle 
veya kamu ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdik-
leri dilek ve şikâyetleri inceler. 

Dilekçelerin Başkanlık Divanınca incelenmesi 
MADDE 116– Dilekçe Komisyonunun; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 

Kâtibinden oluşan Başkanlık Divanı, komisyona gelen dilekçeleri inceleyerek; 

1. Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, 

2. Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren, 

3. Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan veya haklarında bu 
merciler tarafından verilmiş bir karar bulunan, 

4. Yetkili idarî makamlarca verilen kesin cevap suretini ihtiva etmeyen, 

5. Kanunun dilekçede bulunmasını zorunlu gördüğü şartlardan herhangi 
birini taşımayan, 

Dilekçelerin görüşülemeyeceğini karara bağlar. 

Komisyon Başkanlık Divanı, bu kararlarını bastırır ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine dağıtır. Dağıtım tarihinden itibaren on beş gün içinde itiraz 
olunmayan Başkanlık Divanı kararları kesinleşir ve durum dilekçe sahiplerine 
yazılı olarak bildirilir. 
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Komisyon Başkanlık Divanı; görüşülemeyeceğini karara bağladığı dilekçe-
lerden, kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar gördüklerinin birer 
örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa bilgi olarak 
gönderir. 

Dilekçelerin Komisyon Genel Kurulunca incelenmesi 
MADDE 117– Komisyon Başkanlık Divanının 116 ncı maddenin dışında 

gördüğü dilekçeler ile aynı madde gereğince karara bağladığı dilekçelerden 
süresi içinde itiraza uğrayanlar, Komisyon Genel Kuruluna sevk edilir. 

Komisyon Genel Kurulu, kendisine gönderilen dilekçeleri, ilk önce; 116 ncı 
madde hükmü gereğince inceleyerek karar konusu olup olamayacakları husu-
sunu kararlaştırır. 

Komisyon Genel Kurulu kararlarının bastırılması ve dağıtılması 
MADDE 118– Komisyon Başkanlık Divanı, Komisyon Genel Kurulunca alı-

nan kararları bastırır, bütün milletvekillerine ve bakanlara dağıtır. 
Komisyon Genel Kurulu kararlarına itiraz 
MADDE 119– Türkiye Büyük Millet Meclisinin her üyesi Komisyon Genel 

Kurulunun kararına, kararın dağıtım gününden itibaren otuz gün içinde gerek-
çeli bir yazıyla itiraz edebilir. Aksi halde, dilekçe hakkındaki karar kesinleşir. 

Komisyon Genel Kurulu, itiraz edilen dilekçeler için, itiraz tarihinden itiba-
ren otuz gün içinde bir rapor düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanlığına sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin alacağı karar kesindir. 

Bu madde hükümleri gereğince kesinleşen kararlar, dilekçe sahiplerine ve 
ilgili bakanlıklara bildirilir. 

Dilekçeler hakkındaki kesin kararların sonucu 
MADDE 120– Bakanlar 119 uncu madde gereğince kesinleşen kararlar 

hakkında yaptıkları işlemi, aynı maddenin son fıkrası uyarınca kendilerine 
yapılan bildiri tarihinden itibaren otuz gün içinde, Komisyon Başkanlığına 
yazıyla bildirirler. Komisyon Genel Kurulu, bunlardan gerekli gördüklerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesini isteyebilir. Bu takdirde, komis-
yon kendi görüşünü belirten bir rapor hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunar. Komisyonun bu istekte bulunması halinde 119 uncu mad-
denin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

İlgili bakanlık birinci fıkra uyarınca yapması gereken bildiriyi yapmadığı 
takdirde de, aynı fıkra hükümleri uygulanır. 
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SEKİZİNCİ KISIM 
Cumhurbaşkanı Seçimi, Güven İstemi, Olağanüstü 

Yönetim Usulleri ve Silahlı Kuvvetlerle İlgili Kararlar 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Cumhurbaşkanı Seçimi ve ant içme Töreni 
Cumhurbaşkanı seçimi 
MADDE 121. – Cumhurbaşkanı, Anayasanın 101 inci maddesinde yazılı 

nitelikleri taşıyan adaylar arasından, Anayasanın 102 nci maddesi hükümlerine 
göre seçilir. 

Cumhurbaşkanı seçiminin sonucu, yeni Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanının ve birleşimde görevli Başkanlık Divanı üyelerinin 
imzaladıkları bir tutanakla bildirilir. 

Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanınca Başkan, yeni Cumhurbaşkanına se-
çildiğini bildirmek üzere oturumu kapatır. 

Cumhurbaşkanının ant içme töreni 
MADDE 122. – Yeni Cumhurbaşkanının ant içme töreni, eski Cumhur-

başkanının görev süresinin dolduğu gün yapılır. 
Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından başka 

bir sebeple boşalmışsa, ant içme töreni, seçimden hemen sonraki oturumda 
yapılır. 

Yeni Cumhurbaşkanı ant içmek üzere geldiğinde, Başkan oturumu açar ve 
en yaşlı Başkanvekili vasıtasıyla Cumhurbaşkanını Genel Kurul Salonuna davet 
eder. Cumhurbaşkanı, beraberinde en yaşlı Başkanvekili olduğu halde, hitabet 
kürsüsüne gelir ve ayakta ant içer. Ant içme bitince, İstiklal Marşı çalınır ve 
Cumhurbaşkanı beraberinde en yaşlı Başkanvekili olduğu halde salondan 
ayrılır. 

Cumhurbaşkanı, ant içme töreninde siyah elbise giyer. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Güven İstemi 

Hükümet programının okunması 
MADDE 123– Cumhurbaşkanınca atanmakla kurulmuş bulunan Bakanlar 

Kurulunun programı, kuruluş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Baş-
bakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur. 

Bakanlar Kurulu programının okunacağı gün için, Danışma Kurulunca Ge-
nel Kurula bir özel gündem teklif olunur. 

Yeni Bakanlar Kurulu kurulduğu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi toplan-
tı halinde değilse, Başkanlıkça derhal toplantıya çağrılır. 
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Hükümet programının görüşülmesi; göreve başlarken güvenoyu 
MADDE 124– Bakanlar Kurulu programının Genel Kurulda okunmasından 

itibaren iki tam gün geçtikten sonra, program üzerinde görüşme açılır. Bu 
görüşme sırasında genel hükümler uygulanır. 

Görüşmeye ayrılan gün için Danışma Kurulunca Genel Kurula bir özel gün-
dem teklif olunur. 

Bu görüşme için söz almak, yeni Bakanlar Kurulu listesine dair Cumhur-
başkanlığı yazısının Genel Kurulda okunmasından sonra mümkündür. 

Görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylamasına 
başvurulur. Güven oylaması açık oyla genel hükümlere göre yapılır. 

Güven isteminin görüşme usulü 
MADDE 125– Başbakan gerekli görürse, Türkiye Büyük Millet Meclisin-

den güven isteminde bulunabilir. Bu istem derhal, Başkanlıkça, Genel Kurula 
sunuşlar arasında bildirilir. 

Bu istem üzerine Danışma Kurulu derhal, güven isteminin görüşüleceği 
günü ve özel gündemi Genel Kurula teklif eder. Güven istemi üzerinde görüş-
me, her halde, güven isteminin Genel Kurulda okunmasından sonra bir tam 
gün geçmeden yapılamaz. 

Güven istemi üzerindeki görüşmelerde genel hükümler uygulanır. Görüş-
me bittikten sonra, Danışma Kurulu derhal, güven oylaması gününü ve özel 
gündemi Genel Kurula teklif eder. Güven oylaması, her halde, görüşmenin 
bitmesinden bir tam gün geçmeden yapılamaz. 

Oylama açık oyla olur. 
Başkanlık, ikiyüz yetmiş altı milletvekili güvensizlik oyu kullandığı takdirde, 

Bakanlar Kuruluna güvensizlik oyu verildiğini, aksi halde Bakanlar Kurulunun 
güvenoyu aldığını bildirir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Olağanüstü Yönetim Usulleri 
Olağanüstü hal ile ilgili kararlar 
MADDE 126– Anayasanın 121 inci maddesi gereğince Bakanlar Kurulu ta-

rafından ilan edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili 
karar, Başbakanlık tezkeresiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu kararda öngörülen sürenin kısaltılması veya 
uzatılması hakkında siyasî parti grupları veya en az yirmi milletvekilinin imzası 
ile görüşme sırasında önerge verilebilir. Oylamadan önce önerge sahibi beş 
dakikayı geçmemek üzere söz alabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanan olağanüstü halin süresinin uza-
tılmasına, değiştirilmesine veya olağanüstü halin kaldırılmasına dair Bakanlar 



Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 

 

225

TB
MM

 İç
tü

zü
ğü

 

Kurulu istemleri bu maddedeki usul ve esaslara göre görüşülür ve karara 
bağlanır. 

Bu madde gereğince yapılacak görüşmeler genel hükümlere göre yapılır. 
Sıkıyönetimle ilgili kararlar 
MADDE 127– Anayasanın 122 nci maddesi gereğince Bakanlar Kurulu ta-

rafından ilan edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan sıkıyönetimle ilgili karar, 
Başbakanlık tezkeresiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

Sıkıyönetim ilanına dair kararın onaylanmasına veya sıkıyönetim süresinin 
değiştirilmesine veya sıkıyönetimin kaldırılmasına dair Bakanlar Kurulu istemi-
nin ve siyasî parti grupları veya en az yirmi milletvekilinin imzası ile verilecek 
önergelerin işlem ve görüşmelerinde 126 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmündeki kararnamele-
rinin görüşülmesi 

MADDE 128– Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri gereğince çıkarılan 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde kararnameler, 
Anayasanın ve İçtüzüğün kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için koydu-
ğu kurallara göre ancak, komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer kanun hük-
münde kararnamelerle, kanun tasarı ve tekliflerinden önce, ivedilikle en geç 
otuz gün içinde görüşülür ve karara bağlanır. 

Komisyonlarda en geç yirmi gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan ka-
nun hükmünde kararnameler Meclis Başkanlığınca doğrudan doğruya Genel 
Kurul gündemine alınır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetlerle 
İlgili Kararlar 

Savaş hali ilanı 
MADDE 129– Anayasanın 92 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, ya-

bancı bir devlete karşı veyahut belli bir devleti hedef tutmayıp Türkiye için 
savaş hukukunun yürürlüğe girmesini gerektiren hallerde savaş hali ilanına, 
Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisince karar 
verilir. Bu kararı Cumhurbaşkanı uygular. 

Ancak, Anayasanın 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde 
Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir ve 
derhal Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırır. 

Silahlı kuvvet gönderilmesi veya kabulü 
MADDE 130– Anayasanın 92 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı 
kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına belli bir süre için, Bakanlar Kurulunun 
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istemi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisince izin verilir. Bu kararı Cumhur-
başkanı uygular. 

DOKUZUNCU KISIM 
Yasama Dokunulmazlığı ve Üyeliğin Düşmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasama Dokunulmazlığı 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi ve görüşüleceği 
komisyon 

MADDE 131– Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
istemler Başkanlıkça, Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu 
Karma Komisyona havale edilir. 

Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun 
Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibi, Anayasa Komisyonunun Başkanı, Baş-
kanvekili, Sözcüsü ve Kâtibidir. 

Hazırlık Komisyonu ve görüşmeleri 
MADDE 132– Karma Komisyon başkanı, dokunulmazlık dosyalarını ince-

lemek üzere ad çekme suretiyle beş üyeli bir hazırlık komisyonu teşkil eder. 
Hazırlık komisyonu kendine gizli oyla bir başkan ve sözcülük görevini de 

yapacak bir kâtip seçer. 
Bu komisyon bütün kâğıtları inceleyip gerekirse o milletvekilini dinler; ta-

nık dinleyemez. 
Hazırlık komisyonu raporunu göreve başlamasından itibaren en geç bir 

ayda verir. 
Bu rapor Karma Komisyonda bir ayda sonuçlandırılır. 
Karma Komisyon raporu 
MADDE 133– Karma Komisyon, hazırlık komisyonunun raporunu ve ekle-

rini görüşür. 
Karma Komisyon dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın mil-

letvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
verir. 

Karma Komisyon raporu, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise Genel 
Kurulda okunur. On gün zarfında bu rapora yazılı olarak itiraz edilmezse kesin-
leşir. 

Rapor, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya üçüncü fıkra gere-
ğince itiraz edilmişse Genel Kurulda görüşülür. 

Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurulca kaldırılmamış ise, dö-
nem yenilenmiş olsa bile milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece ilgili hakkında 
kovuşturma yapılamaz. 
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Savunma hakkı 
MADDE 134– Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili isterse 

hazırlık komisyonunda, Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendini savunur 
veya bir üyeye savundurur. 

Savunma için çağrıda bulunulan milletvekili davete uymazsa evrak üzerin-
de karar verilir. 

Son söz her halde savunmanındır. 
Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Üyeliğin Düşmesi 
Üyeliğin düşmesi 
MADDE 135– İstifa eden, Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmeye engel 

bir suçtan dolayı hüküm giyen, kısıtlanan, üyelikle bağdaşmayan bir hizmeti 
sürdürmekte ısrar eden, Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay 
içinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin üyeliği, 136, 137 ve 
138 inci maddelere göre düşer. 

Üyelikten istifa, hükümlülük ve kısıtlanma 
MADDE 136– Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden istifa eden millet-

vekilinin istifa yazısının gerçekliği Başkanlık Divanınca yedi gün içinde incele-
nip tespit edildikten sonra üyeliğinin düşmesine Genel Kurulca görüşmesiz 
karar verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan dolayı 
kesin hüküm giyen veya kısıtlanan milletvekili hakkındaki kesinleşmiş mahke-
me kararının Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla üyelik sıfatı sona erer. 

Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi sürdürme 
MADDE 137– Anayasanın 82 nci maddesinde ve kanunlarda milletvekilli-

ği ile bağdaşamayacağı belirtilen herhangi bir hizmeti veya görevi sürdürmek-
te ısrar eden üyelerin durumu Başkanlık Divanınca incelenir. Sonuç, Başkanlık 
Divanı kararı olarak Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyona gönderilir. 

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasındaki usullere 
göre durumu inceleyerek bir rapor hazırlar. 

Bu rapor, Genel Kurulda görüşülür. Üyelik sıfatının düşmesi söz konusu 
olan milletvekili, isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savu-
nur veya bir üyeye savundurur. Son söz her halde savunmanındır. 

Üyeliğin düşmesi, Genel Kurulda gizli oyla karara bağlanır. Oylama, Karma 
Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmi 
dört saat geçmeden yapılamaz. 
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Milletvekillerinin devamsızlığı 
MADDE 138– Bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz ola-

rak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık 
Divanınca tespit edilir ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu 
Karma Komisyona gönderilir. 

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere 
göre durumu inceler ve raporunu hazırlar. 

Bu raporu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin 
düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, üyeliği 
düşer. Üyeliğinin düşmesi istenen milletvekili isterse Karma Komisyonda ve 
Genel Kurulda kendisini savunur veya bir üyeye savundurur. Son söz her 
halde savunmanındır. 

Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanma-
sından itibaren yirmi dört saat geçmeden yapılamaz. 

Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam kırk beş birleşim-
den fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir. 

 
ONUNCU KISIM 

Oylamalar ve Seçimler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Oylamalar 
Oylama şekilleri 
MADDE 139– Oylama üç şekilde yapılır: 
1. İşaretle oylama; 
2. Açık oylama; 
3. Gizli oylama. 
İşaretle oylama üyelerin el kaldırması; tereddüt halinde ayağa kalkmaları; 

beş üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz 
oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılır. 

Açık oylama, üzerinde milletvekillerinin ad ve soyadlarıyla seçim çevreleri-
nin yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya atılması veya elektronik oylama 
mekanizmasının çalıştırılması yahut ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan 
milletvekilinin ayağa kalkarak “kabul”, “çekimser” veya “ret” kelimelerinden 
birini yüksek sesle söylemesi ve böylece açıkladığı oyunun kâtip üyelerce 
kaydedilmesi suretiyle olur. 

Oy pusulalarının toplanması kürsüde bulunan bir kutuya oy pusulalarının 
atılması suretiyle olabileceği gibi kutuların özel görevliler tarafından sıralar 
arasında dolaştırılması suretiyle de yapılabilir. Açık oylama şekillerinden birine 
başvurulması, Genel Kurulun kararına bağlıdır. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 

 

229

TB
MM

 İç
tü

zü
ğü

 

Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bulunmayan yuvarlakların kürsüden ku-
tuya atılması suretiyle yapılır. 

Beyaz yuvarlak olumlu, yeşil yuvarlak çekimser ve kırmızı yuvarlak olum-
suz oy anlamına gelir. 

İşaretle oylamanın yapılacağı haller 
MADDE 140– Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama 

yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak 
işaret oyuna başvurulur. 

İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen hususlarda, oylamaların işa-
retle yapılması zorunludur. 

İşaretle oylamada usul 
MADDE 141– İşaret oyuna başvurulması gereken hallerde Başkan oyla-

ma yapılacağını bildirerek önce oya sunulan hususu kabul edenlerin, sonra 
kabul etmeyenlerin el kaldırmasını ister. 

Kâtip üyeler, kendi oylarını Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra 
Başkana bildirirler. 

Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel Kurula “kabul edilmiştir” veya 
“kabul edilmemiştir” denmek suretiyle ilân olunur. 

İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el 
kaldıranları, Başkan ile kâtip üyeler beraberce sayarak tespit ederler. Araların-
da anlaşamadıkları veya oyları tespit edemedikleri hallerde, Başkan, oylama-
nın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağını bildirir. 

Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulmasından hemen sonra bir 
arada ayağa kalkan beş milletvekili sonucun açıkça anlaşılmadığı gerekçesiyle 
oylamanın tekrarlanmasını isterlerse, oylama salonda ikiye bölünmek suretiyle 
yeniden yapılır. 

Açık oylamanın zorunlu olduğu haller 
MADDE 142– Genel ve katma bütçe kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin 

ek tasarılarla değişiklik tasarıları, genel ve katma bütçeli daireler için ek öde-
nek veya olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarıları, bu kanun-
lara ilişkin değişiklik tasarıları, bu kanunlarda bölümler arasında aktarma 
yapılmasına dair kanun tasarıları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 
değiştirilmesi hakkında verilen kanun teklifleri, geçici olarak harcama yapılma-
sına ve gelir toplanmasına yetki veren kanun tasarılarının tümü; vergi, resim 
ve harçlar konmasına, kaldırılmasına, eksiltilmesine veya artırılmasına dair 
kanun tasarısı ve tekliflerinin tümü; kesin hesap kanunu tasarıları, genel ve 
katma bütçeli dairelere bağlı döner sermayeler hesaplarının onaylanmasına 
dair kanun tasarılarının tümü; milletlerarası andlaşmaların onaylanması; bu 
andlaşmalara katılma veya bu andlaşmaların belli hükümlerinin yürürlüğe 
konması hakkındaki katılma bildirilerinin yapılmasının uygun bulunması hak-
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kındaki kanun tasarılarının tümü; uzun vadeli kalkınma planı tasarısının tümü, 
Anayasanın değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin her bir maddesiyle tümü 
ve bu İçtüzüğün emredici hükümleriyle belirtilen diğer hususların oylanması 
açık oylama ile yapılır. 

Açık oylama istemi 
MADDE 143– Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna ya-

hut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en 
az on beş milletvekilinin yazılı istemine bağlıdır. 

Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş 
olması gereklidir. Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu 
bildirir ve önerge sahiplerinden en az on beşinin Genel Kurul salonunda bulu-
nup bulunmadığını tespit eder. 

Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bulunan üyelerden başlanır. Önerge 
sahiplerinden en az on beşi Genel Kurul salonunda bulunmaz veya noksan 
imza herhangi bir milletvekili tarafından kabul edilmez veya oylamaya katıl-
mazlarsa, açık oylama istemi düşer. 

Açık oylama önergesinde imzası bulunanlardan en az on beş milletvekilin-
den herhangi birinin oyunu kutuya atmadığı tasnif sonunda anlaşılırsa, yapılan 
oylama, işaret oyu niteliğinde işlem görür. 

Açık oylama sırasında basılı oy pusulası bulunmayan milletvekili bir beyaz 
kâğıt üzerine adını ve seçim çevresini yazıp imzalamak suretiyle oyunu kulla-
nabilir. 

Açık oylamanın sonuçlanması 
MADDE 144– Açık oylamada oylama işleminin sona erdiği Başkanlıkça 

bildirildikten sonra, hiçbir milletvekili oyunu kullanamaz. 
Oyların sayımı ve dökümü kâtip üyelerce yapılır ve tutanakla tespit edilen 

sonuç aynı oturumda Başkan tarafından ilan olunur. 
Birden fazla açık oylamanın bir arada yapılması 
MADDE 145– Birden fazla husus hakkında açık oylama yapılması gereki-

yorsa, açık oylama işlemleri, oy pusulalarının değişik kutulara aynı zamanda 
atılması suretiyle de yapılabilir. 

Başkanın gerekli görmesi halinde açık oylama oturumun sonuna veya haf-
tanın belli bir gününe bırakılabilir. Ancak, muhtevası itibariyle çelişki doğurma-
sı muhtemel maddeler ayrı ayrı oylanır. 

Karar yeter sayısı 
MADDE 146– Oya konulan bütün hususlar, Anayasada, kanunlarda veya 

İçtüzükte ayrıca hüküm yoksa toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğun-
luğuyla kararlaştırılır. Salt çoğunluk belli bir sayının yarısından az olmayan 
çoğunluktur. 
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İşaretle oylamada olumlu oylar, olumsuz oylardan fazlaysa, oya konan hu-
sus kabul edilmiş; aksi halde, reddedilmiş olur. Genel Kurulda bulunup da oya 
katılmayanlar yeter sayıya dahil edilirler. 

Gizli oylama 
MADDE 147– Anayasa veya kanun gereğince açık oylamanın zorunlu bu-

lunduğu hallerde veya İçtüzüğün işaret oyuyla hallinin zorunlu olduğunu 
belirttiği konularda yahut açık oylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine ya-
pıldığı hallerde, gizli oylama yapılmaz. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı haller dışında gizli oylama yapılabilmesi için yirmi 
milletvekilinin bir önerge ile gizli oylama yapılmasını istemesi ve bu istemin 
Genel Kurulca kabulü lâzımdır. Karar görüşmesiz işaret oyuyla alınır. 

Gizli oylama usulü 
MADDE 148– Milletvekillerine, beyaz, yeşil ve kırmızı renkte üç yuvarlak 

birden verilir. Bunlardan oy olarak kullanılacak yuvarlak, bunun için gösterilen 
kutuya atılır. Diğer iki yuvarlak ayrıca belirtilen yere bırakılır. 

Oylamanın manasının belirtilmesi 
MADDE 149– Gereken hallerde Başkan oylamadan önce verilecek oyların 

ne anlama geldiğini kısaca belirtebilir. 
Her oylamadan önce milletvekilleri zil çalınmak suretiyle çağrılır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Seçimler 
Seçimlerde usul 
MADDE 150– Genel Kurul ve komisyonlarda seçimler, kanun ve İçtüzük-

te belirtilmiş başka bir usul yoksa alfabe sırasıyla adları okunan milletvekilleri-
nin oylarını kürsüdeki kutuya atmaları suretiyle yapılır. 

Sayım ve döküm işi ad çekmek suretiyle tespit edilecek beş üyeli bir tasnif 
komisyonu tarafından yerine getirilir. Bu komisyonun oylama sonuçlarına ait 
raporu, aynı oturumda Başkan tarafından Genel Kurula açıklanır. 

Seçimlerde milletvekilleri zil çalma suretiyle çağrılır. 
 

ONBİRİNCİ KISIM 
Devam ve İzin 

Devamsızlık ve izin 
MADDE 151– Genel Kurulda veya komisyonlarda yapılan yoklama veya 

açık oylamalarda özürsüz veya izinsiz olarak bulunmayan milletvekili o birle-
şimde yok sayılır. 

Başkan yazıyla başvuran bir milletvekiline on günü aşmamak üzere izin 
verebilir. 
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Daha uzun süreli izinler için, Başkanlık Divanının sunuşlar arasında yer 
alacak teklifi üzerine, Genel Kurul, görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle 
karar verir. 

Devamsızlık cetveli 
MADDE 152– Başkanlık Divanı milletvekillerinin Genel Kurul veya komis-

yon çalışmalarına katılmadığı günleri gösterir bir cetvel düzenleyerek bu cet-
velin ilgili üyelere ait kısımlarını özel surette kendilerine gönderir. 

Cetvele itirazı olan milletvekili aldığından başlayarak yedi gün içinde yazı 
ile itiraz edebilir. 

Başkanlık Divanı itirazı inceler; gerekiyorsa ilgili üyeden bilgi ve belge is-
ter, bundan sonra varacağı sonuca göre devamsızlık cetveli yayımlar. 

Devamsızlık cetveli bir yasama yılı içinde en az üç defa yayımlanır. 
Devamsızlığın müeyyidesi 
MADDE 153– Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam 

kırk beş birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı 
kesilir. 

İki ay için izin alanların ödenek ve yollukları 
MADDE 154– Bir yasama yılı içinde aralıksız olarak iki ay veya daha fazla 

izin almış olan milletvekillerine ödenek ve yolluklarının verilebilmesi, Genel 
Kurulun kararına bağlıdır. Genel Kurul, bu konudaki kararını, Başkanlık Divanı-
nın sunuşlar arasında yer alacak teklifi üzerine görüşmesiz ve işaretle oylama 
suretiyle verir. 

 
ONİKİNCİ KISIM 

Tutanaklar 
Tutanak nevileri, tutulması ve tutanakta düzeltme 
MADDE 155– Genel Kurulda, tam ve özet olmak üzere, iki türlü tutanak 

tutulur. 
Tam tutanak, ses alma makinesinin yardımıyla stenolar ve İçtüzüğün ge-

rektirdiği hallerde kâtip üyeler tarafından tutulur. 
Bunlar, tutanak dergisinde yayımlanır. 
Tam tutanağın bastırılıp dağıtılmasından başlayarak on beş gün içinde ilgi-

liler, gereken düzeltmelerin yapılması için Başkanlığa yazıyla başvurabilirler. 
Bu başvurma üzerine, Başkanlık Divanı, gereken incelemeyi yapar. Baş-

kanlık Divanı düzeltme istemini haklı görürse, bir düzeltme yayımlanır ve ait 
olduğu tutanak dergisine eklenir. 

Bir yasama yılının son birleşiminin tutanak özeti kâtip üyeler tarafından 
hemen orada yazılarak o birleşimin sonunda okunur. 

Bu halde düzeltmeler okunma sonunda yapılır. 
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Son birleşim tutanağında milletvekilleri tarafından yapılacak düzeltmeler ilk 
çıkacak Resmi Gazetede yayımlanır. 

 
ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Disiplin Cezaları 
Disiplin cezalarının nevileri 
MADDE 156– Milletvekillerine verilebilecek disiplin cezaları şunlardır: 
1. Uyarma; 
2. Kınama; 
3. Meclisten geçici olarak çıkarma. 
Uyarma 
MADDE 157– Uyarma cezasını gerektiren haller şunlardır: 
1. Söz kesmek; 
2. Sükûneti ve çalışma düzenini bozmak; 
3. Şahsiyatla uğraşmak. 
Uyarma cezasının verilmesi 
MADDE 158– Uyarma cezası verilmesinin gereğini takdir ve yerine ge-

tirme yetkisi, Başkana aittir. 
Uyarma cezası alan milletvekili kendisini savunmak için söz isterse, bu 

üyeye oturumun veya birleşimin sonunda söz verilir. Başkan, gerekirse, daha 
önce söz verebilir. 

Başkan, milletvekilinin açıklamasını yeterli görmezse, uyarma cezasını kal-
dırmaz; yeterli görürse, uyarma cezasını kaldırdığını bildirir. 

Bir milletvekili aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alırsa, durum, tuta-
nak özetinde belirtilir. 

Söz söylemekten yasaklama 
MADDE 159– Aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alan milletvekilinin 

o birleşimin sonuna kadar söz söylemesi Başkanın teklifi üzerine, Genel Kurul-
ca görüşmesiz ve işaret oyu ile yasaklanabilir. 

Kınama 
MADDE 160– Kınama cezasını gerektiren haller şunlardır: 
1. Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası aldığı halde bunu gerektiren ha-

reketten vazgeçmemek; 
2. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğramış olmak; 
3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak; 
4. Saldırıda bulunmak; 
5. Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclisin görevini yerine 

getirmesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak. 
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Meclisten geçici çıkarma 
MADDE 161– Meclisten geçici olarak çıkarma cezası aşağıdaki hallerde 

verilir: 
1. Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğramak; 
2. Bir ay içinde beş kere kınama cezası almak; 
3. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline hakarette bu-
lunmak, sövmek veya onları tehdit etmek yahut Türkiye Cumhuriyetine veya 
onun Anayasa düzenine sövmek; 

4. Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, 
kuruluş ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa 
hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek; 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsaları içine silahlı olarak 
girmek; 

6. Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak. 
Meclisten geçici çıkarma cezasının sonuçları 
MADDE 162— Meclisten geçici olarak çıkarma cezası, en çok üç birleşim 

için verilir. 
Bu ceza, verilir verilmez derhal yerine getirilir. Bu cezaya uğrayan millet-

vekili cezasının yerine getirilmesine karşı gelirse, Başkan, oturumu derhal 
kapatarak o milletvekilinin salondan çıkartılmasını idare amirlerinden ister. 

Bu cezaya çarptırılan milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Ku-
rul, komisyon, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu çalışmalarına cezası süre-
since katılamaz. 

Disiplin cezalarında savunma ve özür dileme 
MADDE 163– Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları Başka-

nın teklifi üzerine Genel Kurulca görüşmesiz, işaret oyu ile kararlaştırılır. 
Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen milletvekilinin savunmasını yap-

mak yahut bunu bir arkadaşına yaptırmak hakkıdır. 
Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları, tutanak özetine ge-

çirilir. 
Geçici olarak Meclisten çıkarma cezasına uğrayan bir milletvekili izin alıp 

kürsüden açıkça af dilerse Meclise girmek hakkını kazanır. 
Disiplin cezaları Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında da uygulanır. 
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ONDÖRDÜNCÜ KISIM 
Kolluk İşleri 

Kolluk tedbirleri 
MADDE 164– Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve 

arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür. 
Muhafız taburu ile güvenlik kuvveti, ancak Başkanın emri altındadır. 
Silah taşıma yasağı 
MADDE 165– Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe, arsa ve eklerine 

silahla girmek yasaktır. Muhafız taburu ile emniyet kuvvetlerindeki görevlilerle 
Başkanın istemi üzerine çağırılan silahlı kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri men-
supları hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Bu hükme aykırı hareket edenler Başkanlıkça derhal dışarı çıkartılır. 
Çalışma salonlarına girme yasağı ve ziyaretçiler 
MADDE 166– Genel Kurul salonu ile komisyon odalarına Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerinden, Meclis memur ve hizmetlilerinden, Hükümetin iş için 
gönderdiği memurlardan ve çağırılan uzmanlardan başka kimselerin girmesi 
yasaktır. 

Girenler Başkanlıkça dışarı çıkartılır. 
Ziyaretçilerin ziyaret usulleri bir yönetmelik ile düzenlenir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
MADDE 167– Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, yasama, ödenek 

ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar. 

Basın 
MADDE 168– Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonların-

daki çalışmaları takip edecek basın ve yayın mensuplarına, Başkanlıkça özel 
bir giriş kartı verilir. Bu kartı taşımayan basın ve yayın mensupları, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde basına ayrılan yerlere giremezler. Bu özel kartlarla 
ilgili esaslar, Başkanlık Divanınca kararlaştırılır. 

Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına özel dinleme locaları ve ça-
lışma büroları ayrılması, Meclis binasının diğer kısımlarına girebilmeleri ve 
basın ve yayın mensuplarına ilişkin sair hususlar, Başkanlık Divanınca hazırla-
nacak bir yönetmelik ile düzenlenir. 

Dinleyiciler 
MADDE 169– Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan 

yerlerde sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. 
Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut her-

hangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. 
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Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafın-
dan hemen dışarı çıkarılırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde suç işlenmesi 
MADDE 170– Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsaları içinde 

milletvekillerinden ve Bakanlar Kurulu üyelerinden başka bir kimse bir suç işler 
ve bu suç savcılığın kendiliğinden kovuşturma açamayacağı fiillerden olursa, 
görevliler sanığı dışarı çıkartır. 

Eğer suç, savcılığın kendiliğinden kovuşturma açabileceği fiillerden ise, sa-
nık hemen savcılığa teslim edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin suç işlemeleri halinde Anayasanın 
83 üncü maddesindeki hükümlere göre işlem yapılır. 

 
ONBEŞİNCİ KISIM 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç hizmetleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 
İdarî İşler 

İç hizmetlere dair mevzuat 
MADDE 171– Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç hizmetleri, kanunlara ve 

bu İçtüzüğe uygun olarak yürütülür. 
Anayasaya, kanuna ve İçtüzüğe uygun olmak şartıyla Başkanlık Divanı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç hizmetlerine ait olmak üzere düzenleyici 
kararlar alabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin heyetle temsili 
MADDE 172– Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsil edilmesi gereken 

yurt içindeki törenlerde, Başkan veya Başkanlık Divanı üyeleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına hazır bulunur. 

Böyle bir törene Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir heyet gönderilmesi 
gerektiği takdirde, bu heyet üyelerinin sayısı, Başkan tarafından tespit edilir. 
Bu heyette her siyasî parti grubundan en az bir milletvekili bulunur. Bu heye-
te, Başkan veya göstereceği başkanvekillerinden birisi başkanlık eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplığından faydalanma 
MADDE 173– Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplığından faydalanma şart-

ları, Başkanlık Divanınca onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Milletvekilliği ile İlgili Belgeler ve İşaretler 

Hal tercümesi varakası 
MADDE 174– Milletvekilleri Meclise katıldıkları ilk günlerde Başkanlığa bi-

rer hal tercümesi varakası verirler. 
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Bu varakada milletvekilinin: 
1. Soyadı ve adı; 
2. Baba adı; 
3. Doğduğu tarih ve yer; 
4. İkametgâhı; 
5. Tahsil derecesi; bildiği yabancı diller; varsa ihtisası, ilmî rütbeleri, ma-

dalya ve nişanları ile eserleri; 
6. Mesleği; 
7. Evli olup olmadığı; eşinin adı; varsa çocuklarının sayısı ve adları; 
İle gerekli diğer hususlar yazılır. 
Sonradan olacak değişiklikler, milletvekili tarafından yazıyla Başkanlığa bil-

dirilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlar da, bu madde hü-

kümlerine tâbidirler. 
Milletvekilleri, ayrıca, kanunlar gereğince doldurmaları gereken diğer bel-

geleri ve mal bildirimini Başkanlığa verirler. 
Tanıtıcı belgeler 
MADDE 175– Milletvekillerine, bir kimlik cüzdanı, rozet, hamail ve bindik-

leri vasıtayı tanıtıcı plâka veya işaret verilir. 
Milletvekilliğiyle ilgili belge ve işaretlerin nitelikleriyle nerelerde kullanıla-

cağı, Başkanlık Divanınca yapılacak bir yönetmelikte tespit olunur. 
Eski milletvekillerine de rozet ve şekli Başkanlık Divanınca tespit edilecek 

ayrı bir kimlik cüzdanı verilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî İşler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin hazırlanması 
MADDE 176– Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe tasarısı idare amirleri ta-

rafından hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Bütçe tasarısı Başkanlık Divanınca 
incelenerek son şeklini alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hizmetlerine dair maddelerinden yapılacak harcamalarla ilgili verile emirleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından imzalanır. 

Hangi verile emirlerinin kendi yerine idare amirleri tarafından imzalanaca-
ğını, Başkan takdir eder. 

Bina, bahçe ve arsaların yapım, imar ve onarımı hakkındaki kararlar, Baş-
kanlık Divanınca alınır. 
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Harcamaların denetimi 
MADDE 177– Hesapları İnceleme Komisyonu, Genel Kurulca kabul edilen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesiyle Meclise bağlı bütçelerin tatbikatına 
nezaret eder. 

Saymanlığın denetlenmesi yılda altı defadan az olamaz. 
Komisyon, söz konusu incelemelerinin sonucunu bir raporla Genel Kurula 

sunar. 
Harcamaların vize edilmesi 
MADDE 178– Verile emirleri, Hesapları İnceleme Komisyonu Denetçi 

Üyesi tarafından harcamanın yapılmasından önce vize edilir. 
Denetçinin özürlü olması halinde, bu görevi, komisyonun Sözcüsü yapar. 
Hesapları İnceleme Komisyonu Denetçi Üyesi veya onun izinli veya özürlü 

olması halinde Sözcüsü, tatil ve ara verme sırasında Ankara’da bulunur. 
Eşya ve demirbaşların denetlenmesi 
MADDE 179– Türkiye Büyük Millet Meclisi eşya ve demirbaş defterleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare amirleri tarafından tutulur ve Hesapları 
İnceleme Komisyonuna sunulur. 

Komisyon, mevcut eşya ve demirbaşları, kurul halinde denetler ve bahis 
konusu defterleri inceleyerek, raporunu, Genel Kurula sunar. 

Kesin hesap 
MADDE 180– Hesapları İnceleme Komisyonu, her malî yılın sonunda, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ait geçen yıl bütçesinin kesin hesabını bir ra-
porla birlikte Genel Kurula sunar. 

Genel Kurul bu rapora bilgi edinmekle yetinir. 
 

ONALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

İçtüzüğün değiştirilmesi 
MADDE 181– İçtüzükte değişiklik yapılmasını öngören teklifler, milletve-

killerince yapılabilir. Bunlar hakkında, kanun teklifleri hakkındaki hükümler 
uygulanır. 

Bu teklifler, Anayasa Komisyonunda incelendikten sonra, bu Komisyonun 
raporu esas olmak üzere, Genel Kurulda görüşülür ve sonuçlandırılır. 

Anayasa Komisyonu, İçtüzükte gördüğü boşluk ve aksaklıkları ve bunların 
doldurulması ve düzeltilmesi için uygun gördüğü tedbirleri, bir rapor halinde 
Meclis Başkanlığına sunar. Bu rapordaki görüşler Başkanlık Divanınca da be-
nimsenirse, Meclis Başkanı İçtüzükte gerekli değişiklik tekliflerinin yapılması 
için Genel Kurulu uyarır. 
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İçtüzük değişiklikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı olarak Resmî Ga-
zetede yayımlanmakla yürürlüğe girer; kararda, ileriye ait başkaca bir yürürlük 
tarihi de gösterilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarının yayımlanması ve yürür-
lüğe girmesi 

MADDE 182– Bu İçtüzükte bahis konusu Başkanlık Divanı tarafından ha-
zırlanan yönetmelikler ve düzenleyici kararlar Resmî Gazetede yayımlanmakla 
yürürlüğe girer; kararda ileriye ait başkaca bir yürürlük tarihi de gösterilebilir. 

Meclis kararları ile Meclisin yaptığı seçimlerin sonuçlarından ve Başkanlık 
Divanı kararlarından hangilerinin Resmî Gazetede yayımlanacağı Başkanlık 
Divanının hazırlayacağı bir yönetmelikte belirtilir. 

Sürelerin tatil sırasında işlememesi 
MADDE 183– Bu İçtüzükte gösterilen süreler, aksi, Anayasa, kanun veya 

İçtüzükte belirtilmedikçe, tatil sırasında işlemez. 
 

ONYEDİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Dâhilî Nizamnamenin yürürlükten kalkması 
MADDE 184– Anayasanın 3 üncü geçici maddesi gereğince Türkiye Bü-

yük Millet Meclisinde uygulanan 1 Kasım 1956 tarihli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dâhilî Nizamnamesi işbu Tüzüğün yürürlüğe girmesi tarihinde yürürlük-
ten kalkar. 

Yürürlük 
MADDE 185– Bu İçtüzük, 1 Eylül 1973 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 186– Bu İçtüzük, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE AİT 
AÇIKLAMA NOTU 

 

5.3.1973 tarihli 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzüğünün; 
– 19 uncu maddesi, 19.9.1978 tarihli 674 numaralı Kararla, 
– 20 nci maddesi, 17.3.1977 tarihli 641 numaralı ve 20.2.1992 tarihli 163 

numaralı Kararlarla, 
– 93 üncü maddesi, 4.4.1977 tarihli 643 numaralı Kararla, 
– 167 nci maddesi, 14.6.1973 tarihli 586 numaralı Kararla, 
Değiştirilmiştir. 
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– 16.5.1996 tarihli 424 numaralı Kararla İçtüzüğün; 
• 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 36, 41, 

43, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 71, 72, 77, 82, 86, 98, 99, 
100, 102, 106, 115, 117, 120, 123, 131, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 147, 
148, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160 ve 162 nci maddelerinde geçen bazı 
ibare, kelime, yıl ve sayılar ile adı ve 5, 7, 10, 11, 14, 20, 23, 25, 27, 38, 60, 
79, 88, 91, 92, 94, 96, 97, 103, 104, 107, 112, 113 ve 114 üncü maddeleri 
değiştirilmiş, 

• 21, 32, 57, 77, 83, 105, 137, 144, 147 ve 149 uncu maddelerinde geçen 
bazı kelime, cümle ve ibareler ile 24 üncü maddesi metinden çıkarılmış, 

• 43, 50, 52 ve 55 inci maddelerine bazı kelime, cümle ve ibareler ile yeni 
madde olarak 89, 90, 91, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129 ve 130 uncu maddeler 
eklenmiş, 

• Diğer madde numaraları teselsül ettirilmiş ve atıflar düzeltilmiştir. 
– İçtüzüğün 60, 79, 81, 83, 87 ve 91 inci maddeleri 7.2.2001 tarihli 713 

numaralı Kararla değiştirilmiştir. 
– İçtüzüğün 81 ve 87 nci maddeleri 10.12.2002 tarihli 750 numaralı Karar-

la değiştirilmiştir. 
– İçtüzüğün 10, 35, 81, 91, 92, 108, 110, 112 ve 115 inci maddeleri 

10.4.2003 tarihli 766 numaralı Kararla değiştirilmiştir. 
– İçtüzüğün 91 inci maddesi 30.6.2005 tarihli 855 numaralı Kararla değiş-

tirilmiştir. 
- İçtüzüğün 91 inci maddesi 31.1.2007 tarihli 884 numaralı Kararla değişti-

rilmiştir. 
- İçtüzüğün 77 nci maddesi 2.6.2007 tarihli 894 numaralı Kararla değişti-

rilmiştir. 
- İçtüzüğün 10, 11 ve 20 nci maddeleri 9.10.2007 tarihli 902 numaralı Ka-

rarla değiştirilmiştir. 
 

İçtüzüğün Görüşüldüğü Birleşimler 
 

Dönem Cilt Birleşim Sayfa 
3 25 110 557 
 29 11 254 
  13 418:430 
  14 435:465 
  15 477:506 
  16 587:645,646:701 
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 30 17 30,30:62 
  18 69:98,100:144 
  19 158:183 
  20 188:218,219:267 
  21 275:305,305:306,307:323 
  22 355:375 
  23 414:436 
 31 39 154 
 32 45 506:527 
  46 550 
 33 51 134:138 
  55 457:473,473:492 
  56 497:546 
  57 581:606 
 35 72 639:657 
 39 127 65:67 (143 üncü maddenin değişikliği) 
4 26 63 119:120 (20 nci maddenin değişikliği) 
  75 348:369 (93 üncü maddenin değişikliği) 

5 6 166 631:633,636:637 (19 uncu maddenin 
değişikliği) 

19 4 39 291:292 (20 nci maddenin değişikliği) 
20 5 49 154:176 
  53 524:581 

21 53 50 550:555, 555:593,594:614, 616 
 54 51 45:87, 116:139 
  55 315:378 

22 1 7 225:229 
22 11 65 628:660 
22 90 122 199:261 
22 145 56 322:341 
  57 473:490 

22 161 120 228:234, 235:250 
23 2 5 391:396 
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SİYASİ PARTİLER KANUNU 
 
 

Kanun Numarası : 2820 
Kabul Tarihi : 22/4/1983 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/4/1983 Sayı: 18027 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 290 

 
 

 

SİYASİ PARTİLER KANUNU 
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Amaç....................................................................................................... 1 

Kapsam ................................................................................................... 2 

Tanım...................................................................................................... 3 

Siyasi partilerin vazgeçilmezliği ve niteliği ................................................... 4 

Siyasi parti kurma hakkı ............................................................................ 5 

Üye olma ve üyelikten çekilme hakkı .......................................................... 6 

Siyasi partilerin teşkilatı............................................................................. 7 

İKİNCİ KISIM 
Siyasi Partilerin Teşkilatlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Partilerin kurulması ................................................................................... 8 

Cumhuriyet Başsavcılığının partilerin kuruluşunu denetlemesi (Mülga)........... 9 

Siyasi parti sicili ...................................................................................... 10 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik 

Siyasi partilere üye olma ......................................................................... 11 
Üyeliğe kabul şartları .............................................................................. 12 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkez Teşkilatı 

Partilerin genel merkez teşkilatı ............................................................... 13 
Büyük kongre......................................................................................... 14 
Genel başkan ......................................................................................... 15 
Merkez karar, yönetim ve icra organları .................................................... 16 
Merkez disiplin kurulu ............................................................................. 17 
Küçük kongre (Mülga)............................................................................. 18 
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İl teşkilatı............................................................................................... 19 
İlce teşkilatı............................................................................................ 20 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Grup kurma............................................................................................ 22 
Grup içyönetmeliği .................................................................................. 23 
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Grup yönetim ve disiplin kurulları ............................................................. 25 
Grup başkanı.......................................................................................... 26 
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Kongrelerle ilgili genel hükümler .............................................................. 29 
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Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi .............................. 33 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması ve 

Adayların Tespiti 
Siyasi partilerin seçimlere katılması .......................................................... 36 
Parti adaylarının tespiti............................................................................ 37 
Kontenjan adaylığı (Mülga)...................................................................... 38 
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SİYASİ PARTİLER KANUNU 
 

 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Amaç: 
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, siyasi partilerle ilgili esasları düzenlemektir. 
Kapsam: 
Madde 2 – (Değişik: 12/8/1999 - 4445/1 md.) 
Bu Kanun, siyasi partilerin kurulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri, gö-

rev, yetki ve sorumlulukları, mal edinimleri ile gelir ve giderleri, denetlenmele-
ri kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar. 

Tanım: 
Madde 3 – Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletve-

kili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen 
görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin 
oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin 
çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet 
göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. 

Siyasi partilerin vazgeçilmezliği ve niteliği: 
Madde 4 – Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurla-

rıdır. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olarak çalışırlar. 
Siyasi partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve karar-

ları Anayasada nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 
Siyasi parti kurma hakkı: 
Madde 5 – Vatandaşlar siyasi parti kurma hakkına sahiptirler. 
Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın 

serbestçe kurulurlar. 
(Üçüncü fıkra mülga: 12/8/1999 - 4445/2 md.) 
Üye olma ve üyelikten çekilme hakkı: 
Madde 6 – Her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen 

şartlara ve usullere göre siyasi partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten 
çekilme hakkına sahiptir. 

Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz, aksi halde 
üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır. 

Kimse, bir partinin birden fazla teşkilat birimine üye kaydolamaz, aksi hal-
de son kayıt tarihinden önce yapılmış olan üyelik kayıtları geçersizdir. 
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Siyasi partilerin teşkilatı: 
Madde 7 – (Değişik: 21/5/1987 - 3370/1 md.) 
Siyasi partilerin teşkilatı; merkez organları ile il, ilçe ve belde teşkilatların-

dan; Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ile il genel meclisi ve belediye meclisi 
gruplarından ibarettir. (Ek Cümle: 12/8/1999 - 4445/3 md.) Siyasi partilerin 
tüzüklerinde ayrıca kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri yan kuruluşlarla, ya-
bancı ülkelerde yurtdışı temsilciliği kurulması öngörülebilir. 

Belde teşkilatı il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde 
kurulur. 

Belde teşkilatları ilçe başkanlığına bağlıdır. Bu teşkilatların seçim tarzı, ku-
ruluş ve faaliyet şekil ve şartları, üye sayısı, il ve ilçe teşkilatlarıyla münasebet-
leri siyasi partilerin tüzüklerinde gösterilir. 

Şu kadar ki, belde teşkilatının üye sayısı üçten az olamaz. 
(Beşinci fıkra mülga: 12/8/1999 - 4445/3 md.) 

 
İKİNCİ KISIM 

Siyasi Partilerin Teşkilatlanması 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 
Partilerin kurulması: 
Madde 8 – (Değişik birinci fıkra: 2/1/2003-4778/6 md.) Siyasî 

partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafın-
dan kurulur. 

Siyasi partilerin genel merkezi Ankara’da bulunur. 
Siyasi partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına 

verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. 
Bildiride, kurulacak siyasi partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların 

adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla 
ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular tarafından imza-
lanması ve bildiriye beşer adet olmak üzere kurucuların nüfus kayıt örnekleri, 
adli sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasi parti kurucusu 
olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurucular 
tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklenmesi şarttır. 

Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alındı belgesi 
verilir. 

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ve alındı belgesinin onaylı birer örneği ile 
bildiri eklerinin birer takımını üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anaya-
sa Mahkemesine gönderir. 
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Cumhuriyet Başsavcılığının partilerin kuruluşunu denetlemesi: 
Madde 9 – (Mülga: 12/8/1999 - 4445/25 md.) 
Siyasi parti sicili: 
Madde 10 – Cumhuriyet Başsavcılığınca her siyasi parti için bir sicil dos-

yası tutulur. 
Bu sicil dosyasında: 
a) Kuruluş bildirisi ve ekleri; 
b) (Değişik: 21/5/1987 - 3370/2 md.) Merkez organları ile teşkilat kurduk-

ları il, ilçe ve beldeleri, bunların organlarında görev alanların adlarını, soyadla-
rını, doğum yer ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını ve ikametgâhlarını 
gösterir onaylı listeleri, 

c) Partinin faaliyetlerini düzenleyen her türlü yönetmelikler ve diğer ya-
yınları, 

d) Partiye kayıtlı üyelerin, ilçelere göre (b) bendindeki bilgileri içeren lis-
teleri, 

Bulunur. 
Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili diğer bilgi ve belgeler de 

bu dosyaya konulur. 
Siyasi partiler, (b) ve (c) bentlerindeki bilgi ve belgeler ile bunlarda ve 

parti tüzük ve programlarında yapılan değişiklikleri, yayın veya değişiklik 
tarihinden itibaren on beş gün içinde; (d) bendindeki listeler ile bunlarla ilgili 
değişiklikleri ise, altı ayda bir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler. 

Siyasi partilerin kapatılmaları veya kapanmaları sicillerine işlenir. 
Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bilgilerin gizliliğine ilişkin hü-

kümler saklıdır. 
(Ek:31/3/1988 - 3420/2. md.) Siyasi Partilerin bu Kanuna göre yapa-

cakları kongre delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) bentleri gere-
ğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas alınır. 

(Ek:31/3/1988 - 3420/2. md.) Cumhuriyet Başsavcılığı, üye listeleri-
nin düzenlenmesi, yazımı, bunların ilçe seçim kurullarına gönderilmesi ve buna 
ait işlerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın-
da Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki esaslar dairesinde perso-
nel görevlendirebileceği gibi, bu işlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuru-
luşlarına ait teknik araçlardan da yararlanabilir. Görevlendirileceklere 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
182 nci maddesine göre ücret ödenir. Bu ücretler ile hizmetin ifası için gerekli 
ödenek Genel Bütçeden ödenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik 

Siyasi partilere üye olma: 
Madde 11 – (Değişik birinci fıkra: 12/8/1999 - 4445/4 md.) On 

sekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulu-
nan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir. 

Ancak; 
a) (Değişik: 12/8/1999 - 4445/4 md.) Hâkimler 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. 

b) 1 – Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
2 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık 
suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını 
açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

3 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır 
hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar, 

4 – Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlar-
dan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm 
olanlar, 

5 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Terör eyleminden mahkûm 
olanlar, 

6 – (Mülga: 12/8/1999 - 4445/4 md.) 
Siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler. 
(Ek: 12/8/1999 - 4445/4 md.) Yükseköğretim elemanları, yasaklama-

nın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Kanunu uygulanır. 
Üyeliğe kabul şartları: 
Madde 12 – Siyasi parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunma-

yanların, üyeliğe kabul şartları parti tüzüklerinde gösterilir. Tüzükte üyelik için 
başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre sınıf ve meslek 
farkı gözeten hükümler bulunamaz. 

Siyasi partiler üye olma istemlerini sebep göstermeksizin de reddedebilir-
ler. Ancak, üyeliğe kaydını isteyenin, istemini reddeden teşkilatın bir üst ka-
demesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine 
verilen karar kesindir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkez Teşkilatı 

Partilerin genel merkez teşkilatı: 
Madde 13 – (Değişik: 21/5/1987 - 3370/3 md.) 
Siyasi partilerin merkez organları büyük kongre, genel başkan ile diğer ka-

rar, yönetim, icra ve disiplin organlarından ibarettir. Bu organların isimleri ve 
üye sayıları tüzüklerinde gösterilir. 

Parti tüzüğünde, partinin gayesine uygun olarak, danışma ve araştırma 
amaçlı ihtiyari kurullar da teşkil olunabilir. 

İhtiyari kurulların görev ve yetkileri ile üyelerinin sayısı ve seçilme usulleri 
tüzüklerinde gösterilir. 

Büyük kongre: 
Madde 14 – Siyasi partinin en yüksek organı büyük kongredir. 
Büyük kongre, seçilmiş üyeler ile tabii üyelerden oluşur. 
Seçilmiş üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının iki katından 

fazla olmamak kaydıyla, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kong-
relerince seçilen delegelerdir. Tabii üyeler; parti genel başkanı, merkez karar 
ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve partinin üyesi olan 
bakanlar ve milletvekilleridir. 

Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimseler, ayrıca il 
kongrelerince delege olarak seçilemezler. 

Parti genel başkanını, partinin merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez 
disiplin kurulu üyelerini gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve programında 
değişiklik yapmak; partinin gelir - gider kesin hesabını kabul ve merkez karar 
ve yönetim kurulunu ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek; kanunlar, parti 
tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla 
kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla 
temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun veya parti tüzüğü-
nün gösterdiği sair hususları karara bağlamak; partinin kapanmasına veya 
başka bir partiyle birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona erecek partinin 
mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar vermek, büyük kongrenin 
yetkilerindendir. 

(Değişik: 28/3/1986 - 3270/3 md.) Büyük kongre parti tüzüğünün 
göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla 
olamaz. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya merkez karar ve yönetim 
kurulunun lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin 
yazılı istemi üzerine yapılır. 

(Değişik: 21/5/1987 - 3370/4 md.) Parti kurucuları seçilmiş delege-
lerin % 15’inden fazla olmamak kaydıyla, parti üyelikleri devam ettiği müddet-
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çe, ilk büyük kongre dahil büyük kongrenin tabii üyesidirler. Parti kurucuları 
seçilmiş delegenin % 15’inden fazla ise tabii delegelerin kurucular arasından 
nasıl seçileceği siyasi partilerin tüzüklerinde gösterilir. Parti kurucuları ilk 
büyük kongreyi, partinin tüzelkişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde 
toplamak zorundadırlar. 

Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, bu kongrenin yetkilerini ku-
rucular kurulu kullanır. Partinin genel başkanı ile yaş kaydı aranmaksızın kuru-
culuk şartlarını haiz merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu 
üyeleri ve milletvekilleri, bu kurulun tabii üyeleridir. 

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük kongre üye tamsayısının salt 
çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulu-
namıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısı 
aranmaz. Büyük kongrenin karar yeter sayısı, kanunda veya parti tüzüğünde 
daha büyük bir sayı gösterilmediği hallerde, hazır bulunan üyelerin salt ço-
ğunluğudur. 

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti 
politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağla-
mak için, bunların genel başkan, merkez karar ve yönetim kurulu veya büyük 
kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. 
Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve Devleti 
ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklif-
leri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin 
üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. Bu teklifler, büyük kongrece seçile-
cek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir 
ve karara bağlanır. 

Genel başkan: 
Madde 15 – Parti genel başkanı, büyük kongrece gizli oyla ve üye tam-

sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü 
oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. 

(Değişik: 28/3/1986 - 3270/4 md.) Genel başkan en çok üç yıl 
için seçilir. (Mülga: 17/5/1990 - 3648/1 md.) 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı 
kalmak kaydı ile parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi, genel 
başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün gös-
tereceği parti mercilerine aittir. 

Parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim kurulunun tabii başkanıdır. 
Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin 

kullanılmasında yardımcılık etmek üzere genel başkan yardımcısı ve genel 
sekreter adlarıyla gerekli gördüğü sayıda yardımcılar öngörebilir. Bunların ne 
suretle seçileceği, görev ve yetkileri parti tüzüğünde gösterilir. 
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Genel başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, büyük kongre 
toplanıncaya kadar, merkez karar ve yönetim kurulu partiyi temsil yetkisini 
kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en geç kırk beş gün içerisinde 
büyük kongreyi toplantıya çağırır. 

Merkez karar, yönetim ve icra organları: 
Madde 16 – (Değişik: 21/5/1987 - 3370/5 md.) 
Siyasi partilerin merkez karar, yönetim ve icra organları parti tüzüğünde 

belirtilen isim, şekil ve sayıda kurulur. Büyük Kongrece seçilecek merkez or-
ganlarının her birinin üye sayısı 15’den az olamaz. 

Bu organlar iki büyük kongre arasında, parti tüzük ve programına ve bü-
yük kongre kararlarına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar 
almak ve alınan kararları uygulamak yetkisine sahiptirler. 

Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin topla-
namadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve progra-
mının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir. 

Parti işlerini düzenleyen parti iç yönetmelikleri merkez karar organı tara-
fından yapılır. 

Merkez karar ve yönetim organlarının üyeleri büyük kongrece seçilir. Diğer 
merkez organlarının seçim usul ve esasları parti tüzüğünde belirtilir. Parti 
genel başkanı merkez karar, yönetim ve icra organlarının her birinin de baş-
kanlığını yapar. Büyük kongrece seçilen merkez organlarının her birinin üyeleri 
büyük kongrenin ve büyük kongre yetkilerini kullanan kurucular kurulunun 
tabii üyeleridir. 

Organların toplanma ve çalışma usulleri, görev ve yetkileri, birbirleriyle 
münasebetleri parti tüzüğünde gösterilir. 

Merkez disiplin kurulu: 
Madde 17 – Siyasi partinin merkez disiplin kurulu, bu Kanunda ve parti 

tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Bu kurulun üye sayısı yediden az olamaz. 
Küçük kongre: 
Madde 18 – (Mülga: 21/5/1987 - 3370/9 md.) 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İl ve İlçe Teşkilatı 

İl teşkilatı: 
Madde 19 – Siyasi partilerin il teşkilatı; il kongresi, il başkanı, il yönetim 

kurulu ve il disiplin kurulundan oluşur. 
İl kongresi, sayısı altı yüzden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre il-

çe kongrelerince seçilen delegelerden oluşur. O ilin partili milletvekilleri ile 
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yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kongresinin tabii üyeleridir. 
Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptir-
ler. Ancak geçici il yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden delege sıfatı olma-
yanların kongrede oy kullanma hakları yoktur. 

(Değişik: 23/5/1987 - 3377/11 md.) İl kongresi, büyük kongrenin 
yapılmasına engel olmayacak şekilde parti tüzüğünde gösterilen süreler içinde 
toplanır. 

(Değişik: 21/5/1987 - 3370/6 md.) İl yönetim kurulu, parti tüzüğü-
nün göstereceği sayıda üyeden oluşur. Bu sayı 7’den az olamaz. 

İl başkanı ile il yönetim kurulu il kongresince seçilir. İl başkanı ile yönetim 
kurulunun, seçim şekli ve merkez karar ve yönetim kurulunca hangi hallerde 
ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı 
parti tüzüğünde gösterilir. El çektirme kararı, 101 inci maddenin (d - 1) ben-
dinde gösterilen haller dışında, yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğu ve gizli oyla alınır. İşten el çektirme kararının il yönetim kuruluna 
bildirilmesinden itibaren kırk beş gün içinde il kongresi toplanarak yeni il 
yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il kongresi için yeni delegeler 
seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

(Değişik:28/3/1986 - 3270/5 md.) İl başkanı en çok üç yıl için seçilir. 
(Mülga: 17/5/1990- 3648/1 md.) 

İl teşkilatında bir il disiplin kurulu bulunur. İl disiplin kurulunun üye sayısı 
ve bu üyelerde aranacak nitelikler parti tüzüğünde belirtilir. 

Bu maddede yazılı kurulların; görev ve yetkileriyle yedek üyelerinin sayısı, 
nasıl seçileceği ve ne suretle göreve çağrılacağı parti tüzüğünde açıklanır. 

İlçe teşkilatı: 
Madde 20 – (Değişik: 31/3/1988 - 3420/3 md.) Siyasi partilerin ilçe 

teşkilatı, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve belde teşkilatından 
meydana gelir. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilir. Bir 
ilçede teşkilatlanma, ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az yarısında teşkilat 
kurmayı gerektirir. Belde sayısı üç veya daha az ise beldenin sadece birinde 
teşkilat kurulmuş olması yeterlidir. 

(Değişik: 31/3/1988 - 3420/3 md.) İlçe kongresi, ilçe ve çevresinde-
ki köy ve mahallelerde partinin son genel seçimde aldığı oy sayısına göre, 
seçime katılmamış partilerde ise üye sayısına göre, bu Kanunun 10 uncu 
maddesinde gösterilen siyasi partiler sicilinde kayıtlı ilgili parti üyelerinin seç-
tikleri, sayısı 400’ü aşmayan delegelerden oluşur. İlçe yönetim kurulu ve varsa 
ilçe disiplin kurulu başkan ve üyeleri ilçe kongresinin tabii üyeleridir. Geçici ilçe 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak 
geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların 
kongrede oy kullanma hakkı yoktur. 
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(Değişik: 28/3/1986-3270/6 md.) Delege seçimleri; köy ve mahalle-
lerde partinin bu yerlerde son genel seçimde aldığı oy miktarı, seçime katıl-
mamış partilerde ise üye sayısı esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek 
kontenjanlara göre yapılır. Köy ve mahallelerdeki üye sayısı delege kontenjanı 
verilmesini gerektiren nispetin altında ise bu durumdaki köy ve mahallelerin 
diğer köy ve mahallelerle birleştirilerek delege seçilmesi mümkündür. 

Yapılan delege seçimleri bir tutanakla tespit edilerek, tutanak parti ilçe 
başkanlığına gönderilir. 

Parti tüzüğünde, münhasıran delege seçimi işlemlerini yürütmek üzere köy 
veya mahallelerdeki üyelerden birinin görevlendirilmesi öngörülebilir. 

Delege seçimiyle ilgili diğer hususlar parti tüzüğünde gösterilir. 
(Değişik: 23/5/1987 - 3377/12 md.) İlçe kongresi, il kongresinin ya-

pılmasına engel olmayacak şekilde parti tüzüğünde gösterilen süreler içinde 
toplanır. 

(Değişik: 21/5/1987 - 3370/7 md.) İlçe yönetim kurulu, parti tüzü-
ğünün göstereceği sayıda üyeden oluşur. Bu sayı 5’ten az olamaz. 

İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu ilçe kongresince seçilir. İlçe başkanı ile 
ilçe yönetim kurulunun; seçim şekli ve il yönetim kurulunca veya merkez karar 
ve yönetim kurulunca hangi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici 
yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir. El çektirme 
kararı 101 inci maddenin (d-1) bendinde gösterilen haller dışında yetkili kurul-
ların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. İşten el çektirme 
kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde ilçe 
kongresi toplanarak yeni ilçe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe 
kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

(Değişik:28/3/1986 - 3270/6 md.) İlçe başkanı en çok üç yıl için se-
çilir. (Mülga: 17/5/1990 - 3648/1 md.) 

Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileri ile yedek üyelerinin sayısı 
ve ne suretle göreve çağrılacağı parti tüzüğünde gösterilir. 

Siyasi partilerin, illerin merkez ilçelerinde teşkilat kurmaları hususunda ilçe 
teşkilatına ilişkin hükümler uygulanır. 

Seçimlerin yapılması: 
Madde 21 – Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri 

ile il kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında 
gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır. 

Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin toplantılarından 
en az on beş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, 
büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim kurulunun önceden belirleye-
ceği seçim kurulu başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu baş-
kanına ilçede birden fazla ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci ilçe 
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seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, 
yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantı-
ya ilişkin hususlar da bildirilir. 

Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip ince-
lemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onayla-
nan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi 
gün önce siyasi partinin ilgili teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle 
ilan edilir. İlan süresi üç gündür. 

İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve 
en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen liste-
ler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hâkim tarafından onaylanarak siyasi 
partinin ilgili teşkilatına gönderilir. 

(Değişik: 28/3/1986 - 3270/7 md.) Kongrelerde yapılacak seçimler 
ilgili seçim kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır. Bu seçimlerin usul ve 
şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve listelerin tanzim tarzı siyasi 
partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir. 

(Değişik: 28/3/1986 - 3270/7 md.) Seçim kurulu başkanı, bir baş-
kan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık 
kurulu başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer üyesi de aday olmayan parti 
üyeleri arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye 
de belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula memur 
üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara gö-
re seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu gö-
revleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

(Değişik: 31/10/1990 - 3673/1 md.) Listede adı yazılı bulunmayanlar 
oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik 
kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş resmi belge ile ispat 
edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra 
kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanınca verilen, seçim 
kurulu başkanınca mühürlenmiş ve adayları gösterir listelerin tüzük ve kongre 
yönetmeliklerinde gösterilen usule uygun bir şekilde işleme tabi tutularak 
sandığa atılması suretiyle kullanılır. Oy kullanma ve oyların muteberlik şekil ve 
şartları siyasi partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim 
sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği 
seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, 
tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere seçim kurulu 
başkanlığına verilir. 
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Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesin-
den itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafın-
dan aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna 
aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan 
az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği 
tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim 
yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere 
uygun olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 
“Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” da belirti-
len esaslara göre Genel Bütçeden ücret ödenir. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar. 
Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Siyasi Parti Grupları 
Grup kurma: 
Madde 22 – En az yirmi milletvekiline sahip siyasi partiler, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde grup kurabilirler. 
Bir siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazıyla bildirilir. 
Grup iç yönetmeliği: 
Madde 23 – Grup içyönetmeliği, grubun kurulduğunun bildirildiği tarihten 

itibaren on beş gün içinde, grubu oluşturan milletvekilleri tarafından hazırlanır. 
Bu içyönetmeliğin, milletvekillerinin salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesi 
zorunludur. Bu şekilde hazırlanan içyönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilir. 

Grup içyönetmeliğine, parti tüzük ve programına aykırı hükümler konulamaz. 
Grup genel kurulu: 
Madde 24 – Bir siyasi partinin grup genel kurulu, o partinin milletvekille-

rinden oluşur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları 

siyasi partinin ve parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine 
katılamazlar. Ancak, yeniden milletvekili adayı olmaya ilişkin faaliyetleri bu 
hükmün dışındadır. 

Grup yönetim ve disiplin kurulları: 
Madde 25 – Her siyasi parti grubunda; kuruluşu, görev ve yetkileri grup 

içyönetmeliğinde belirtilen birer yönetim ve disiplin kurulu bulunur. 
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Grup disiplin kurulunun, hangi hallerde merkez disiplin kurulu ile bir arada 
çalışacağı, parti tüzüğünde gösterilir. 

Grup başkanı: 
Madde 26 – Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da 

başkanıdır; değilse grup başkanı grup üyeleri arasından içyönetmelikte göste-
rilen yöntemle seçilir. 

Grupta gizli oylama: 
Madde 27 – Grup genel kurulunda, seçimlere ait oylamalar ile milletve-

killerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların oylamaları, gizli oyla 
yapılır. 

Grup ve hükümet ilişkileri: 
Madde 28 – Bakanlar Kuruluna veya bir bakana Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde veya grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar 
alma yetkisi, grup genel kuruluna aittir. Bu yetki, başka bir organa veya mer-
cie bırakılamaz. 

Bakanlar Kuruluna katılacak üyeler, parti gruplarında ve diğer parti organ-
larında tespit edilemez. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Teşkilatla İlgili Diğer Hükümler 
Kongrelerle ilgili genel hükümler: 
Madde 29 – 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 

bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partilerin her kademedeki kongre-
leri için de uygulanır. 

Şu kadar ki, parti tüzükleri ve yönetmelikleri, parti kongreleri için gerekli 
ilanın gazete ile yapılması şartını kaldırabileceği gibi, toplantı yeter sayısını ve 
yeter sayının sağlanamadığı hallerde birinci ve ikinci toplantı arasındaki süreyi 
de azaltabilir. Bu Kanundaki özel hükümler saklıdır. 

İbra için oya katılamayacak olanlar: 
Madde 30 – Değişik kademelerdeki kongrelerde tabii üye olarak bulunan 

merkez karar ve yönetim kurulu ile yönetim kurulları üyeleri, mensup oldukla-
rı, kurulun ibrası için yapılan oylamalara katılamazlar. 

Teşkilatın merkezleri: 
Madde 31 – (Değişik: 12/8/1999 - 4445/5 md.) 
Siyasi partilerin merkez teşkilatı Ankara il merkezinde; il ve ilçe teşkilatları, 

ilgili il ve ilçe merkezlerinde; belde teşkilatları, il ve ilçe merkezleri hariç olmak 
üzere, belediye teşkilatı olan yerlerde; yan kuruluşları ve yurtdışı temsilcilikleri 
ise tüzüklerinde belirtilen yerlerde bulunur. 
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Bağdaşmayan görevler: 
Madde 32 – Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurullarına üye 

olanlar, o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu yönetim kurulunda 
görev alamazlar. 

Siyasi partilerin disiplin kurullarında görev alanlar, kongreler, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisindeki parti grubu üyelikleri hariç, partinin diğer organ, kurul 
ve görevlerinde bulunamaz, partiye bir hizmet bağıyla bağlı olamaz ve parti-
den herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar. 

Bir disiplin kurulunda görev alan kimse, diğer bir disiplin kurulunda görev 
alamaz. 

Eşler ile bir ve ikinci derecedeki kan ve sıhrî hısımlar, aynı disiplin kurulun-
da görev alamazlar. Bunlarla ilgili kararlara katılamazlar. 

Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olan kimse, di-
ğer bir il veya ilçe yönetim kurulunda üye olamaz. İl ve ilçe başkanları hakkın-
da da aynı hüküm uygulanır. 

Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi: 
Madde 33 – Parti kongreleri hariç olmak üzere, her kademedeki parti or-

ganlarıyla parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin adları, soyadları, 
doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve nüfus cüzdanı 
örnekleri; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan başla-
yarak on beş gün içinde yazı ile bildirilir. Valiliklerce birleştirilen bu bilgi ve 
belgeler İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili bilgi ve belgeler de aynı süre 
içinde doğrudan İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 

Kamu yararına dernek sayılmama: 
Madde 34 – 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 

kamu yararına çalışan dernek sayılma hükümleri siyasi partiler hakkında uygu-
lanmaz. 

Ana muhalefet partisi ve genel başkanı: 
Madde 35 – Bakanlar Kuruluna katılmayan ve grubu bulunan siyasi parti-

ler arasında en fazla milletvekiline sahip olan partiye ana muhalefet partisi, 
genel başkanına da ana muhalefet partisi genel başkanı denir. Bu siyasi parti-
lerin milletvekili sayılarının eşit olması halinde, son milletvekili seçimlerinde 
aldıkları muteber oy sayısına bakılır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması 

ve Adayların Tespiti 
Siyasi partilerin seçimlere katılması: 
Madde 36 – (İptal:Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 

1986/17. K. 1987/11 sayılı Kararı ile.)(Yeniden düzenleme: 
31/3/1988 - 3420/4. md.) Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için 
illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş 
ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunması şarttır 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde 
teşkilat kurmayı gerektirir. 

Parti adaylarının tespiti: 
Madde 37 – (Değişik: 28/3/1986 - 3270/9 md.) 
Siyasi partiler, milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, adaylık için mü-

racaat eden ve adaylığı uygun bulunanlar arasından, adayların tespitini; ser-
best, eşit, gizli oy, açık tasnif esasları çerçevesinde, tüzüklerinde belirleyecek-
leri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçı ile yapabilirler. 

(Ek: 31/7/1998 - 4381/7 md.) Siyasi partiler, ön seçim ya da aday 
yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde, toplam olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının % 5’ini aşmamak üzere, ilini, seçim çevresini, aday 
listesindeki sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en az on gün 
önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek koşuluyla merkez adayı gösterebilirler. 
Ön seçim ya da aday yoklaması yapılmayan yerlerde, siyasi partilerin merkez 
yoklaması veya diğer usullerden biri veya bir kaçı ile aday belirleme yetkileri 
saklıdır. 

Partilerin tüzüklerinde gösterilen merkez yoklaması dışındaki parti aday 
seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılır.1 

Partilerin tüzüklerinde herhangi bir seçim çevresinde bütün üyelerin iştiraki 
ile yapacakları ön seçimde bu Kanunun ön seçimlerle ilgili hükümleri uygulanır. 

Aday tespitinin yapılacağı gün, Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel se-
çimlerden en az yetmiş beş gün önceki bir tarih olarak belirlenip ilan edilir. 
Seçime katılacak bütün siyasi partilerin tüzüklerindeki usullere göre il ve ilçe-
lerde yapacakları aday tespitleri bütün yurtta aynı günde yapılır. 

Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, aday tespiti için de esas 
alınır. 

                                                 
1  (1) Bu fıkrada yer alan “partilerin tüzüklerinde” ibaresinden önce gelen “Bu Kanunun 38 inci 

maddesinde yazılı kontenjan adaylığı” ibaresi 27/10/1995 tarihli ve 4125 sayılı Kanunun 21 
inci maddesi ile madde metninden çıkarılmıştır. 
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Kontenjan adaylığı: 
Madde 38 – (Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.) 
Adayların tespitinde uygulanacak hükümler: 
Madde 39 – 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm-

leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hü-
kümleri, önseçimlerde ve kullanılacak parti seçmen kütükleri hakkında da 
uygulanır. 

Siyasi partilerde aday adaylığı ve merkez adaylığı: 
Madde 40 – (Değişik birinci fıkra: 28/3/1986 - 3270/11 md.) Si-

yasi partiler, Anayasa ve kanunlarda belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydıyla 
adaylarda daha başka ne gibi şartlar bulunması gerektiğini tüzüklerinde göste-
rebilirler. 

Bir kimse, aynı zamanda, önseçimlerde ve merkez adaylığında değişik si-
yasi partilerden veya aynı partiden, aynı seçim için birden fazla seçim çevre-
sinden önseçime katılamaz. 

Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldık-
tan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa 
etmedikçe bağımsız aday olamaz 

(Değişik: 25/12/1993 - 3945/1 md.) Mahalli teşkilatın yönetim kuru-
lu başkan ve üyelerinden, görev yaptıkları yerden aday adayı olmak isteyenle-
rin görevlerinden istifa etmelerine ilişkin usul ve esaslar siyasi partilerin tüzük-
lerinde belirlenir. 

Bu hükümlere aykırı hareket edenlerin adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tara-
fından iptal edilir. 

Siyasi partilerin genel başkanlığı; partilerinin, aday adayları listelerini ve 
seçim çevrelerini önseçimin yapılacağı tarihten en az yirmi gün önce saat on 
yediye kadar Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve ilçe seçim kurullarına bildirir. 
Kurullarca ilgiliye bir alındı belgesi verilir. 

Bu bildirimden sonra adaylıktan çekilmek önseçime kadar dikkate alınmaz. 
Ancak, bu gibiler aday seçilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder. Ölüm ha-
linde de aynı hüküm uygulanır. 

Kurulların oluşumu: 
Madde 41 – Önseçimde: 
a) İlçe seçim kurulu; ilçe seçim kurulu başkanı ile dört üyeden oluşur. 
(Değişik: 28/3/1986 - 3270/12 md.) Üyelerden ikisi o ilçede görev 

yapan Devlet memurları arasından seçilir. Bunlar kurulun devamlı üyesidirler. 
İki üye ise aday adayı olmayan parti üyeleri arasından belirlenir. Bunlar, üyesi 
bulundukları parti adına o parti adayları için yapılacak önseçim işlemleri ile 
ilgili olarak kurula katılırlar. 
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Aynı usulle ikişer yedek üye de seçilir. 

Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, bu Kanunla ilçe seçim ku-
rulu başkanına veya ilçe seçim kuruluna verilmiş bulunan görevler, birinci ilçe 
seçim kurulu başkanı veya kurulu tarafından yerine getirilir. 

b) Sandık kurulu; bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. 
Sandık başkanı ile iki asıl, iki yedek üye Devlet memurları arasından, iki asıl iki 
yedek üye de partiler tarafından yukarıdaki fıkra esaslarına göre belirlenir. 

Kurullardaki üyelerin gelmemesi halinde yedekleri alınır; noksanlık yedek-
lerle giderilemiyorsa durum bir tutanakla tespit edilir ve kurul başkanı tarafın-
dan yukarıda nitelikleri açıklanan kimselerden seçilmek suretiyle tamamlanır. 

Önseçimlere hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinden katılacakları, 
partilerin aday adayları listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirildiği tarihten 
itibaren üç gün içinde ilan edilir. İlçe seçim kurulunca siyasi partilerin her biri 
için parti seçmen listesinde kayıtlı her bin seçmene bir sandık ve kapalı hücre 
bulundurulur ve sandıkların yerleri tespit edilerek mutat vasıtalarla ilan olunur. 
Bu husus ayrıca ilgili siyasi partilere de duyurulur. 

Parti seçmen listesi: 
Madde 42 – Siyasi partilerin ilçe teşkilatı, kendi çevrelerindeki üyelerini 

muntazam kayıt ve sıra numarası ve partiye giriş çıkış tarihleri ve üye hakkın-
da diğer bilgileri ihtiva eden bir üye kayıt defterine kaydederler. 

Üye kayıt defterleri, ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altındadır. Üye 
kayıt defterleri, en az altı ayda bir defa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
incelenir ve kayıtların usule uygun olarak tutulup tutulmadığı bir tutanakla 
tespit edilir. 

(Değişik: 31/3/1988 - 3420/5 md.) Üye Kayıt Defterinde Parti üyesi 
olarak kayıtlı bulunan ve Cumhuriyet Başsavcılığınca seçim kurullarına gönde-
rilen listelerde yer alan üyeler önseçimde oy kullanabilir. 

(Değişik: 31/3/1988 - 3420/5 md.) Önseçimlerin yapılacağı tarih iti-
bariyle bir önceki yılın son gününe kadar bu Kanunun 10 uncu maddesine 
göre Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen üyeler önseçimde oy kullanabilir. 

(Değişik: 31/3/1988 - 3420/5 md.) İlçe Seçim Kurulları üye listelerini 
önseçimden en az otuz gün evvel elinde olacak şekilde Cumhuriyet Başsavcılı-
ğından temin eder. 

(Değişik: 31/3/1988 - 3420/5 md.) Siyasi Partiler kayıtlı üyelerin ta-
mamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa bu halde oy kullana-
cak seçmen listelerini önseçimden en az otuz gün önce ilçe seçim kurulu 
başkanlığına üye kayıt defterleri ile birlikte vermek zorundadırlar. 

(Değişik: 31/3/1988 - 3420/5 md.) Bu listeler önseçim tarihinden 25 
gün önce parti yönetim kurulu ve ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır. Seki-
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zinci fıkradaki itiraz süresinden sonra kesinleşen listelere göre parti seçmen 
kartları ilçe seçim kurulu başkanlığınca her üyeye dağıtılır. 

Parti üyeleri, parti seçmen listesine, asıldığı tarihten itibaren on beş gün 
içinde yazıyla itiraz edebilirler. İtirazlar ilçe seçim kurulu tarafından incelenir 
ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. İtirazın yerinde görülme-
si halinde parti seçmen listesi düzeltilir. 

Önseçimde propaganda ile ilgili hükümler: 
Madde 43 – Aday yoklamalarına katılan aday adayları için propaganda 

yapmak amacı ile açık hava toplantıları, örf ve âdete göre sohbet toplantısı 
sayılanlar hariç olmak üzere kapalı salon toplantıları tertiplenemez, duvar ilanı, 
el ilanı ve her nevi matbua, ses ve görüntü bantlarıyla propaganda yapılamaz. 
Bu tür toplantılarda başka aday adaylarına karşı kötüleyici beyanlarda bulu-
nulması yasaktır. 

Siyasi partiler, tüzüklerinde gösterilmek kaydıyla aday adayları için bunla-
rın vereceği bilgileri de esas alarak aday adaylarının meslek veya sanat hayat-
larındaki derece, başarı ve eserlerini, memlekete yaptığı hizmetleri gösterir, 
vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırıp dağıtabilir. Aday adaylarının 
soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek benzer bilgileri içeren matbualar 
sandık başlarına asılabilir. 

Aday adayları, mensup oldukları partinin programı, büyük kongresinin ve 
yetkili merkez organlarının kararları ile partinin seçim bildirisi dışında, milli, 
mahalli yahut mesleki çapta herhangi bir vaadde bulunamazlar ve Türkçeden 
başka dil ve yazı kullanamazlar. 

Aday adayları, önseçimlerde oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına 
maddi çıkar sağlama amacı güdemezler; önseçimlerde oy kullanacakları etkile-
mek maksadıyla meşru ve hukuka uygun olmayan davranışlarda bulunamazlar. 

Kuruldaki parti üyesinin görevini yerine getirmemesi: 
Madde 44 – Önseçim günü oy verilmesine başlanmazdan önce veya oy 

verme sırasında ilçe seçim kuruluna dahil siyasi parti üyesi görevini yapmazsa, 
ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi partilerin sıradaki yedek üyesi 
getirilir. Bu da mümkün olmazsa, bu husus tutanağa geçirilir ve eksikler san-
dık alanı çevresindeki parti üyesi olabilme yeterliğine sahip ve okur - yazar 
olanlar arasından ilçe seçim kurulu başkanının seçeceği kimse ile tamamlanır. 

Müşahitler: 
Madde 45 – Önseçim sırasında siyasi partilerin birer müşahidi, kendi par-

tilerine ait sandık başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilir. Önse-
çimde aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandık başında bulunamazlar. 

Oy pusulası: 
Madde 46 – Siyasi partiler, 40 ıncı maddeye göre bildirdikleri aday aday-

ları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak il ve ilçe seçim kurulu başkan-
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lıklarına yeteri kadar zarf ile birlikte verirler. İlçe seçim kurulu başkanlıkları oy 
pusulalarını ve zarfları mühürledikten sonra, seçim günü sandık başkanlıkla-
rında hazır bulundururlar. 

Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya görev-
lendireceği kurul üyesi oy pusulasını, sandık kurulu başkanlığının mührü ile 
mühürledikten sonra verir. 

(Değişik: 28/3/1986 - 3270/14 md.) Partili seçmen, aday adaylarının 
karşısına işaret koymak suretiyle tercihini kullanır. İşaretleme, (...)2 o seçim 
çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısından çok ve yarısından az olamaz. 
İşaretlemede belirlenen miktar ve nispetlere uyulmaması, oy pusulalarının 
geçersiz sayılmasını gerektirir. 

Kimliğin tespiti: 
Madde 47 – Önseçimlerde oy vermek için parti seçmen kartının gösteril-

mesi şarttır. Bu belgeyi göstermeyenlerden veya belgenin sahibi olduğunda 
tereddüt edilenlerden parti hüviyet cüzdanı, o da yoksa nüfus hüviyet cüzdanı 
istenir. 

Son işlemler: 
Madde 48 – Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen önseçimle 

tespit edilmiş parti adayları listelerinin tasdikli birer örneğini derhal ilgili parti-
lerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel başkanlıkları, 38 inci madde 
ve parti mevzuatı gereğince merkez adayı olarak seçilen parti adaylarını bu 
listelere dahil ederek seçim çevrelerine göre düzenleyecekleri parti adayı 
cetvellerini, kanun hükümlerine göre Yüksek Seçim Kuruluna süresi içerisinde 
bildirirler. 

Önseçim evrakının saklanması: 
Madde 49 – Hesaba katılan, katılmayan ve itiraza uğramış olan oy pusu-

laları; sayım ve döküm cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanaklarıyla diğer her 
türlü evrak, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 
üç ay süreyle ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanı ve illerde il seçim kurulu 
başkanı tarafından saklanır. 

Bu evrak, Yüksek Seçim Kurulunun istemi olmaksızın hiçbir yere gönde-
rilmez. 

İtiraz hakkı: 
Madde 50 – Seçim ve sandık kurullarının veya kurul başkanlarının kesin 

olmayan kararlarına karşı ilgili siyasi parti, o siyasi partiden önseçimde aday 
adayı olanlar veya o siyasi partilerin teşkilat kademelerinin başkanları veya 
vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilirler. 

                                                 
2  (1) Bu fıkrada yer alan “kontenjan adayları hariç” ibaresi, 27/10/1995 tarih ve 4125 sayılı 

Kanunun 21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır 
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Önseçim tutanağı ve tutanağın iptali: 
Madde 51 – Önseçimlerde, her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek 

basılı tutanak kâğıdında o partiden aday olmak üzere önseçimde aday olmuş 
bulunanların aldıkları oyların toplamı, rakam ve yazı ile belirtilir. Bu tutanak 
ilçe seçim kurulu başkanı ve üyelerince imzalanır. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı ilgili siyasi partinin merkez 
karar ve yönetim kurulu tespit eder. 

Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin 
olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline 
karar verildiği takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçil-
dikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar 
verildiği takdirde, önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar 
38 inci maddede yazılı kurul tarafından tespit edilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği 
hallerde, tutanakları iptal olunan adayların yerine önseçimde aldıkları oy sıra-
sına göre başta gelenlere tutanak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş 
kalan yerlerin doldurulması için bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesin-
den sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. 
Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan işlemler 
durdurulur. 

Mahalli seçimler yoklaması: 
Madde 52 – Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için aday göstere-

bilecekleri hallerde, bu adayların nasıl seçilecekleri ve yoklamalarının nasıl 
yapılacağı ilgili kanundaki esaslara göre belirlenir. 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 
Disiplin suçları ve cezaları: 
Madde 53 – Siyasi partilerin disiplin kurullarınca verilebilecek cezalar, 

uyarma, kınama, partiden veya gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma 
cezalarıdır. 

Disiplin kurullarının vermeye yetkili oldukları disiplin cezaları ile hangi halde 
ne tür disiplin cezası verileceğinin parti tüzüğünde belli edilmesi zorunludur. 

Partinin hangi organ ve mercilerinin kimler hakkında ve hangi disiplin ku-
rulunda disiplin cezası isteminde bulunabileceği ve disiplin cezalarına karşı 
yapılan itirazları incelemeye yetkili üst disiplin kurulları ve itirazın usul ve 
şartları, kanunda belirtilmeyen hallerde, parti tüzüğü ile düzenlenir. 
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Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleriyle 
birlikte en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ olunur. 

Bir partiye mensup milletvekilinin; o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grubu üyeliğinden kesin olarak çıkarılması, partiden çıkarılmayı ve partiden 
kesin olarak çıkarılması da Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu üyeliğinden 
çıkarılmayı gerektirir. 

Bir üyenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubundan geçici olarak çıka-
rılması hakkında verilen ceza, bu üyenin ceza süresince gruptaki çalışmalara 
katılmamasını gerektirir. 

Hakkında geçici çıkarma cezası verilen parti üyesi, faaliyetine katılamaya-
cağı parti organlarına hiçbir teklif yapamaz. Ancak bu hüküm o üyenin parti 
tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcı 
kararlarına uyması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası 
verilen parti üyelerine, parti içinde hiçbir görev verilemez. 

Disiplin kurulları üyelerinin seçilmesi: 
Madde 54 – Siyasi partilerin disiplin kurullarının üyeleri kongrelerce gizli 

oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu disiplin kurulu üyelerinin seçi-
mi, en az iki yıl için olmak üzere, parti tüzüğünde gösterildiği şekilde yapılır. 

Disiplin kurullarının çalışması: 
Madde 55 – Disiplin kurulları, üye tamsayısının en az üçte iki çoğunlu-

ğuyla toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğuyla karar verir. Ancak 101 inci 
maddenin (d - 1) bendinde gösterilen haller dışında, partiden kesin çıkarma 
cezaları için üye tamsayısının çoğunluğunun kararı gereklidir. 

Disiplin kuruluna sevk edilen partili, yazılı veya sözlü savunma hakkına sa-
hiptir. Savunma için süre, savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliği tarihinden 
başlamak üzere on beş gündür. Ancak, seçimlerde veya herkesin gözü önün-
de açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre yedi gündür. 
Savunma süresini geçirenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Sa-
vunmaya çağırma, disiplin kurulu başkanlığınca yazı ile yapılır. Bu yazıda 
uygulanması istenen disiplin cezası ile bu cezanın istenmesine sebep olan 
fiiller açıkça gösterilir. 

Disiplin işleriyle ilgili görüşme ve karar yasağı: 
Madde 56 – Disiplin kurullarına sevk yetkisine sahip bulunan parti organ 

ve mercilerinin kararları ile disiplin kurullarınca verilen disiplin cezaları hakkın-
da, siyasi partilerin her kademesindeki kongrelerinde görüşme yapılamaz ve 
bu konularda karar alınamaz. 

58 inci madde hükmü saklıdır. 
Disiplin cezalarına itiraz: 
Madde 57 – (Değişik: 28/3/1986 - 3270/15 md.) 
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Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen 
parti üyesi, bu cezaya karşı disiplin kuruluna sevk eden organ veya merci veya 
disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, parti 
tüzüğüne ve içyönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıy-
la, parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara 
karşı otuz gün içinde nihai kararı veren merciin bulunduğu yer asliye hukuk 
mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme bu itirazları, diğer işlerden önce ve en 
geç otuz gün içinde basit muhakeme usulüne göre inceleyerek karara bağlar, 
bu karar kesindir. 

Af yetkisi: 
Madde 58 – Disiplin kurullarınca verilen cezaların partinin hangi organı 

tarafından ve ne şekilde affedileceği siyasi partilerin tüzüklerinde gösterilir. 

Disiplin konusunda tedbir kararı: 
Madde 59 – Partiden geçici çıkarmayı veya kesin çıkarmayı gerektiren 

hallerde, disiplin cezası verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti 
organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi 
parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

İlgili, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği disiplin kurulundan is-
teyebilir. Bu istek, disiplin kurulu tarafından yedi gün içinde karara bağlanır. 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Parti Defterleri 
Tutulacak defter ve kayıtlar: 
Madde 60 – Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar def-

teri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya 
defteri tutmak zorundadırlar. 

Üye kayıt defteri, mahalle ve köy esasına göre tutulur. 

Karar defteri, ilgili organın kararlarını, tarih ve numara sırasıyla ihtiva 
eder. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan ka-
rarları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetleri başkanlık divanı üye-
lerince imzalanır. 

Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak kayıt 
defterine kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu 
tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır. 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere 
ve yerlere harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir. 

Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bu-
lunduğu ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir. 
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Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe 
ve il kademesinde, alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir 
dosyada saklanır. 

Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterler, 
parti tüzük ve içyönetmeliklerinde gösterilir. 

Parti genel merkezinde üye kayıt defterlerinin özetinin nasıl tutulacağı, bütçe 
ve kesin hesabın nasıl hazırlanıp düzenleneceği parti içyönetmeliğiyle belirtilir. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mali Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Partilerin Gelirleri 

Gelirler ve kaynakları 3 
Madde 61 – (Birinci fıkra Ek: 12/8/1999 - 4445/6 md.) Siyasi par-

tilerin gelirleri amaçlarına aykırı olamaz. 
Siyasi partiler aşağıda belirtilen gelirleri elde edebilirler: 
a) Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatı, 
b) Partili milletvekillerinden alınacak milletvekilliği aidatı, 
c) (Değişik: 31/3/1988 - 3420/6. md.) Milletvekili, belediye başkanlı-

ğı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği aday adaylarından alınacak 
özel aidat, (Bu aidatlar 64 üncü maddedeki esaslar dahilinde siyasi partilerin 
yetkili merkez karar organlarınca tespit ve tahsil olunur.) 

d) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlana-
cak gelirler, 

e) Parti yayınlarının satış bedelleri, 
f) Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması 

karşılığında alınacak paralar, 
g) Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden sağlanacak 

gelirler, 
h) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler, 
i) Bağışlar. 
j) (Ek: 27/6/1984 - 3032/1 md.) Devletçe yapılan yardımlar. 
(h) bendinde yazılı parti mal varlığından elde edilen gelirler hariç olmak 

üzere, diğer bentlerde yazılı kaynaklardan elde edilen gelirlerden hiçbir surette 
vergi, resim ve harç alınmaz. 

                                                 
3  (1) Bu madde başlığı, “Gelir Kaynakları” iken; 12/8/1999 tarih ve 4445 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Giriş ve üyelik aidatı: 
Madde 62 – Parti üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı ile üyelik ai-

datının alt ve üst sınırları parti tüzüğünde gösterilir. 
Her üye, aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye girişinde ka-

bul etmek zorundadır. 
Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun 

olmak şartıyla, kayıtlı bulunduğu teşkilat kademesi başkanlığına yazı ile bildi-
rerek artırabilir. 

Partiye borçlu olduğu yıla ait aidatın tamamını veya bir kısmını ödemeyen 
parti üyesi hakkında, partiden geçici veya kesin olarak çıkarmaya dair disiplin 
cezaları uygulanmaz. Aidatını ödemesi için yapılan yazılı tebligata rağmen 
belirtilen süre içerisinde ödemede bulunmayan üye hakkında yapılacak işlem 
ve uygulanacak yasaklamalar parti tüzüğünde gösterilir. 

Milletvekili aidatı: 
Madde 63 – Bir siyasi partiye mensup milletvekillerinin, ne miktar aidat 

ödeyeceği ve bu suretle toplanan paraların grup faaliyetlerine ve parti merke-
zine hangi miktarlarda ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu 
kararıyla belli edilir. Ancak, bu miktarın yıllık tutarı milletvekili ödeneğinin net 
bir aylık tutarını geçemez. 

Grubu olmayan milletvekillerinin ödeyeceği aidat, yukarıdaki fıkrada belirti-
len miktarın yarısını geçmemek kaydıyla merkez karar ve yönetim kurulunca 
tespit edilir. 

Milletvekili aday adaylığı aidatı: 
Madde 64 – Milletvekili aday adaylarından alınacak özel aidat, milletvekili 

ödeneğinin net bir aylık tutarını aşmamak kaydıyla parti içyönetmeliklerinde 
gösterilir. 

Satış bedelleri: 
Madde 65 – Bu Kanunun 61 inci maddesinin (d), (e) ve (f) bentlerinde 

gösterilen satış bedelleri, merkez karar ve yönetim kurulunun kararı ile tespit 
edilir. 

Bağışlar: 
Madde 66 – (Değişik: 12/8/1999 - 4445/7 md.) 
Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu 

iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanıla-
rak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılma-
makla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada adı 
geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, siyasi 
partilere hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağış-
layamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamaz-
lar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere ayni hakların dev-
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rine dair tasarruflarda bulunamazlar. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıf-
lar ve kooperatifler, özel kanunlarında yer alan hükümlere uymak koşuluyla 
siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunabilirler. 

Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin bir si-
yasi partiye aynı yıl içerisinde iki milyar liradan fazla kıymette ayni veya nakdi 
bağışta bulunması (Ek ibare: 2/1/2003-4778/8 md.) veya yayınları kul-
landırması yasaktır. Bağış veya bağışların bağışta bulunana veya yetkili temsil-
cisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi 
gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasi partilerce bağış kabul edile-
mez. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/181 md.) Siyasi partilerin adına açılmış 
banka hesaplarına yapılan bağışlar için ayrıca gelir makbuzu düzenlenmez. 4 

Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uy-
rukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya 
nakdi yardım ve bağış alamazlar. 

Ticari faaliyet, kredi ve borç alma yasağı 5 
Madde 67 – (Değişik birinci cümle: 12/8/1999 - 4445/8 md.) Si-

yasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar, kredi veya borç alamazlar. Ancak, 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 66 ncı maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarında 
gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerden kredili veya ipotek karşılığı 
mal satın alabilirler. 

Taşınmaz mal edinme: 
Madde 68 – Siyasi partiler, ikametleri ile amaç ve faaliyetleri için gerekli 

olanlardan başka taşınmaz mal edinemezler. Partiler, amaçları içinde olmak 
şartıyla sahip oldukları taşınmaz mallardan gelir sağlayabilirler. 

(İkinci fıkra Mülga: 12/8/1999 - 4445/25 md.) 
Gelirlerin sağlanmasında usul: 
Madde 69 – Bir siyasi partinin bütün gelirleri, o siyasi partinin tüzelkişiliği 

adına elde edilir. 
Siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirleri, par-

ti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. 
Bastırılan ve parti teşkilat kademelerine gönderilen gelir makbuzlarının seri ve 
sıra numaralarına ait kayıtlar parti genel merkezinde tutulur. Parti teşkilat 
kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla parti merkez karar 
ve yönetim kuruluna karşı mali sorumluluk taşırlar. 

                                                 
4  (Bu fıkraya “bağışta bulunması” ibaresinden sonra gelmek üzere, 2/1/2003 tarihli ve 4778 

sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile “veya yayınları kullandırması” ibaresi eklenmiş ve metne 
işlenmiştir. 

5  Bu maddenin başlığı “Kredi ve borç alma yasağı” iken, 12/8/1999 tarihli ve 4445 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı 
ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve 
dip koçanlarında yer alır. 

Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. 
Makbuz dip koçanlarının saklama süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme 
kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren beş yıldır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Partilerin Giderleri 
Giderlerin yapılmasında usul: 
Madde 70 – (Ek: 12/8/1999 - 4445/9 md.) Siyasi partilerin giderleri 

amaçlarına aykırı olamaz. 
Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır. 
Beş milyon liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile 

tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili organ veya 
merciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili organca onaylanan 
bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla beş milyon lirayı aşmayan harcamalar 
ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. 6 

Giderlere ait belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha 
uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, kesin hesabın Anayasa Mah-
kemesinin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren beş 
yıldır. 

Parti teşkilatı bağlı bulunduğu üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında 
parti tüzüğünde gösterilen sürede hesap vermekle yükümlüdür. Bu süre altı 
aydan fazla olamaz. 

Mali sorumluluk: 
Madde 71 – Siyasi partilerin yapacakları giderler, sözleşmeler ve girişe-

cekleri yükümlülükler; genel merkezde parti tüzelkişiliği adına, illerde il yöne-
tim kurulu adına ve ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yetkili kılınan kişi veya 
kurulca yapılır. 

Siyasi partilerin il ve ilçelerdeki teşkilat kademeleri tarafından parti tüzelki-
şiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin esas-
lar, merkez karar ve yönetim kurulunca tespit olunur. Bu esaslara aykırı olarak 
yahut siyasi partilerin tüzüklerine göre merkez karar ve yönetim kurulunca 
önceden yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir kararla onaylanmadığı 
takdirde, partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları sözleşme ve giriştikleri 
yükümlülüklerden dolayı, parti tüzelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; 

                                                 
6  Bu fıkrada yer alan “beşbin” ibaresi, 12/8/1999 tarih ve 4445 sayılı Kanunun 9 uncu mad-

desiyle “beş milyon” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir 
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merkez karar ve yönetim kurulu veya genel başkan veya parti tüzelkişiliği 
aleyhine takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya 
yükümlülük altına giren kişi veya kişilere ait olur. 

Borç verme yasağı: 
Madde 72 – Siyasi partiler, üyelerine ve diğer gerçek ve tüzelkişilere hiç-

bir şekilde borç veremezler. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Parti İçi Mali İşlemler 

Parti bütçeleri ve kesin hesabı: 
Madde 73 – Siyasi partilerin, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkila-

tı ayrı ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe 
hazırlarlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar genel merke-
ze gönderirler. Bu bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez 
bütçesi en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar parti mer-
kez karar ve yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. 

Siyasi partilerin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. 
Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı her bütçe 

yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını 
gösteren kesin hesaplarını hazırlarlar. İller teşkilatından gönderilenler ve parti 
merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incele-
nerek karara bağlanır ve birleştirilir. 

Siyasi partilerin bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin he-
saplarının nasıl düzenleneceği partilerin iç yönetmeliklerinde gösterilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesince Yapılacak Mali Denetim 
Kesin hesabın gönderilmesi: 
Madde 74 – (Değişik: 12/8/1999 - 4445/10 md.) 
Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Anayasa 

Mahkemesi, siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin Kanuna 
uygunluğunu denetler. (Ek cümleler: 13/2/2011-6111/180 md.) Ancak 
yapılacak kanuna uygunluk denetimi siyasi partilerin amaçlarına ulaşmak için 
yapılmasında fayda görülen faaliyetleri daraltacak veya bu faaliyetlerin yerin-
deliğini içerecek şekilde yapılamaz. Denetimde harcamaların gerçek mahiyeti 
esas alınır. Şekle ve usule ilişkin eksiklikler harcamaların kabul edilmemesini 
gerektirmez. 

Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan 
kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının 
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kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa 
Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorun-
dadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği 
taşınmaz ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin 
ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten 
listeleri eklenir. 

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/180 md.) Siyasi parti hakkında kapatma 
kararı verilmiş olması halinde kapatma kararının verildiği tarihe kadar olan 
döneme ilişkin hesaplar da Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenerek 
karara bağlanır. Bu takdirde denetime esas kesin hesabın verilmesi ve dene-
time ilişkin diğer esas ve usuller Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenir. 

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/180 md.) Siyasi partiler amaçlarına 
ulaşmak için gerekli gördükleri siyasi faaliyetleri kapsamında her türlü harca-
ma yapabilirler. 

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/180 md.) Siyasi partiler mal ve hizmet 
alımı ile yapım işlerini, açık ihale, kapalı zarf usulü ve yazılı veya sözlü olmak 
üzere doğrudan veya pazarlık usullerinden herhangi biri ile yapabilir. 

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/180 md.) Siyasi partiler harcamalarını fa-
tura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün 
olmadığı hallerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip 
olmak şartıyla diğer belgelerle tevsik ederler. Ancak kaybolma, yırtılma ve 
yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve 
fatura yerine geçen belgeler yerine bu belgeleri düzenleyenlerden alınacak 
tasdikli örnekleri kullanılabilir. 

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/180 md.) Siyasi partiler ücret mukabili 
geçici veya sürekli olarak çalıştırdıkları kişilere ödedikleri ayni ve nakdi sağlık 
ve sosyal yardım giderleri ile amaçlarına ulaşmak için görevlendirdikleri kişiler 
tarafından yapılan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin konaklama, yol mas-
rafları ve diğer zorunlu harcamaları gider olarak kayıt edebilirler. 

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/180 md.) Siyasi partiler, mal ve hizmet 
alım sözleşmelerinden kaynaklanan mahkeme kararları ile ödedikleri miktarı 
ve masraflarını gider olarak kaydedebilirler. 

Denetim: 
Madde 75 – Anayasa Mahkemesi, kesin hesaplara ait bilgilerin belgelen-

dirilmesini siyasi partilerden her zaman isteyebilir. 
Anayasa Mahkemesi denetimini evrak üzerinde yapar. (Değişik ikinci 

cümle: 12/8/1999- 4445/11 md.) Bu denetimi, Sayıştay dan yardım 
sağlanarak hazırlatacağı raporlar üzerinden yapabileceği gibi, siyasi partilerin 
genel merkezlerinde ve mahalli teşkilatlarında doğrudan doğruya veya kendi 
üyeleri arasından görevlendireceği bir naip üye veya mahallin en kıdemli adli 
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veya idari yargı hâkimi niyabetinde yaptıracağı inceleme ve araştırmalar üze-
rinden de yapabilir. Bu maksatla, yeminli bilirkişi görevlendirebilir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin başkanından veya temsilcisinden 
yazılı mütalaa isteyebilir; gerekli görürse sorumlu uzman muhasipler de dahil 
ilgililerin sözlü açıklamalarını dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderle-
rinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan 
gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine 
karar verir. 

Siyasi partilerin büyük kongrelerinin kesin hesaplar hakkındaki kararları, 
Anayasa Mahkemesinin denetimini etkilemez. (Ek cümle: 12/8/1999 - 
4445/11 md.) Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonucunda vereceği 
kararlar kesindir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mali Hükümlerin Müeyyideleri 
Hazinece elkoyma: 
Madde 76 – (Değişik birinci fıkra: 12/8/1999 - 4445/12 md.) Bu 

Kanun hükümlerine aykırı olarak bağış kabul ettiği, mal veya gelir edindiği 
Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasi partilerin, bu yolla elde ettikleri 
gelirlerin tamamının, Kanunda belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle, taşınmaz 
malların kanuni miktarı geçen kısmının karşılığının Hazineye irat kaydedilmesi-
ne, taşınmaz malların ise Hazine adına tapuya tesciline karar verilir. 

Bu Kanunun 67 nci maddesi hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağ-
lanan kredi veya borçlar üzerine Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazinece 
elkonulur, kredi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir yükümlülük altına 
girmez. 

Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi 
partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa 
Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir. 

Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri mikta-
rınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedilir. 

Paraya çevirme: 
Madde 77 – Bu Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen esaslara aykırı 

olarak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahip olduğu anlaşılırsa, Anayasa 
Mahkemesinin kararıyla ve bu Mahkemenin göstereceği süre içinde siyasi parti 
tarafından bu malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Siyasi Partilerle İlgili Yasaklar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaçlar ve Faaliyetlerle İlgili Yasaklar 

Demokratik Devlet düzeninin korunması ile ilgili yasaklar: 
Madde 78 – Siyasi partiler: 
a) Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini; Anayasanın başlangıç kıs-

mında ve 2 nci maddesinde belirtilen esaslarını; Anayasanın 3 üncü madde-
sinde açıklanan Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 
diline, bayrağına, milli marşına ve başkentine dair hükümlerini; egemenliğin 
kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunun ancak, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organları eliyle kullanılabileceği esasını; Türk Milletine ait 
olan egemenliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakıla-
mayacağı veya hiçbir kimse veya organın, kaynağını Anayasadan almayan bir 
Devlet yetkisi kullanamayacağı hükmünü; seçimler ve halkoylamalarının ser-
best, eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim 
ve denetimi altında yapılması esasını değiştirmek; 

Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak 
ve hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya 
sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni 
kurmak; 

Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, baş-
kalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler. 

b) Bölge, ırk, belli kişi, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat 
esaslarına dayanamaz veya adlarını kullanamazlar. 

c) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini veya zümre 
egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi 
amaçlayamazlar ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. 

d) Askerlik, güvenlik veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunamazlar. 

e) Genel ahlak ve adaba aykırı, amaçlar güdemezler ve bu amaca yönelik 
faaliyette bulunamazlar. 

f) Anayasanın hiçbir hükmünü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok 
etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlayamazlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Milli Devlet Niteliğinin Korunması 

Bağımsızlığın korunması: 
Madde 79 – Siyasi partiler: 
a) Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hukuk alanında bağımsızlık ve 

eşitlik ilkesine dayanan hukuki ve siyasi varlığını ortadan kaldırmak yahut 
milletlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye Cumhuriyetinin yetkili 
olduğu hususlara diğer devletlerin, milletlerarası kuruluşların ve yabancı ger-
çek ve tüzelkişilerin karışmasını sağlamak amacını güdemezler ve bu amaçlara 
yönelik faaliyette bulunamazlar. 

b) (Mülga: 12/8/1999 - 4445/25 md.) 
c) (Değişik: 12/8/1999 - 4445/13 md.) Yabancı devletlerden, ulusla-

rarası kuruluşlardan Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden her-
hangi bir suretle, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yardım kabul edemez-
ler, bunlardan emir alamazlar ve bunların Türkiye’nin bağımsızlığı ve ülke 
bütünlüğü aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar. 

Devletin tekliği ilkesinin korunması: 
Madde 80 – Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devletin 

tekliği ilkesini değiştirmek amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette 
bulunamazlar. 

Azınlık yaratılmasının önlenmesi: 
Madde 81 – Siyasi partiler: 
a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep 

veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. 
b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliş-

tirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar 
yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda 
faaliyette bulunamazlar.  
 

c) Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, 
açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türk-
çeden başka dil kullanamazlar; Türkçeden başka dillerde yazılmış pankartlar, 
levhalar, plaklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz 
ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına 
kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla yasaklanmış diller 
dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür. 

Bölgecilik ve ırkçılık yasağı: 
Madde 82 – Siyasi partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede, bölgecilik 

veya ırkçılık amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. 
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Eşitlik ilkesinin korunması: 
Madde 83 – Siyasi partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşün-

ce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez ve faaliyette bulu-
namazlar. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Atatürk İlke ve İnkılâplarının ve 
Laik Devlet Niteliğinin Korunması 

Atatürk ilke ve inkılâplarının korunması: 
Madde 84 – Siyasi partiler, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin 

üstüne çıkarmak ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini korumak amacını 
güden: 

a) 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 
b) 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun, 
c) 30 Teşrinisanı 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin 

Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun, 
d) 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edi-

len, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni 
nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi, 

e) 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hak-
kında Kanun, 

f) 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 
Hakkında Kanun, 

g) 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap 
ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun, 

h) 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyece-
ğine Dair Kanun, 

Hükümlerine aykırı amaç güdemezler ve faaliyette bulunamazlar. 
Atatürk’e saygı: 
Madde 85 – Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriye-

tinin Kurucusu Atatürk’ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek 
veya küçük düşürmek amacını güdemez ve buna yol açabilecek davranış ve 
faaliyetlerde bulunamazlar. Parti adları ile amblemlerinde Atatürk’ün adını 
veya resmini kullanamazlar. 

Laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği: 
Madde 86 – Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğinin de-

ğiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca 
yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. 
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Dini ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı: 
Madde 87 – Siyasi partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi 

veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak 
amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek mak-
sadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ede-
rek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya 
kötüye kullanamazlar. 

Dini gösteri yasağı: 
Madde 88 – Siyasi partiler, herhangi bir şekilde dini tören ve ayin tertip-

leyemez veya parti sıfatıyla bu gibi tören ve ayinlere katılamazlar. 
Siyasi partiler, dini bayramları, ayinleri ve cenaze törenlerini parti gösteri-

lerine ve propagandalarına vesile yapamazlar. 
Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile partisinden bir üyenin 

ölümü halinde veya parti nezaketinin gereği olarak bir diğer parti üyesinin 
veya bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsili ve parti adına çelenk 
gönderilmesi ile anma törenleri, bayramlaşmalar, siyasi propagandaya dönüş-
türülmemek şartıyla birinci fıkradaki yasağın dışındadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması: 
Madde 89 – Siyasi partiler, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş 

ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç 
edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirmek durumunda olan 
Diyanet İşleri Başkanlığının, genel idare içinde yer almasına ilişkin Anayasanın 
136 ncı maddesi hükmüne aykırı amaç güdemezler. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Yasaklar 
Tüzük ve programlar ile parti faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar: 
Madde 90 – Siyasi partilerin tüzük, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu 

Kanun hükümlerine aykırı olamaz. 
Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamayacakları 

gibi seçimlerde başka bir partiyi destekleme kararı da alamazlar. 
Yan kuruluşlar yasağı: 
Madde 91 – (Mülga: 12/8/1999 - 4445/25 md. 
Dernek, sendika, vakıf, kooperatif ve meslek kuruluşlarıyla siyasi 

ilişki ve işbirliği yasağı: 
Madde 92 – (Mülga: 12/8/1999 - 4445/25 md.) 
Parti içi çalışmaların demokrasi esaslarına uygun olma zorunluluğu: 
Madde 93 – Siyasi partilerin parti içi çalışmaları, parti yönetimi, denetimi; 

parti organları için yapılacak seçimler ile parti genel başkanlığınca, genel 
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merkez organlarınca ve parti gruplarınca alınan kararları ve yapılan eylem ve 
işlemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesine ve demokrasi 
esaslarına aykırı olamaz. 

Üniforma giydirme ve güvenlik kuvvetlerinin görevlerini üstlen-
dirme yasağı: 

Madde 94 – Siyasi partiler, üyeleri ve personeli için üniforma, üniforma 
niteliğinde kıyafet veya kol bağı ve benzeri alametler ihdas edemez ve bunları 
kullandıramazlar. Ancak her kademedeki parti kongreleri ile toplantılarında 
görevlendirilen parti üyeleri ve personel bu görevleri gereği olarak şerit, kur-
dele ve benzeri işaretler kullanabilirler. 

Siyasi partiler herhangi bir kimseye veya topluluğa güvenlik kuvvetlerinin 
görev veya yetkilerini üstlenmesi görevini veremezler ve parti kongre ve top-
lantılarında üyelerinin bu şekilde hareketlerine müsaade edemezler. 

Kapatılan siyasi partiler ve mensuplarının durumu 7 
Madde 95 – (Değişik: 12/8/1999 - 4445/14 md.) 
Kapatılan siyasi parti bir başka ad altında kurulamaz. Bir siyasi partinin 

kapatılmasına söz veya eylemleriyle neden olan kurucuları dahil üyeleri, Ana-
yasa Mahkemesinin kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerek-
çeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin 
kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. Siyasi partiler bu kişileri 
hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler. 

Kullanılamayacak parti adları ve işaretler: 
Madde 96 – (Değişik birinci fıkra: 19/6/1992 - 3821/8 md.) Ana-

yasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan 
siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri 
başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk dev-
letlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partiler-
ce kullanılmaz. 

(Değişik: 19/6/1992 - 3821/8 md.) Kurulacak siyasi partiler Anayasa 
Mahkemesince kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemez ve 
böyle bir iddiada bulunamazlar. 

Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mez-
hep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi partiler kuru-
lamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz. 

12 Eylül 1980 Harekâtına karşı beyan ve tutum yasağı: 
Madde 97 – (Mülga: 12/8/1999 - 4445/25 md.) 

                                                 
7  (1) Bu madde başlığı, “Temelli kapatılan siyasi partiler mensuplarının durumu” iken, 

12/8/1999 tarih ve 4445 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değişti-
rilmiştir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Siyasi Partilerin Kapatılması 

Görevli mahkeme ve savcılık: 
Madde 98 – (Değişik: 12/8/1999 - 4445/15 md.) Siyasi partilerin 

kapatılması davaları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Anayasa 
Mahkemesinde açılır. (Ek cümle: 2/1/2003-4778/9 md.) Siyasî partilerin 
kapatılması davalarında kapatılmaya karar verilebilmesi için beşte üç oy çok-
luğu şarttır. 

Anayasa Mahkemesince verilen kararlar kesindir. 
Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas teşkil edecek olayların araştı-

rılması ve soruşturulmasında ve davanın açılması ve yürütülmesinde Cumhuri-
yet savcılarına ve sorgu hâkimlerine tanınan bütün yetkilere sahiptir. Ancak; 
Anayasanın ve kanunların sadece hâkimler tarafından kullanılabileceğini belirt-
tiği yetkiler bunun dışındadır. 

(Değişik: 12/8/1999 - 4445/15 md.) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı siyasi partilerden incelenmek üzere gerekli gördüğü belgeleri isteyebilir. 

Siyasi partiler, Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine en geç on beş gün 
içinde cevap vermek zorundadırlar. 

Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcı vekili veya yar-
dımcıları eliyle de yürütebilir. 

Cumhuriyet Başsavcısının soruşturma için görevlendirdiği Başsavcı yardım-
cılarının, Yargıtay üyeliğine seçilmeleri hali hariç, soruşturma sonuçlanıncaya 
kadar süreli veya süresiz başka bir göreve atanmaları Cumhuriyet Başsavcısı-
nın yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Siyasi partilerle ilgili yasakları inceleme kurulu: 
Madde 99 – Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin isteklerin, Cumhuriyet 

Başsavcılığınca reddi halinde, yapılan itirazları incelemek üzere Siyasi Partilerle 
İlgili Yasakları İnceleme Kurulu kurulmuştur. 

Bu Kurul, Yargıtay ceza daireleri başkanlarından kurulur. Bunların en kı-
demlisi Kurulun Başkanıdır. Daire başkanlarının özürleri halinde dairenin en 
kıdemli üyesi Kurula katılır. Kurul üye tamsayısı ile toplanır. Karar yeter sayısı, 
üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 

Siyasi partilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde dava açılması: 
Madde 100 – (Değişik birinci fıkra: 2/1/2003-4778/10 md.) Ana-

yasada yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasî partinin 
kapatılması davasının açılması; 

a) Re’sen, 
b) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle, 
c) Bir siyasî partinin istemi üzerine, 
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Olur. 
Ancak, bir siyasi partinin Cumhuriyet Başsavcılığından dava açılmasını is-

teyebilmesi için, bu partinin son milletvekili genel seçimlerine katılmış olması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması, ilk büyük kongresini yapmış 
olması, partinin merkez karar ve yönetim kurulunun üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bu-
lunması ve istemin parti adına parti genel başkanı tarafından Cumhuriyet 
Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanının veya partinin yazılı isteminde 
yeterli delil bulunduğu kanısına varırsa davayı açar. Yeterli delil bulunmadığı 
kanısına varırsa dava açmayacağını istemde bulunan Adalet Bakanına veya 
siyasi parti genel başkanlığına yazı ile bildirir. 

Adalet Bakanının veya siyasi partinin, cumhuriyet Başsavcılığının bildiri-
mi üzerine, bu bildirimin tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde Siyasi 
Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kuruluna yazı ile itirazda bulunma hakkı 
vardır. 

Kurul, itirazı ivedilikle en geç otuz gün içinde inceler; itirazı haklı görmezse 
dava açılmaz; haklı görürse, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine 
dava açmakla yükümlüdür. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler 
milletvekili genel seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine veya milletvekili ara 
seçimlerine dair verilen kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlaya-
rak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre içinde uygulanamaz. 

Anayasadaki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılması 8 
Madde 101 – (Değişik: 12/8/1999 - 4445/16 md.) 
Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma kararı; 
a) Bir siyasi partinin tüzük ve programının Devletin bağımsızlığına, ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti 
ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı 
olması, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü 
savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaması, suç işlenmesini teşvik etmesi, 

b) Bir siyasi partinin, Anayasanın 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasına 
aykırı eylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince 
tespiti, 

c) Bir siyasi partinin, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve 
Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alması, 

Hallerinde verilir. 

                                                 
8  (1) Bu madde başlığı 12/8/1999 tarihli ve 4445 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle metne 

işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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(Ek:26/3/2002-4748/4 md.) Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkranın 
(a) ve (b) bentlerinde sayılan hallerde temelli kapatma yerine, dava konusu 
fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin almakta olduğu son yıllık Devlet 
yardımı miktarının (...) (2) (...) (2) kısmen veya tamamen yoksun bırakılma-
sına, yardımın tamamı ödenmişse aynı miktarın Hazineye iadesine karar 
verebilir.9 

Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine uyulmaması halinde yapılacak işlem: 

Madde 102 -(Değişik birinci fıkra:26/3/2002-4748/4 md.) Siyasî 
partilerin faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
istediği bilgi ve belgeleri bildirilen süre içinde vermeyen siyasî partiye Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci bir yazı tebliğ olunur. Bu yazıda, 
bildirilen süre içinde cevap verilmediği ve istek yerine getirilmediği takdirde o 
siyasî partinin (…) (3) Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun 
bırakılması için dava açılabileceği de belirtilir. Bu tebliğde bildirilecek süre 
içinde yine istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı o siyasî partinin (...)(3) Devlet yardımından kısmen veya tama-
men yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesinde re`sen dava açabilir. (Ek 
cümle: 2/1/2003-4778/11 md.) Siyasi parti, Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısının bu istemlerine karşı Anayasa Mahkemesine itiraz edebilir.10 

(Ek:12/8/1999–4445/17 md.) Parti büyük kongresi, merkez karar ve 
yönetim kurulu veya bu kurulun iki ayrı kurul olarak oluşturulduğu haller, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grup genel kurulu, parti genel başkanı dışında kalan parti organı, mercii veya 
kurulu tarafından Anayasanın 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 
hükümlere aykırı fiilin işlenmesi halinde, fiilin işlendiği tarihten başlayarak iki 
yıl geçmemiş ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu organ, mercii 
veya kurulun işten el çektirilmesini yazı ile o partiden ister. Parti üyeleri 68 
inci maddenin dördüncü fıkra hükümlerine aykırı fiil ve konuşmalarından dola-
yı hüküm giyerler ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu üyelerin partiden 
kesin olarak çıkarılmasını o partiden ister. 11 

(Değişik:26/3/2002-4748/4 md.) Siyasî parti, tebliğ tarihinden itiba-
ren otuz gün içinde istem yazısında belirtilen hususu yerine getirmediği tak-
dirde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesinde o siyasî parti-

                                                 
9  Bu arada bulunan “... yarısından az olmamak kaydıyla,...” ve “... bu yardımdan ...” ibareleri; 

Anayasa Mahkemesinin 16/7/2003 tarihli ve E.:2002/104, K.:2003/72 sayılı Kararı ile iptal 
edildiğinden madde metninden çıkarılmıştır. 

10  Bu arada geçen, “kapatılması ya da” ibareleri, 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Kanunla 
metinden çıkarılmıştır. 

11  (1) Bu fıkrada geçen “Cumhuriyet Başsavcılığı” ibaresi, 26/3/2002 tarih ve 4748 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesiyle “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı” olarak değiştirilmiş ve met-
ne işlenmiştir. 
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nin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için dava 
açar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin tebliğin-
den itibaren otuz gün içinde ilgili siyasî parti tarafından söz konusu parti orga-
nı, merci veya kurulun işten el çektirilmesi ve parti üyesi veya üyelerin parti-
den kesin olarak çıkarılmaları halinde, o partinin Devlet yardımından kısmen 
veya tamamen yoksun bırakılması için açılan dava düşer. Aksi takdirde Anaya-
sa Mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak, Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısının ve siyasî parti temsilcilerinin sözlü açıklamalarını, gerekli gördüğü 
hallerde diğer ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları da dinlemek suretiyle 
açılmış bulunan davayı karara bağlar. 12 

Bir siyasi partinin yasak eylemlere odak olması hali: 
Madde 103 - (Değişik:12/8/1999-4445/18 md.) 
Bir siyasi partinin Anayasanın 68 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü-

ne aykırı eylemlerin odak halini oluşturup oluşturmadığı hususu Anayasa 
Mahkemesince belirlenir. 

(İptal: Ana.Mah.`nin 12/12/2000 tarihli ve E.: 2000/86, 
K.:2000/50 sayılı kararı ile.) 

(Ek:26/3/2002-4748/4 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o par-
tinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük 
kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kuru-
lunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya 
anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin 
odağı haline gelmiş sayılır. 

Diğer sebeplerle başvuru 
Madde 104 - (Değişik birinci fıkra:12/8/1999-4445/19 md.) Bir 

siyasi partinin bu Kanunun 101 inci maddesi dışında kalan emredici hükümle-
riyle diğer kanunların siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık ha-
linde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet 
Başsavcılığınca re`sen yazı ile başvurulur. 

(Değişik: 2/1/2003-4778/12 md.) Anayasa Mahkemesi, söz konusu 
hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî parti hak-
kında ihtar kararı verir. (İptal ikinci cümle: Ana. Mah.`nin 11/6/2009 tarihli ve 
E. 2008/5, K.2009/81 sayılı kararı ile.) 

Seçimlere katılmama nedeniyle dava açılması: 
Madde 105 – (İptal: Ana. Mah.nin 1/4/2003 tarihli ve 

E.:2003/21, K.:2003/13 sayılı Kararı ile) 

                                                 
12  (2) Bu arada geçen, “kapatılması ya da” ibareleri, 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Kanunla 

metinden çıkarılmıştır. 
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İdari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görevi: 
Madde 106 – Bu Kanunun 101, 103 ve 104 üncü maddelerinde belirtilen 

fiil ve haller hakkında bilgi edinen idari merciler, bu bilgileri mahalli Cumhuri-
yet savcılığına derhal ve yazılı olarak intikal ettirirler. Mahkemeler de, bu gibi 
fiil ve halleri öğrendikleri zaman durumu derhal mahalli Cumhuriyet savcılığına 
yazı ile duyururlar. Cumhuriyet savcılıkları, bu bilgileri hemen Adalet Bakanlı-
ğına ve belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile bildirirler. 

Kapatılan partinin malları: 
Madde 107 – Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasi partinin bü-

tün malları Hazineye geçer. 
Kapatma kararını Bakanlar Kurulu uygular. 
Kapanma kararının kapatmaya ilişkin hükmün sonuçlarına etkili 

olamayacağı: 
Madde 108 – (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 8/12/2010 tarihli 

ve E.: 2010/17, K.: 2010/112 sayılı Kararı ile.) 
 

ALTINCI KISIM 
Siyasi Partilerin Kapanması 

Kapanma kararı: 
Madde 109 – Bir siyasi partinin kapanmasına ancak büyük kongrece ka-

rar verilebilir. Bu karar gizli oyla alınır; karar yeter sayısı, parti tüzüğünde 
belirtilen toplanma yeter sayısının salt çoğunluğudur. 

Siyasi partinin kapanmasına karar verilirse, bu karar derhal kapanan parti-
nin genel başkanlığı tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Ana-
yasa Mahkemesi Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığına 
bildirilir. 

Siyasi partinin tüzelkişiliği, büyük kongrenin kapanma kararını aldığı tarih-
te sona erer. 

Kapanan siyasi partilerin malları: 
Madde 110 – Kapanan bir siyasi partinin malları, büyük kongre toplanma 

yeter sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, bir diğer 
siyasi partiye veya başka bir parti ile birleşmek için kapanma kararı alınmışsa, 
birleşeceği partiye, ilgili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebilir. Aksi 
halde kapanan siyasi partinin malları Hazineye geçer. 

Kapanma kararları, Hükümetin devamlı gözetim ve denetimi altında, bü-
yük kongrenin görevlendireceği bir tasfiye kurulu eliyle uygulanır. 

Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir siyasi par-
ti, kapanma ve buna bağlı olarak parti mallarının devrine dair karar aldığı 
takdirde, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz. 
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YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine gerekli bil-
gilerin verilmemesi: 

Madde 111 – Siyasi partilerin: 
a) Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulacak siciller için istenen bilgi ve belge-

leri vermeyen veya 102 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumlu-
ları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve on beş milyon liradan 
otuz milyon liraya kadar hafif para cezası, (1) 

b) 74 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, 
üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve on beş milyon liradan otuz milyon liraya 
kadar hafif para cezası, (1) 

c) 75 inci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen 
sorumluları ile aynı madde gereğince istenen bilgileri vermeyen sorumluları 
hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası, 

d) (Ek: 2/1/2003-4778/13 md.) 104 üncü maddeye göre verilen ih-
tar kararının gereğini yerine getirmeyerek partiyi Devlet yardımından kısmen 
veya tamamen yoksun bırakan sorumlular ile Devlet yardımından faydalan-
mayan siyasî partilerin sorumluları hakkında üç aydan altı aya kadar hafif 
hapis cezası, 

Verilir.1314 
Tekerrür halinde, bu cezalar yarı nispette artırılarak hükmolunur. 
Oylamaya hile karıştırılması: 
Madde 112 – Önseçimler ile siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve karar-

ları için yapılan oylamalarla, her kademedeki her çeşit parti görevlileri ve 
yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökü-
müne hile karıştıranlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Parti defter ve kayıtlarının tutulmaması, tahrifi, defterlerin yok 
edilmesi veya gizlenmesi: 

Madde 113 – Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları 
tutmayanlar, altı aydan bir yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler 
veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

                                                 
13  Bu fıkralarda yer alan “beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası” ibareleri; 

12/8/1999 tarih ve 4445 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde değişti-
rilmiştir. 

14  Bu fıkrada yeralan “ellibin” ibaresi, 12/8/1999 tarih ve 4445 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Mükerrer kayıt: 
Madde 114 – Bu Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarına 

aykırı hareket edenler, otuz milyon liradan yetmişbeşmilyon liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılırlar.15 

Aynı kişiyi bilerek mükerreren üye kaydedenler ile başvurusu bulunmayan 
veya mevcut olmayanları üye gibi gösterip kaydedenler, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Organlarda görev alanların bildirilmemesi: 
Madde 115 – (Değişik: 28/3/1986 - 3270/19 md.) 
Bu Kanunun 33 üncü maddesinde yazılı bildirimi yerine getirmeyen parti 

sorumluları, onbeşmilyon liradan otuzmilyon liraya kadar hafif para cezasına 
mahkûm edilirler.16 

Aynı hüküm, her kademedeki parti görevlileri ile yedeklerinin seçimi için 
yapılacak toplantıların gün ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi gün önce 
mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmeyen parti sorumluları hakkında da 
uygulanır. 

Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi: 
Madde 116 – (Değişik: 12/8/1999 - 4445/20 md.) 
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul 

eden parti sorumlusu, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kredi veya borç veren veya alanlar ile 

bu krediyi veya borcu alan veya veren parti sorumlusu hakkında da yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanır. 

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olma-
yan gerçek ve tüzel kişilerden yardım veya bağış kabul eden parti sorumlusu 
veya aday veya aday adayı bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kanuna aykırı sair davranışlar: 
Madde 117 – Bu Kanunun dördüncü kısmında yazılı yasak fiilleri işleyen-

ler, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan az olmamak 
üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Genel ceza hükümleri: 
Madde 118 – Bu Kanunla, 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler 

Kanununa yapılan atıflar hakkında, söz konusu Kanunda yer alan ve bu Kanun 
hükümlerine aykırı bulunmayan ceza müeyyideleri, siyasi partiler ve sorumlu-
ları hakkında da uygulanır. 

                                                 
15  Bu fıkrada yer alan “onbin liradan yirmibeşbin liraya” ibaresi 12/8/1999 tarih ve 4445 sayılı 

Kanunun 22 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  
16  Bu fıkrada yer alan “beş bin liradan onbin liraya kadar” ibaresi, 12/8/1999 tarih ve 4445 

sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Özel yasaklılarla ilgili cezalar: 
Madde 119 – (Mülga: 21/5/1987 - 3370/9 md.) 
Seçimlerde alınan tedbirlere uymama: 
Madde 120 – Bu Kanun hükümlerine göre yapılan seçimlerin düzen içeri-

sinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun 
aldığı tedbirlere uymayanlara, eylem daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak-
dirde üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası verilir. 

 
SEKİZİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hükümleri: 
Madde 121 – Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernek-

ler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, 
siyasi partiler hakkında da uygulanır. 

Bu Kanunun hükümlerine göre soruşturma yapan Cumhuriyet Başsavcısı, 
Cumhuriyet Başsavcı vekili ile Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı veya Cum-
huriyet Başsavcı yardımcılarına verilecek yol giderleri, tazminat ve gündelikler 
hakkında, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 67 nci maddesi 
hükümleri uygulanır. 

Uygulanmayacak kanun hükümleri: 
Madde 122 – 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 

40 ıncı maddesi ile 24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma 
Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin hüküm-
leri, siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

Devletçe yardım: 
Ek Madde 1 – (27/6/1984 - 3032/2 md. ile gelen Ek Madde 

hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 
Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı 

tanınan ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki 
genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere o 
yılki genel bütçe gelirleri “(B) Cetveli” toplamının beş binde ikisi oranında 
ödenek mali yıl için konur. 17 

(Değişik birinci cümle: 12/8/1999 - 4445/21 md.) Bu ödenek, yu-
karıdaki fıkra gereğince Devlet yardımı yapılacak siyasi partiler arasında, bu 
partilerin genel seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam 
geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Bu 

                                                 
17  Bu fıkradaki “beşbinde biri” ibaresi, 24/3/1992 tarih ve 3789 sayılı Kanunla “beşbinde ikisi” 

olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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ödemelerin o yılki genel bütçe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün 
içinde tamamlanması zorunludur. 

(Mülga üçüncü fıkra: 12/8/1999 - 4445/21 md.) 
Bu yardım sadece parti ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılır. 
(Ek fıkralar: 7/8/1988 - 3470/1 md.) 
Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların % 7’sinden fazlasını 

alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardım en az Devlet yardımı 
alan siyasi partinin ikinci fıkra gereğince almış olduğu yardım ve genel seçim-
lerde aldığı toplam geçerli oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak 
yapılır. Ancak bu yardım üçyüzelli milyon liradan az olamaz. Bunun için her yıl 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yardım miktarları; bu yardımdan faydala-
nabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, 
mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl 
içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez. Bu fıkra gere-
ğince yapılacak katlı ödemeler, Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine dair 
kararının ilanını izleyen 10 gün içinde yapılır. 

(Ek fıkra: 12/8/1999 - 4445/21 md.) Bu Kanunun 76 ncı maddesi 
hükmü dairesinde gelirleri Hazineye irat kaydedilen ve taşınmaz malları Hazine 
adına tapuya tescil edilen siyasi partilere, bu madde gereğince yapılacak 
Devlet yardımından, Hazineye irat kaydedilen gelirin Hazine adına tapuya 
tescil edilen taşınmazların toplam değerinin iki katı indirilir. 

Ek Madde 2 - (21/5/1987 - 3370/10 md. ile gelen Ek 1 inci Mad-
de hükmü olup numarası teselsül ettirilmiştir.) 

İlçe belediye başkanı ile ilçeye bağlı diğer belediyelerin başkanları, üyesi 
olduğu partinin ilçe kongresinin; büyükşehir belediye başkanları dışındaki il 
belediye başkanları ile merkez ilçe çevresindeki diğer belediyelerin başkanları 
merkez ilçe kongresinin; büyükşehir belediye başkanları il kongresinin tabii 
üyesidirler. 

Ek Madde 3 - (21/5/1987 - 3370/10 md. ile gelen Ek 2 nci Mad-
de hükmü olup numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Bu Kanunun çeşitli maddelerinde adı geçen merkez karar ve yönetim ku-
rulu deyiminden 13 üncü maddedeki merkez karar, yönetim ve icra organları 
anlaşılır. 

Ek Madde 4 – (Ek: 31/3/1988 - 3420/12 md.; Mülga: 12/7/1999 
- 4445/25 md.) 

Ek Madde 5 – (Ek: 31/10/1990 - 3673/3 md.) 
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 

Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yapılan seçimlerin 
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yenilenmesi hallerinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 63,64 ve 65 inci maddelerindeki yasaklar Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumunun radyo ve televizyon yayınları hakkında uygu-
lanmaz. 

Ek Madde 6 – (Ek: 12/8/1999 - 4445/23 md.) 
Bu Kanunun 66 ve 70 inci maddelerinde yer alan parasal değerler her tak-

vim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerle-
me oranında artırılır. 

 
DOKUZUNCU KISIM 

Geçici Hükümler 
Geçici Madde 1 – (Mülga: 21/5/1987 - 3370/9 md.) 
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında olup da 

maddede gösterilen süreler içerisinde siyasi parti kuramayacakları belirtilenle-
rin, herhangi bir siyasi partinin kurucuları arasında bulunmaları halinde, o 
siyasi parti tüzelkişilik kazanamaz. 

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca kendilerine 
özel yasak getirilen kişilerin kimlikleri, statüleri ile hukuki durumları belirtilmek 
suretiyle Kanunun yayımı tarihinden itibaren yedi gün içinde İçişleri Bakanlı-
ğınca tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanır. 

Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgililerin İçiş-
leri Bakanlığına itiraz hakları vardır. İçişleri Bakanlığı yapılan itirazları on beş 
gün içinde inceleyerek karara bağlar. 

Özel yasaklamaya tabi olduğu sonradan anlaşılanlar hakkında da yukarı-
daki hükümler uygulanır. 

Geçici Madde 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip yapılacak 
ilk milletvekili genel seçimlerinin sonucunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
ilanına kadar, Milli Güvenlik Konseyi; 

Siyasi parti kurmak üzere İçişleri Bakanlığına verilen kuruluş bildirisinde 
adı yazılı bulunan parti kurucuları üzerinde incelemede bulunmak yetkisine 
sahiptir. Bu inceleme sonucunda bu görevler için uygun görülmeyenler hak-
kında; Milli Güvenlik Konseyi, temelli kapatılan siyasi partilerin her kademede-
ki yöneticileri ile üyelerine parti faaliyetlerine katılma kısıtlılığı getiren Anaya-
sanın 69 uncu maddesi hükümlerine dayalı olarak, üye tamsayısı ile karar alır. 
Bu suretle hakkında olumsuz karar alınan kurucu yerine, diğer kurucular 
tarafından yenileri önerilebilir. 

Bu inceleme işlemi, kuruluş bildirisinin İçişleri Bakanlığına verilmesi ile bir-
likte partinin tüzelkişilik kazanması hakkını önlemez ve geciktirmez. 
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İçişleri Bakanlığı, kendisine verilen kuruluş bildirisi ve eklerinin (Program 
ve tüzük hariç) birer örneğini yirmi dört saat içinde Milli Güvenlik Konseyi 
Başkanlığına ulaştırır. 

Milli Güvenlik Konseyi inceleme sonucunu ilgili partiye iletmek üzere İçişle-
ri Bakanlığına ve aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına yirmi gün içinde 
bildirir. 

Tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde Milli Güvenlik Konseyinin kararını 
yerine getirmeyen siyasi partiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa 
Mahkemesinde kapatma davası açılır. 

Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip kurulacak 
siyasi partilerin teşkilatlanmaları aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

a) İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkan-
lık Divanı oluşuncaya kadar geçecek süre içinde kurulan siyasi partilerin, genel 
başkan, merkez karar ve yönetim kurulu ve merkez disiplin kurulu üyeleri; 
partinin tüzelkişilik kazanmasını takip eden yedi gün içinde ilgili siyasi parti 
tarafından İçişleri Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Bu organ-
larda meydana gelen değişiklikler de, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 
yedi gün içinde aynı makamlara bildirilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde gerekli bildirimi yapmayan parti so-
rumluları hakkında bu Kanunun 115 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

b) Bu Kanuna göre kurulacak siyasi partiler ilçe, il ve büyük kongrelerini 
ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık 
Divanı oluşumundan sonra ve bu tarihten itibaren iki yıl içinde yaparlar. 

c) Bu Kanunun öngördüğü şekilde çeşitli parti kademelerinin kongreleri 
yapılıncaya kadar, partilerin geçici il ve ilçe teşkilatına ait zorunlu organları, 
kurucular kurulu (genel başkan, merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez 
disiplin kurulu üyeleri ve bu kurullara katılmayan kurucular) tarafından oluştu-
rulur. 

Geçici Madde 6 – (Değişik: 10/6/1983 - 2839/62 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, yapılacak ilk milletvekili genel 

seçimleri için önseçim yapılmaz. 

Milletvekili adayları, seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayısı ka-
dar gösterilir. 

Milletvekili adayları; doğrudan kurucular kurulu üyelerinin en az üçte iki 
çoğunluğu tarafından milletvekili genel seçim tarihinden en az yetmiş gün 
önce tespit edilir ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile Adalet Bakanlığına 
bildirilir. Seçimle ilgili müteakip işlemler seçim mevzuatına göre yürütülür. 

Bu Kanunun ve Seçim Kanununun çeşitli hükümlerinde yer alan seçim 
çevrelerinde iki kat aday gösterilmesine ilişkin hükümler, ilk milletvekili genel 
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seçimlerinde uygulanmayıp seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayısı 
şeklinde uygulanır. 

Geçici Madde 7 – Bu Kanunun yayımlanmasını müteakip yapılacak ilk mil-
letvekili genel seçim tarihinden yetmiş gün öncesine kadar geçecek süre içinde 
bir siyasi partinin; bir başka siyasi partinin kapatılmasına ilişkin dava açma iste-
minde bulunabilmesi için bu Kanunun 100 üncü maddesinde öngörülen; 

a) Milletvekili genel seçimlerine katılmış olmak, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmak, 

c) İlk büyük kongresini yapmış olmak, 

Şartları aranmaz. 

İlk milletvekili genel seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi top-
lanıp Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar geçecek süre içinde, bu Kanunun 
dördüncü kısmında yer alan hükümleri ihlal sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından bir partinin kapatılması için dava açılması konusunda Milli Güvenlik 
Konseyi de Adalet Bakanı kanalıyla istemde bulunabilir. 

100 üncü maddede gösterilen itiraz ve itirazın incelenmesiyle ilgili süreler, 
bu geçici madde kapsamına giren istemler bakımından onar gün olarak uygu-
lanır. 

Geçici Madde 8 – Kurulacak siyasi partilerin tüzelkişilik kazanabilmeleri 
için bu Kanunun 8 inci maddesine göre, düzenlemekle yükümlü bulundukları 
kuruluş bildirisi ve buna eklenecek belgeler 16 Mayıs 1983 gününden itibaren 
İçişleri Bakanlığına verilir. 

Bu tarihe kadar olan süre içerisinde siyasi parti kurmak için gerekli olan ve 
bu Kanunda öngörülen hazırlık çalışmalarında ve temaslarda bulunulabilir. 

Geçici Madde 9 – 29 Haziran 1981 tarih ve 2485 numaralı Kurucu Meclis 
Hakkında Kanunun Danışma Meclisi üyelerinin ilk genel seçimlerde herhangi 
bir siyasi partinin kontenjan adayı olamayacaklarına ilişkin 31 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 10 – 16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayılı Kanunla feshedilmiş 
bulunan siyasi partilerin 11 Eylül 1980 tarihindeki il ve ilçe başkanlarından, 

a) 11 Eylül 1980 tarihine kadar beş defa arka arkaya seçilmiş bulunanla-
rın, bu Kanuna göre kurulacak yeni bir partideki aynı görevlere yeniden seçi-
lebilmeleri için aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi gerekir. Bu sürenin baş-
langıç tarihi olarak 16 Ekim 1981 tarihi kabul edilir. 

b) On yıldan az süreyle il veya ilçe başkanlığı yapmış olanlar ise bu Kanun 
hükümlerine göre kurulacak siyasi partilerde il veya ilçe başkanlığı yapabilirler, 
ancak 16 Ekim 1981 tarihinden önce yapmış oldukları il veya ilçe başkanlığı 
süreleri bu Kanun hükümlerine göre yapabilecekleri azami il ve ilçe başkanlığı 
sürelerinin hesabında göz önünde bulundurulur. 
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Bu madde hükümlerine uymayan siyasi partiler hakkında bu Kanunun 104 
üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 11 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip yapılacak 
ilk milletvekili genel seçimleri tarihinden önce kurulacak siyasi partilerin çeşitli 
kademedeki kongreleri yapılıncaya kadar geçecek sürede genel başkanlık ile il 
ve ilçe başkanlığına getirilenlerin bu görevlerde bulunmaları arka arkaya altı 
veya beş defa seçilme haklarında herhangi bir kayba sebep teşkil etmez. 

Geçici Madde 12 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip kurulacak 
siyasi partilerin, il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelik görevlerine getiri-
lenlerden, geçici 6 ncı madde hükümlerine göre partilerinin kurucular kurulu 
tarafından görev yaptıkları yerden milletvekili adayı olarak tespit edilip Yüksek 
Seçim Kuruluyla Adalet Bakanlığına bildirilenlerin, bildirim tarihinde bulunduk-
ları il ve ilçe yönetim kurulu başkanlıkları ile üyelik görevleri sona erer. 

Geçici Madde 13 – (27/6/1984 - 3032/3 md. ile gelen Geçici 11 
inci Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

1984 yılı içinde siyasi partilere Devletçe yapılacak yardım bu Kanun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren on gün içerisinde genel bütçe gelirleri “B” Cetveli 
toplamı dikkate alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinde yer 
alan yedek ödenekten karşılanır. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak, ilk genel milletvekili 
seçimine kadar, 25 Mart 1984 tarihinde yapılmış olan; Mahalli İdareler seçimi-
ne katılmış siyasi partilere o yılın bütçesine, siyasi partilere Devlet yardımı için 
konan ödeneğin % 30’u ayrılır ve ayrılan bu ödenek Siyasi Partilerin İl Genel 
Meclisi seçimlerinde kazandıkları sandalye sayısına göre paylaştırılır. 

Ödeneğin geri kalan % 70’i ise T. B. M. M.’nde grubu bulunan partilere 6 
Kasım 1983 tarihinde yapılmış olan genel seçimlerde aldıkları geçerli oyların, 
bu partilerin toplam olarak aldıkları geçerli oylara oranına göre bölüştürülerek 
ödenir. 

(Ek fıkralar: 9/4/1987 - 3349/1 md.): 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisin-

de Grubu bulunan Siyasi Partiler yukarıdaki fıkralarda ifade edilen seçimlere 
katılmamış olsalar bile Devlet yardımından faydalanırlar. Bu miktar 150 000 
000 (yüzelli milyon) TL. sından aşağı olamaz. Bu maksatla gerekli ödenek 
27/6/1984 tarih ve 3032 sayılı Kanunla konulan Ek Maddede öngörülen sınır-
lamaya bağlı olmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin yedek ödenek 
tertibinden karşılanır. 

Siyasi Partiler Kanununa 27/6/1984 tarih ve 3032 sayılı Kanunla Eklenen 
Ek 1 inci maddede yazılı beş binde bir oranındaki yardım miktarı bu Kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimi yılı için 
üç misline çıkartılır. Artırılan miktar bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisin-
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de kabul edildiği tarihte Grubu Bulunan Siyasi Partilere milletvekili sayılarına 
göre taksim edilerek ödenir. 

Geçici Madde 14 - (28/3/1986 - 3270/20 md. ile gelen Geçici 13 
üncü Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Siyasi Partiler Kanununda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini müte-
akip, siyasi partilerin olağan büyük kongreleri toplanıncaya kadar, partilerin 
merkez karar ve yönetim kurulları bu değişikliklerin gerektirdiği tüzük tadilatını 
yapmaya yetkilidir. 

Geçici Madde 15 – (21/5/1987 - 3370/11 md. ile gelen Geçici 14 
üncü Madde hükmü olup numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Bu Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini müteakip siyasi 
partilerin olağan büyük kongreleri toplanıncaya kadar, Merkez Karar ve Yöne-
tim Kurulları bu değişikliğin gerektirdiği tüzük tadilatını yapmaya yetkilidir. 

Geçici Madde 16 – (Ek: 31/10/1990 - 3673/4 md; Mülga: 
29/4/2005 – 5341/1 md.) 

Geçici Madde 17 – (Ek: 25/12/1993 - 3945/2 md.) 
Siyasi partiler tüzüklerinde gerekli değişiklikleri yapıncaya kadar merkez 

karar organları istifaya ilişkin usul ve esasları tespite yetkilidir. 
Geçici Madde 18 – (Ek: 12/8/1999 - 4445/24 md.) 
Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden itibaren altı ay içerisinde gerekli görülen tüzük değişikliğini yap-
maya yetkilidir. Bu değişiklikler izleyen ilk büyük kongrenin onayına sunulur. 

 
ONUNCU KISIM 

Yürürlük ve Yürütme 
Yürürlük: 
Madde 123 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
Madde 124 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

22/4/1983 TARİHLİ VE 2820 SAYILI KANUNA 
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 

1 – 31/3/1988 tarih ve 3420 sayılı Kanunun geçici maddeleri: 
Geçici Madde 1 – Cumhuriyet Başsavcılığının, Siyasi Partiler Kanununun 

10 uncu maddesine bu Kanunla eklenen fıkra gereğince 1988 yılı içinde yapa-
cağı harcamalarını karşılayacak miktarı, Adalet Bakanlığı 1988 yılı bütçesi 
seçim giderleri ödeneğinden, bu Bakanlığın talebi üzerine Yargıtay Başkanlığı 
bütçesine aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye ve Güm-
rük Bakanı yetkilidir. 
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Geçici Madde 2 – Siyasi Partiler, bu Kanunun 5 inci maddesi ile değiştiri-
len 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 42 nci maddesine göre önseçime 
esas üye listelerinin eksiklerini tamamlayarak bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren iki ay içinde 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10 uncu maddesi 
gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirirler. 

Geçici Madde 3 – Bu Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini 
müteakip, siyasi partilerin olağan büyük kongreleri toplanıncaya kadar Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulları bu değişikliğin gerektirdiği tüzük tadilatını yapmaya 
yetkilidir. 

2 – 17/5/1990 tarih ve 3648 sayılı Kanunun geçici maddesi: 
Geçici Madde – Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, bu Ka-

nunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde, gerekli görülen tüzük 
değişikliğini yapmaya yetkilidir. 

3 – 31/10/1990 tarih ve 3673 sayılı Kanunun geçici maddesi: 
Geçici Madde – Siyasi partilerin merkez karar, yönetim ve icra organları, 

bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde gerekli görülen 
tüzük değişikliğini yapmaya yetkilidir. 
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2820 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 
Kanun no Farklı tarihte yürürlüğe Yürürlüğe 
 giren maddeler giriş tarihi 

2839 – 13/6/1983 

3032 – 9/7/1984 

3270 – 15/4/1986 

3349 – 22/4/1987 

3370 – 26/5/1987 

3377 – 3/6/1987 

3420 – 13/4/1988 

3470 – 1/1/1988 
  Tarihinden geçerli olmak 
  üzere 13/8/1988 

3648 – 25/5/1990 

3673 – 2/11/1990 

3789 – 28/3/1992 

3821 – 3/7/1992 

3945 – 28/12/1993 

4125 – 28/10/1995 

4381 – 2/8/1998 

4445 – 14/8/1999 

4748 – 9/4/2002 

4778 – 11/1/2003 

5341 Geçici Madde 16 7/5/2005 

6111 66, 74 25/2/2011 
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MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU 1 
 

Kanun Numarası : 2839 
Kabul Tarihi : 10/6/1983 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/6/1983 Sayı: 18076 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 380 

 
 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

  Madde 
Amaç ve kapsam ...................................................................................... 1 
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MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam: 
Madde 1 – Bu Kanun, milletvekili seçimi sistem ve usulünü, seçim çevre-

leriyle milletvekili sayısını, seçim dönemi ve zamanını, ara seçimi, seçimin 
yenilenmesi, seçilebilme ve aday olma esasları ile milletvekili seçimine ilişkin 
ilkeleri ve uygulamaları düzenler. 

Seçim sistemi ve usulü: 
Madde 2 – Milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim nispi temsil sistemine 

göre, genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde yargı yönetim ve dene-
timi altında yapılır. 

Seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kullanır. 
Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması, açık olarak yapılır. 
Milletvekili sayısı ve dağılımı 2 
Madde 3 – (Değişik: 27/10/1995 - 4125/8 md.) 
Milletvekili sayısı 550’dir. (Son iki cümle İptal: Ana.Mah’nin; 

18/11/1995 tarih ve E. 1995/54, K.1995/59 sayılı Kararı ile). 
Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı: 
Madde 4 – (Değişik: 27/10/1995 - 4125/9 md.) 
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde toplam milletvekili sayısın-

dan (...) her il’e önce bir milletvekili verilir.3 
(Değişik: 23/11/1995 - 4138/1 md.) Son genel nüfus sayımı ile belli 

olan Türkiye nüfusu, birinci fıkradaki illere verilen milletvekili sayısı çıkarıldık-
tan sonra kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl 
nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı 
tespit olunur. 

(...) nüfusu milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nü-
fus bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk 

                                                 
2  Bu madde başlığı, 27/10/1995 tarih ve 4125 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değiştirilmiş 

olup, metne işlenmiştir. 
3  Birinci fıkrada yer alan, “100 milletvekili çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısından” ve 

üçüncü fıkrada yer alan “bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 450’yi bulmadığı tak-
dirde” sözcükleri Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı 
kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 21/11/1995-22470 Mük.) 
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hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sıraya 
göre dağıtılır. (Ek cümle: 22/10/2009 - 5922/1 md.; İptal: Anayasa 
Mahkemesi’nin; 10/2/2011 tarihli ve E.:2009/88, K.: 2011/39 
sayılı Kararı ile) 4 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus 
veya nüfus artığı göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. 

Yapılan tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller, 
bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan 
iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çev-
releri, numara sırasına göre adlandırılır. 

Bu illerin seçim çevreleri belirlenirken: 
a) Seçim çevreleri, mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda 

milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulur. 
b) Mümkün olduğu ölçüde ilçelerin mülki bütünlüğü dikkate alınır. 
c) Aynı seçim çevresinde yer alacak ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları 

ile ulaşım imkânları göz önünde bulundurulur. 
Bu illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağıtımında; seçim çevre-

lerinin çıkaracakları milletvekili sayısı, nüfusları bakımından illerin milletvekili 
sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenir. 

Seçim çevreleri ve çıkaracakları milletvekili sayısının ilanı: 
Madde 5 – Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 

sayısı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, genel nüfus sayımı sonuçlarının açık-
lanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü madde uyarınca tespit 
edilerek Resmi Gazete, radyo ve televizyonla ilan edilir. 

Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü: 
Madde 6 – (Değişik birinci fıkra: 22/10/2009 - 5922/2 md.) Tür-

kiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. 
(Değişik ikinci fıkra: 22/10/2009 - 5922/2 md.) Bir önceki seçimin 

yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy 
verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin 
ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. 

Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. 

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule gö-
re bu işlem tekrarlanabilir. 

                                                 
4  Birinci fıkrada yer alan, “100 milletvekili çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısından” ve 

üçüncü fıkrada yer alan “bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 450’yi bulmadığı tak-
dirde” sözcükleri Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı 
kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 21/11/1995-22470 Mük.) 
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Ara seçimi: 
Madde 7 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması ha-

linde, ara seçime gidilir. 
Ara seçimleri, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden 

otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, 
üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde 
yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz. 
(Ek: 2/1/2003-4778/14 md.) Yukarıda yazılı haller dışında, bir ilin ve-

ya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halin-
de, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü o seçim 
çevresinde ara seçim yapılır. 

Seçimin yenilenmesi: 
Madde 8 – Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye 

Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum 
Bakanlar Kurulu tarafından kırk sekiz saat içinde ilan olunur. 

(Değişik: 10/9/1987 – 3403/4 md.) Yenileme kararı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirler. 
Yenileme kararının 

Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra 
gelen doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir. 

Sürelerin tespiti: 
Madde 9 – Seçimlerin yenilenmesine veya ara seçimi yapılmasına karar 

verildiği hallerde, Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ve 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak 
uygulayabilir. 

Seçilme yeterliği: 
Madde 10 – Yirmi beş yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili se-

çilebilir.5 
Milletvekili seçilemeyecek olanlar: 
Madde 11 – Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler: 
a) İlkokul mezunu olmayanlar, 
b) Kısıtlılar, 
c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, 

                                                 
5  Bu maddede geçen “Otuz yaşını” ibaresi, 19/10/2006 tarihli ve 5552 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesiyle “Yirmi beş yaşını” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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d) Kamu hizmetinden yasaklılar, 
e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne 

olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, 
f) Affa uğramış olsalar bile; 
1. (Değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık 
suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını 
açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan 
veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm 
olanlar, 

3. (Değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) Terör eylemlerinden mahkûm 
olanlar, 

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fık-
ralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik 
amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Seçim Öncesi İşleri 
Adaylık: 
Madde 12 – Bir siyasi partiye mensup olsun veya olmasın seçilme yeter-

liğine sahip her Türk vatandaşı bu Kanun hükümlerine göre milletvekilliğine 
adaylığını koyabilir. 

(Değişik: 28/3/1986 - 3270/28 md.) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü-
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci 
fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği seçime katılabi-
lecek siyasi partiler, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre, 
bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. (Son cümle mülga: 
27/10/1995-4125/21 md.) 

İller toplamının en az yarısında tam aday göstermeyen siyasi 
partilerin durumu: 

Madde 13 – (Değişik birinci fıkra: 24/8/1991 - 3757/2 md.) Her-
hangi bir sebeple iller toplamının en az yarısında 12 nci maddede öngörülen 
sayı kadar aday göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi 
birinde 12 nci maddede öngörülen sayıdan eksik aday göstermiş bulunan 
siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarına Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir. 
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İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylık-
ları doldurur. Aksi takdirde o siyasi parti bütün seçim çevrelerinde seçime 
katılma hakkını kaybeder. 

İller toplamının yarısından fazlasında aday gösteren partilerin 
durumu: 

Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 24/8/1991 - 3757/3 md.) Siyasi 
partiler tarafından iller toplamının yarısından fazlasında 12 nci maddede öngö-
rülen sayı kadar aday gösterilmiş olmakla beraber yarıyı geçen seçim çevrele-
rinin bir veya bir kaçında eksik aday gösterilmesi halinde, Yüksek Seçim Kuru-
lunca o partinin genel merkezindeki yetkili organlarına aday listelerinin ta-
mamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde o çevrelerin listele-
rindeki eksikleri tamamlar. Aksi takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı kal-
mak şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresinde o siyası parti, seçime 
katılma hakkını kaybeder. 

İtiraz üzerine meydana gelen eksikler: 
Madde 15 – Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine 

eksiklik husule geldiği takdirde, Yüksek Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren 
iki gün içinde bu eksikler tamamlanır. Aksi takdirde yukarıdaki maddeler hü-
kümleri, bu hallerde de uygulanır. 

Siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylar: 
Madde 16 – Siyasi partiler anlaşarak müşterek liste halinde aday göste-

remezler. 
Siyasi partilere kayıtlı olmayan kimselerin, herhangi bir siyasi parti tarafın-

dan aday gösterilmeleri, kendilerinin yazılı muvafakatlerine bağlıdır. 
Bir kimse aynı zamanda değişik siyasi partiden veya aynı partiden aynı se-

çim için birden fazla seçim çevresinden aday olamaz, aday gösterilemez ve 
seçilemez. 

Bağımsız adaylar da,aynı seçim için birden fazla seçim çevresinde aday 
olamaz ve seçilemez. 

Kurullarda görevli hâkimlerin durumu: 
Madde 17 – Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile 

ilçe seçim kurulu başkanları, bu görevlerinden ancak adaylıklarını koymaları 
halinde çekilebilirler. Adaylığı tercih edenler, bu tercih haklarını genel ve ara 
seçimlerin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi 
halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde kullanabilirler. 

Adaylığı tercih edenler, 18 ve 19 uncu maddelerde, memurlar hakkında 
konulan kayıtlara tabi olurlar. 

İl ve ilçe seçim kurullarında görevlendirilen hâkimlerin görevli bulundukları 
seçim çevrelerinde, eşleri ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve 
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sıhrî hısımları adaylıklarını koydukları veya aday gösterildikleri takdirde, bu 
hâkimler seçim kurullarındaki görevlerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili 
merciine bildirmek zorundadırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri, eşleri ve ikinci dereceye kadar 
(bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları hakkındaki işlemlerde kurul toplantıla-
rına katılamazlar. 

Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler 6 
Madde 18 – (Değişik: 8/4/2010-5980/29 md.) 
Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim 

kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki 
görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu 
görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, 
aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların 
üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve dene-
tim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay 
önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanın-
dan başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça 
adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. 

Görevden ayrılmaya ilişkin hükümler: 
Madde 19 – 18 inci madde kapsamına girenlerin ayrılma istekleri en ya-

kın amire verilecek bir dilekçeyle yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine ait 
olduğu, amir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulunduğu bakanlığa veya 
kuruma derhal gönderilir. Dilekçe sahibine, dilekçenin alındığına dair bir belge 
ve mertebeler silsilesiyle amirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde telg-
rafla da müracaat yapılabilir. 

Dilekçenin bakanlığa veya kuruma geldiği tarihten itibaren, en geç on gün 
içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ 
olunur. 

Subay ve astsubayların savaş ve seferberlik hallerindeki ayrılma istekleri 
hariç olmak üzere, ayrılma hakkını kazanmış olanların, ayrılma istekleri redde-
dilemez. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası 
hükmü saklıdır. Ayrılma istekleri kabul edilen subay ve astsubaylardan millet-
vekili seçilmemiş olanlar sonradan bu isteklerinden vazgeçemezler ve silahlı 
kuvvetlere dönemezler. 
                                                 
6  Bu madde başlığı “Kamu görevlileri, siyasi parti yöneticileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri men-

suplarının adaylığı” iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle met-
ne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Ayrılma hakkını kazanmamış olduklarından dolayı, ayrılma istekleri redde-
dilenler, aday listesine giremezler ve adaylıklarını koyamazlar. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propa-
ganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamazlar. Subaylar ile astsubaylar ve 
görevleri gereği resmi elbise giyenler, resmi elbiseyle propaganda yapamaz ve 
bu mahiyette herhangi bir harekette bulunamazlar. 

Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri: 
Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 27/10/1995 - 4125/11 md.) 

Siyasi partilerin genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait 
aday listeleri (...) Yüksek Seçim Kuruluna (...) alındı belgesi karşılığında ön 
seçim gününden en geç on gün sonraki gün, saat 17.00’ye kadar verirler.7 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal il seçim kurullarına bildirir. Yüksek 
Seçim Kurulu, bütün siyasi partilerin aday listelerini Resmi Gazete ve radyo ile 
il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları alışılmış araçlarla geçici 
listeler halinde ilan ederler. 

Bağımsız adayların müracaatı: 
Madde 21 – (Değişik birinci fıkra: 27/10/1995 - 4125/12 md.) 

Bağımsız milletvekili adaylığı için yapılacak başvuru, adayın milletvekili seçilmek 
istediği çevrenin il seçim kurulu başkanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı 
şart ve nitelikleri taşıdığını belirten bir yazı ile (..) 8yapılır. Kurul başkanlığı 
başvurunun alındığına ilişkin bir belge verir ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna 
duyurur. Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruları, il seçim kurulları da kendi çevre-
lerine ait olanları, alışılmış araçlarla geçici listeler halinde ilan ederler. 

Bağımsız adaylık için başvuranlar, en yüksek derecedeki Devlet memuruna 
mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt 
tutarını ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu milletvekili seçilebil-
mek için gerekli başvurma belgelerine eklerler. 9 

Adaylara karşı itiraz: 
Madde 22 – Adayların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde il se-

çim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, İl secim kurullarınca, en geç iki gün 
içinde karara bağlanır. 

                                                 
7  Bu fıkrada yer alan, “ile ülke seçim çevresi milletvekilleri aday listelerini” ile “ayrı ayrı” 

sözcükleri, Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı Kararı 
ile iptal edilmiştir. (R.G.: 21/11/1995-22470 Mük.) 

8  Bu arada yer alan “ön seçim gününden bir gün önce saat 17.00’ye kadar” sözcükleri Anaya-
sa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 
(R.G.: 21/11/1995-22470 Mük.) 

9  8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “en yüksek 
derecedeki Devlet memurunun brüt aylığı kadar parayı” ibaresi “en yüksek derecedeki Dev-
let memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt 
tutarını” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz 
edebilirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilanı 
gününe kadar bu itirazları karara bağlar. 

Adayların incelenmesi: 
Madde 23 – Bir il, bir kaç seçim çevresine bölünmüş olsa bile il seçim ku-

rulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonun-
da, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu 
görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya, 
siyasi partilerin il başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 

Adayların ilanı: 
Madde 24 – Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün 

adayları oy verme gününden önceki elli beşinci gün, seçim çevreleri itibariyle 
Resmi Gazete ve radyo ile ilan eder. 

İl seçim kurulları da kendi seçim çevrelerindeki adayları, Yüksek Seçim Ku-
rulunun belirttiği tarihte, alışılmış araçlarla ilan ederler. 

Adaylıktan istifa ve ölüm: 
Madde 25 – Aday listelerinin kesinleştiği tarihten, oy verme günü saat 

17.00’ye kadar ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek 
eksilmeler, listelerin tamamlanmasını gerektirmez. Ancak, aday listelerinde 
yukarıdaki nedenlerle boşalma olması halinde listedeki adaylar liste sırasına 
göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerler doldurulur. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim Günü İşleri 
Kullanılacak oy pusulasının şekli: 
Madde 26 – (Değişik: 27/10/1995 - 4125/13 md.) 
Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulaları 

ile bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dâhilinde hazırlanır: 
a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük-

leri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara 
uygun olarak, kâğıdında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı 
bulunan kâğıtlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılır. 

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne “Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar” 
ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzu-
runda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve 
ortada partinin özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı 
halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve 
soyadı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş 
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daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinle-
şen aday listesinde yer alan adayların ad ve soyadları, aldıkları sıra numarası-
na göre yazılır. (Son cümle iptal Ana.Mah.’nin 18/11/1995 tarih ve E. 
1995/54, K. 1995/59 sayılı kararı ile.) 10 

c) (Değişik: 8/4/2010-5980/31 md.) Siyasi parti sütunları arasında 
(0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır. 

d) (Değişik: 8/4/2010-5980/31 md.) Bağımsız adaylar, birleşik oy pu-
sulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak 
üzere, (0,75) santimetre aralık bırakılarak, dikey ve kalın bir çizgi çizildikten 
sonra yerleştirilir. Bir seçim çevresinde birden fazla bağımsız aday varsa sıra, 
aralarında çekilecek kura ile belirlenir. Başta ve ortada bağımsız adayın adı ve 
soyadı yazılır. Belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir 
boş daire basılır ve bunların altı çizilir. Birden fazla bağımsız aday sütunları 
arasında, (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır. 

Siyasi parti sütunlarının altında bağımsız adaylara yer verilmez. Ancak, 
bağımsız aday sayısının fazla olması ve bunların oy pusulasına yerleştirilmesi-
nin mümkün olmaması halinde, siyasi parti adaylarından sonra kalın bir çizgi 
çizildikten ve beş santimetre boşluk bırakıldıktan sonra tekrar bir çizgi çizile-
rek, kalan bağımsız adaylar filigranlı kâğıt ebadına uygun olarak yerleştirilir. 

e) (Ek: 8/4/2010-5980/31 md.) Oy pusulasında, genel başkan ve 
adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadları tam olarak yazılır. Her-
hangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılamaz. 

f) (Ek: 8/4/2010-5980/31 md.) Birleşik oy pusulasında siyasi partile-
rin özel işaretleri, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak bastırılır. Siyasi parti-
lerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlen-
mesinde parti tüzüğü esas alınır. Tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut 
olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adı yazılır. Birleşik oy 
pusulalarında, bağımsız adaylar için herhangi bir özel işaret veya ibare kullanı-
lamaz. 

(Ek ikinci fıkra: 8/4/2010-5980/31 md.) Yurt dışı seçmenler tarafın-
dan kullanılacak birleşik oy pusulaları, bu maddede öngörülen usul ve esaslara 
göre hazırlanır. 

Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması ve mühürlenmesi: 
Madde 27 – Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulaları dört yüzlük 

paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Kurulunca numaralanıp mühürlendik-
ten sonra yeteri kadar zarf ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir. 

Paketleri alan ilçe seçim kurulları, hangi numaralı paketin hangi sandık ku-
ruluna verildiğini bir tutanakla tespit eder. 

                                                 
10  12/10/2006 tarihli ve 5550 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu bentte yer alan “Siyasî 

Partiler” ibaresi “Siyasî Partiler ve Bağımsız Adaylar” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Paketi alan sandık kurulu, oy verme günü, oy vermeye başlamadan evvel 
paketi açar ve birleşik oy pusulalarının tamamını sandık kurulu mühürü ile 
mühürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy pusulalarından bir adet 
verilirken sandık kurulu mührünü taşıdığı ve hiçbir tarafında herhangi bir 
işaret bulunmadığı kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

Siyasi partilerin kesin adaylarının ad ve soyadları liste sırasına göre il se-
çim kurullarınca basılı listeler halinde oy verme ve sandık alanında görülebilir 
yerlere asılır. (Son cümle Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.) 

Oyların kullanma şekli: 
Madde 28 – (Değişik: 28/3/1986 - 3270/32 md.) 
Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yaptırılıp sandık kurullarına ka-

dar ulaştırılmış bulunan ve sandık kurulu başkanında oy verme süresince 
bulundurulması mecburi olan ve birleşik oy pusulası ile birlikte kendisine veri-
len “Evet” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine 
girer. 

(Değişik ikinci fıkra:12/10/2006-5550/3 md.) Seçmen, “Evet” 
mührünü sadece tercih ettiği siyasî partiye veya varsa yalnızca oy vermek 
istediği bağımsız adaya ait özel daire içine basmak ve oy pusulasını zarfa 
koymak suretiyle oyunu kullanır. 

(Değişik: 27/10/1995 - 4125/14 md.) Oyunu kullanan seçmen oy 
pusulasını katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. “Evet” yazılı mührü sandık 
kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar. 

(Değişik dördüncü fıkra: 12/10/2006-5550/3 md.) Seçmen, “Evet” 
mührünü bastığı siyasî partiye veya bağımsız adaya oy vermiş sayılır. 

(Beş ve altıncı fıkralar Mülga: 27/10/1995 - 4125/14 md.) 
Geçerli oyların hesabı: 
Madde 29 – (Değişik: 27/10/1995 - 4125/15 md.) Bir seçim çevre-

sinde seçime katılan siyasi partinin 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 
almış olduğu geçerli oyların toplamı siyasi partinin o seçim çevresinde almış 
olduğu geçerli oyu gösterir. 

(Değişik: 27/10/1995 - 4125/15 md.) Bağımsız adayın almış olduğu 
geçerli oy, 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca elde ettiği geçerli oyların 
toplamıdır. 

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca siyasi partiler ile bağımsız adayların aldık-
ları geçerli oyların toplamı o seçim çevresinin geçerli oylarını gösterir. 

Ülke düzeyindeki geçerli oylar, bütün seçim çevrelerine ait geçerli oyların 
toplamıdır. 

Sayımın tutanağa geçirilmesi: 
Madde 30 – (Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçimden Sonra Yapılacak İşler 

İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi: 
Madde 31 – İlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, 

siyasi partiler ile bağımsız adayların her birinin aldıkları oy sayısını tespit ede-
rek tutanağa geçirir. (İkinci cümle Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.) 

İl Seçim kurullarında birleştirme: 
Madde 32 – İl seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları, 

yukarıdaki maddede belirtilen şekilde birleştirir ve her seçim çevresindeki; 
a) Seçmenlerin sayısını, 
b) Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
c) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, geçerli sayılarak hesaba 

katılan oy pusulaları sayısını, 
d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını, 
e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamını, 
f) Seçime katılmış olan siyasi partiler ile bağımsız adaylardan her birinin 

aldığı oy miktarını gösteren geçerli oy pusulaları sayısını, 
g) (Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.) 
h) (Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.) 
Seçim çevrelerine göre ayrı ayrı tutanağa geçirir. 
Genel baraj ve hesaplanması: 
Madde 33 – (Değişik birinci fıkra: 23/5/1987 - 3377/9 md.) Genel 

seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, 
geçerli oyların % 10’unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. Bir siyasi 
parti listesinde yer almış bağımsız adayların seçilebilmesi de listesinde yer 
aldığı siyasi partinin ülke genelinde ve ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin 
tümünde yüzde onluk barajı aşması ile mümkündür. 

İl seçim kurulları, yukarıdaki maddeye göre, birleştirme tutanağını düzen-
ledikten sonra sonuçları en seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsizle 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerden bu şekilde alınan bilgilere göre, Tür-
kiye genelinde geçerli oyların toplamını yapar ve her siyasi partinin aldığı 
geçerli oy toplamını genel geçerli oy toplamına bölerek, siyasi partilerin ülke 
genelinde aldığı oy yüzdesini hesaplar ve yüzde onluk barajı aşan siyasi parti-
lerin isimlerini il seçim kurullarına bildirir ve ilan eder. 

Bu ilandan sonra, bir veya bir kaç seçim çevresinde, seçimin iptaline karar 
verilmesi ülke genelinde alınan oy yüzdesinin yeniden tespitini gerektirmez. 
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Bir seçim çevresinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde 
edecekleri milletvekili sayısının hesabı: 

Madde 34 – Bağımsız adaylar ile yukarıdaki maddede yazılı oranı aşan 
siyasi partilerin, bir seçim çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısı aşağı-
daki şekilde hesaplanır: 

(Değişik: 27/10/1995 - 4125/16 md.; İptal: Ana.Mah.’nin 
18/11/1995 tarih ve E. 1995/54, K. 1995/59 sayılı kararı ile.) 

(Değişik: 23/5/1987 - 3377/10 md.) (Değişik birinci cümle: 
23/11/1995 - 4138/2 md.) Seçime katılmış siyasi partilerin ve bağımsız 
adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır. 
Siyasi partilerin oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe.... ila o çevrenin 
çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile 
bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe 
doğru sıralanır. Seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar bu payların 
sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre 
milletvekili tahsis olunur. (Ek cümle: 17/10/1987 - 3404/1 md. Mülga: 
27/10/1995 - 4125/21 md.) 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, 
bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

(Değişik: 23/11/1995 - 4138/2 md.) Seçime katılan siyasi partiler-
den hiçbirisi yukarıdaki maddede yazılı oranı aşamamış ise milletvekilleri 
üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre paylaştırılır. 

(Ek: 28/3/1986 - 3270/33 md.; Mülga: 23/11/1995 - 4138/2 md.) 
Siyasi partilerin çıkaracakları ülke seçim çevresi milletvekili sayı-

sının hesabı 
Madde 34/A- (Ek: 27/10/1995 - 4125/17 md.; İptal: Ana. 

Mah.’nin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı kararı ile.) 
Siyasi parti adaylarından seçilenlerin tespiti: 
Madde 35 – (Değişik: 27/10/1995 - 4125/18 md.) 
İl seçim kurulu başkanı alınan sonuçlara göre, o seçim çevresinden; siyasi 

parti aday listelerinde ve varsa bağımsız adaylardan seçilenleri tespit eder ve 
tutanağın bir suretini o seçim çevresinde ilan ettirir. Diğer bir suretini, bir 
hafta süre ile il seçim kurulu kapısına astırır. 

Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tu-
tanakların verilmesi: 

Madde 36 – Milletvekili seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad ve so-
yadları ve parti adayı iseler mensup oldukları siyasi parti, il seçim kurullarınca 
en seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsiz ile seçim çevreleri de göste-
rilerek Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. 
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(Değişik: 27/10/1995 - 4125/19 md.) Milletvekili seçilenlere il seçim 
kurulu tarafından, milletvekili seçildiklerine dair derhal bir tutanak verilir. Bu 
tutanaklardan iki örneği de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına en seri vasıtayla 
gönderilir. (İkinci cümle İptal: Ana.Mah.’nin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54 
K.1995/59 sayılı kararı ile.) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tutanaklardan 
birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verir. 

Seçim sonuçlarının yayımı: 
Madde 37 – Yukarıdaki maddenin birinci fıkrası uyarınca il seçim kurulla-

rından bilgi verildikçe, Yüksek Seçim Kurulu bu bilgileri bekletmeden radyo ve 
televizyon ile derhal yayımlar. 

Bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır tamamlanmaz, tasdikli tutanak 
suretlerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazın incelenerek karara bağlanma-
sı beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçi-
lenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyon-
ları ile derhal yayımlanır. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzeri-
ne, Yüksek Seçim Kurulu, en kısa zamanda Radyo ve Televizyon ve Resmi 
Gazete ile ikinci bir bildiri yayımlayarak, iller ve seçim çevreleri itibariyle, 
milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen 
sayısını, katılma oranını, geçerli oy pusulası sayısını her parti ile bağımsız 
adayların kazandıkları oy sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçları, seçim kurulları arasında 
seçimle ilgili haber, yazı, bilgi ve malzemenin ulaştırılmasında öncelikle kullanılır. 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafın-
dan yayımlanması: 

Madde 38 – Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından kendisine verilecek belgelere dayanarak, iller, seçim çevreleri ve 
ilçeler, seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibariyle, sandık kurulları tutanakla-
rında bulunan bilgileri en geç, seçimi takip eden bir yıl içinde yayımlar. 

Seçimin veya tutanağın iptali: 
Madde 39 – Oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların partiler ile ba-

ğımsız adaylara bölümüne ilişkin olarak milletvekili tutanaklarına yapılan itiraz 
üzerine yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların 
iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap 
sonucuna göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline ka-
rar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır ve Yüksek 
Seçim Kurulu seçimin iptaline dair kararla birlikte o çevrede, seçimin yapılaca-
ğını Resmi Gazete ve diğer vasıtalarla derhal ilan eder. 
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Bu ilandan sonra gelen doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy 
verme günüdür.11 

Yukarıdaki fıkralar dışında milletvekillerinden bir veya birkaçının tutanakla-
rının iptaline karar verildiği takdirde, tutanakları iptal olunan milletvekilleri 
yerine, 34 ve 35 inci madde esaslarına göre sıradaki adaya tutanak verilir. 

Sırada olanlar yetmediği takdirde, açık kalan milletvekillikleri için Kanunun 
ara seçimi hakkında kabul ettiği hükümlere uyulur. 

Seçim belgelerinin saklanması: 
Madde 40 – Hesaba katılan ve katılmayan ve itiraza uğramış olan oy pu-

sulaları, sayım ve döküm cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve 
seçimle ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süre ile ilçelerde ilçe seçim kurulu 
başkanı, illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim 
Kurulunun talebi olmadıkça hiçbir yere gönderilemez. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Bağımsız adayların emaneten yatırdıkları para hakkında yapıla-
cak işlemler: 

Madde 41 – (Değişik birinci fıkra: 27/10/1995 - 4125/20 md.) 
Milletvekili seçimi sonucunda bağımsız adayın aldığı oy seçilmesine yetmezse 
emanete alınan para Hazineye gelir yazılır. 

Ölen veya kanuni süre içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları redde-
dilen veya yukarıdaki fıkrada belirtilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara 
veya kanuni mirasçılarına seçimden sonra müracaat etmeleri halinde emanet-
teki para geri verilir. 

Özel hüküm bulunmayan hallerdeki uygulama: 
Madde 42 – Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde, 298 sayılı 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu Ka-
nuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçimlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararları almaya yetkilidir. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Değiştirilen Kanun Hükümleri 
Madde 43 – 26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Maddelerinde bulunan “Cumhuriyet 
Senatosuna ilişkin hükümler” madde metinlerinden çıkarılmıştır. 

                                                 
11  Bu fıkrada bulunan “altmışıncı günü ibaresi, 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesiyle “doksanıncı günü” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Madde 44 – 61 – (Bu maddeler 24 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı 
“Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” 
un 7, 14, 52, 103, 149, 151, 152, 153, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 
168, 169, 170 ve 180 inci maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
olup adı geçen kanundaki yerlerine işlenmişlerdir.) 

Madde 62 – (22 Nisan 1983 tarih ve 2820 sayılı “Siyasi Partiler 
Kanunu”nun geçici 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair olup adı 
geçen kanundaki yerine işlenmiştir.) 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak 
milletvekili seçimi için oy verme günü 6 Kasım 1983 tarihidir. 

Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca, yukarıdaki fık-
rada belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygulayabilir. 

6 Kasım 1983 tarihinde yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 
bu Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen beş yıllık süresinin hesabında, oy 
verme günü olarak Ekim 1983 ayının ikinci pazar gününün tarihi esas alınır. 

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak 
ilk milletvekili seçiminde siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için büyük 
kongrelerini yapmış olmaları şartı aranmaz. Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca 
tespit ve ilan edilecek seçim döneminin başlangıç tarihine kadar illerin en az 
yarısında teşkilat kurmuş olmaları gerekir. 

Geçici Madde 3 – 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun geçici dördüncü 
maddesinde, siyasi parti kurucuları üzerinde, Milli Güvenlik Konseyinin incele-
mede bulunmak ve haklarında olumsuz karar alınanların değiştirilmesini talep 
etmek yetkisi, aynı kanunun geçici altıncı maddesine göre, bu Kanunun yürür-
lüğe girmesini müteakip yapılacak ilk milletvekili genel seçimleri için siyasi 
partilerin kurucular kurulunca tespit edilecek milletvekilleri adayları hakkında 
da aşağıdaki esaslara göre uygulanır. 

a) Milli Güvenlik Konseyi; Siyasi Partilerce hazırlanan milletvekili aday liste-
lerini, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından geçici olarak ilan edildiği 
tarihten itibaren on iki gün içinde inceler. 

b) Yukarıdaki (a) bendi hükümlerine göre yapılan inceleme sonunda Milli Gü-
venlik Konseyince hakkında olumsuz karar alınan milletvekili adaylarının isimleri 
ilgili siyasi parti listelerinden çıkartılmak üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına 
bildirilir. Milli Güvenlik Konseyinin adaylar hakkında aldığı bu karar kesindir. 
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c) (Değişik: 19/9/1983 - 155 No.lu M.G.K. kararı) 12 Milli Güvenlik 
Konseyinin (a) bendi uyarınca ilk incelemesi sırasında haklarında olumsuz 
karar alınması nedeniyle siyasi parti aday listelerinden çıkartılan milletvekili 
adaylarının yerine, ilgili siyasi partiler iki gün içinde yeni adaylarını birer yede-
ği ile beraber sıralarını da belirtmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
aracılığıyla Milli Güvenlik Konseyine bildirebilirler. 

Milli Güvenlik Konseyi bildirilen bu adaylar üzerindeki incelemesini yedi 
gün içinde tamamlar. 

Yapılan inceleme sonunda Milli Güvenlik Konseyince adaylıkları olumlu gö-
rülenlerin adları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

d) Kanunun siyasi partilerin seçimlere katılabilmelerine ilişkin hükümleri 
saklı kalmak koşuluyla Milli Güvenlik Konseyi tarafından olumsuz karar alın-
mak suretiyle listeden çıkartılmış bulunan adaylar nedeniyle listenin, herhangi 
bir nedenle tamamlanamamış olması o siyasi partinin kalan adaylarla seçime 
katılmasına engel olmaz. 

Geçici Madde 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak 
ilk milletvekili genel seçiminde; Milli Güvenlik Konseyi, Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tarafından geçici olarak ilan edilen listedeki bağımsız adayların 
durumunu, ilan tarihinden itibaren on iki gün içinde inceler. 

Hakkında olumsuz karar alınan bağımsız aday, listeden çıkarılmak üzere 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Milli Güvenlik Konseyinin bağımsız 
adaylar hakkında aldığı bu kararlar kesindir. 

Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, yapılacak 
ilk milletvekili genel seçimlerinde, seçmenler “Evet” mührünü sadece tercih 
ettiği siyasi partiye veya varsa yalnızca bir bağımsız adaya ait özel daire içine 
basmak suretiyle oylarını kullanırlar. Adaylar için tercih işareti kullanılmaz. 

Seçmen tarafından ilgili siyasi partiye ait özel daire içine mühür basıldıktan 
sonra o partiye ait listede tercih işaretleri konmuş ise bu işaretler oy pusulası-
nı geçersiz kılmaz. 

Sayımın tutanağa geçirilmesi, ilçelerde, il seçim kurullarındaki birleştirme 
işlemleri yukarıdaki fıkraların esasları göz önünde bulundurularak yapılır. 

34 üncü madde uyarınca partilerin kazandığı milletvekillikleri sayısı tespit 
edildikten sonra birleşik oy pusulasında yer alan parti listesindeki sıraya göre 
o partiden milletvekilliğine seçilenler tespit edilir. 

Geçici Madde 6 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
otuz gün içinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından son genel nüfus sayımı so-
nuçlarına göre, 4 üncü madde uyarınca seçim çevreleri ve her seçim çevresi-

                                                 
12  İlgili Milli Güvenlik Konseyi Kararı, 21/9/1983 tarih ve 18168 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanmıştır. 
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nin çıkaracağı milletvekili sayısı tespit edilerek Resmi Gazete, radyo ve televiz-
yonla ilan edilir. 

Geçici Madde 7 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk mil-
letvekili genel seçimlerinde ilçe seçim kurulu, bir başkan ile altı asıl ve altı 
yedek üyeden oluşur. İlçe seçim kurulunun iki asıl ve iki yedek üyesi memur-
lar arasından, dört asıl ve dört yedek üyesi seçim çevresinde seçime katılmış 
siyasi parti üyeleri arasından seçilir. O seçim çevresinde dörtten fazla siyasi 
parti seçime katılmış ise, ilçe seçim kurulunun partili asıl üyelerinin hangi 
partilerden alınacağı, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kura ile tespit edilir. 
Bu halde partili yedek üyeler asıl üyelik alamayan siyasi partilere öncelik ve-
rilmek suretiyle aynı şekilde kura ile belirlenir. 

Bu seçim çevresinde dörtten az siyasi parti seçime katıldığı takdirde ilçe 
seçim kurulunun boş kalan üyelikleri, parti üyesi olmayan ve bu görevi yapabi-
lecek kişilerin seçilmesi suretiyle tamamlanır. 

Geçici Madde 8 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk mil-
letvekili genel seçimlerinde sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek 
üyeden oluşur. 

İlçe seçim kurulu başkanı; 
a) Sandık kurulunun başkanı ile iki asıl ve iki yedek üyesini memurlar ara-

sından, 
b) Sandık kurulunun partili dört asıl ve dört yedek üyesini o seçim çevre-

sinde seçime katılmış bulunan siyasi parti üyeleri arasından, 
Seçer. 
O seçim çevresinde dörtten fazla siyasi parti seçime katılmış ise her sandık 

kurulu için ayrı ayrı olmak üzere ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kura ile 
sandık kurullarının asıl üyeliğinin hangi siyasi partilere verileceği tespit edilir. 
Bu halde sandık kurullarının partili yedek üyeleri asıl üyelik alamayan siyasi 
partilere öncelik verilmek suretiyle aynı şekilde kura ile belirlenir. 

Sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilecek memur bulunamadığı veya o 
seçim çevresinde dörtten az siyasi parti seçime katıldığı takdirde, kurulun boş 
kalan üyelikleri parti üyesi olmayan ve bu görevi yapabilecek kişilerin seçilme-
si suretiyle tamamlanır. 

Geçici Madde 9 – Yapılacak ilk milletvekili genel seçimlerinde; 
a) Önceden kütüğe yazıldıkları halde oy verme tarihinde kısıtlı veya kamu 

hizmetlerinden yasaklı olanlar veya ceza infaz kurumlarında hükümlü veya 
tutuklu olarak bulunanlar oy kullanamazlar. 

b) Yazım veya güncelleştirme sırasında hükümlü veya tutuklu oldukları için 
kütüğe yazılmayanlardan, bilahare tahliye edilenler oy verme gününden önce-
ki on beşinci gün saat 17.00’ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer ilçe 
seçim kuruluna tahliye edildiklerine ilişkin belge ile birlikte başvurmaları ve oy 
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verme yeterliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleş-
miş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve ikametgâhlarının bulunduğu sandık 
listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

Geçici Madde 10 – İlk milletvekili genel seçiminde kullanılacak seçmen 
kütüklerinin yazım veya güncelleştirilmesi sırasında yurt dışında bulunan Türk 
vatandaşları seçim gününden önceki on beşinci gün saat 17.00’ye kadar ika-
metgâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna pasaportlarıyla başvurmaları 
ve oy verme yeterliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün 
kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve sandık listelerine dahil edilmele-
rine ilçe seçim kurullarınca karar verilir ve durum, hangi sandıkta oy kullanabi-
lecekleri de belirtilmek suretiyle pasaportlarına işlenir. 

Geçici Madde 11 – İlk milletvekili genel seçiminde kullanılacak seçmen 
kütüklerinin yazım veya güncelleştirilmesi sırasında er, onbaşı, kıta çavuşu 
veya askeri öğrenci oldukları için kütüğe yazılmayanlardan; terhis edilen veya 
askerlikle ilişiği kesilenler ile subay veya astsubay olanlar oy verme gününden 
önceki on beşinci gün saat 17.00 ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer 
ilçe seçim kurullarına bu durumlarına ilişkin belge ile birlikte başvurmaları ve 
oy verme yeterliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesin-
leşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve ikametgâhlarının bulunduğu sandık 
listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

Geçici Madde 12 – (Mülga: 23/5/1987 - 3377/14 md.) 
Geçici Madde 13 – (Ek: 21/11/1995 - 4135/1 md.) 
10.6.1983 tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 27.10.1995 

Tarih ve 4125 Sayılı Kanunla Değişik 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki on 
günlük süre, 20 nci Dönem Milletvekili Seçimlerinde on beş gün olarak uygu-
lanır ve bu süre kısaltılamaz. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi düzenleme-
sini buna göre yapar. 

Geçici Madde 14 – (Ek: 23/11/1995 - 4138/3 md.; İptal Ana. 
Mah.’nin 1/12/1995 tarihli ve E. 1995/56, K.1995/60 sayılı Kararıyla.) 

 
SON HÜKÜMLER 

Seçimde oy kullanmayanlar: 
Madde 63 – (Değişik: 28/3/1986 - 3270/35 md.) 
Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulun-

duğu halde, Milletvekilliği genel ve ara seçimlerinde meşru mazeretleri olmak-
sızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından on bin lira para ceza-
sıyla cezalandırılırlar. Bu karar kesindir. 13 

                                                 
13  Bu maddede belirtilen para cezasının XX dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 250 000 

(ikiyüzelliin) lira olarak uygulanacağı 27/10/1995 tarih ve 4125 sayılı Kanunun 22 nci mad-
desiyle hükme bağlanmıştır 
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Yürürlükten kaldırılan kanunlar: 
Madde 64 – 24/5/1961 tarih ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri-

nin Seçimi Kanunu ile 25/5/1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 
ve bu kanunların bütün ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük: 
Madde 65 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
Madde 66 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
10/6/1983 TARİHLİ VE 2839 SAYILI KANUNA 

İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER 
1 - 23/5/1987 tarihli ve 3377 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: 
Geçici Madde – Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren en geç bir ay içerisinde seçim çevrelerini tespit eder. 
 

2839 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 

Kanun  Yürürlüğe 
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi 
3270 — 15/4/1986 
3377 — 3/6/1987 
3403 — 11/9/1987 
3404 — 19/10/1987 
3757 — 26/8/1991 
4044 — 1/10/1994 
4125 — 28/10/1995 
4135 — 21/11/1995 
4138 — 24/11/1995 
4778 — 11/1/2003 

 
Değiştiren  Yürürlüğe 
Kanun 2839 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri giriş tarihi 
5550 6, 26, 28 20/10/2006 
5552 10 28/10/2006 
5922 4, 6 30/10/2009 
5980 18, 21, 26 10/04/2010 
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SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN 
KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 1 

 
 

Kanun Numarası : 298 
Kabul Tarihi : 26/4/1961 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 2/5/1961 Sayı: 10796 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 2553 

 
 
 

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE 
SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İLKELER 

  Madde 

Kanunun kapsamı ..................................................................................... 1 

Seçim Esasları .......................................................................................... 2 

Seçim Çevresi........................................................................................... 3 

Seçim Bölgesi ........................................................................................... 4 

Sandık Bölgesi .......................................................................................... 5 

Seçmen ................................................................................................... 6 

Oy Kullanamayacak Olanlar ....................................................................... 7 

Seçmen Olamayanlar ................................................................................ 8 

                                                 
1  Bu Kanunun maddelerinde geçen “Cumhuriyet Senatosuna dair hükümler” 10/6/1983 tarih 

ve 2839 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile kaldırılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Seçim Kurulları 

Seçim İşlerinin Yürütülmesi ....................................................................... 9 
Seçim Kurulları ....................................................................................... 10 
Yüksek Seçim Kurulu............................................................................... 11 
Üye Seçimi Zamanı ................................................................................. 12 
Karar Verme........................................................................................... 13 
Görev ve Yetkileri ................................................................................... 14 
İl Seçim Kurulu....................................................................................... 15 
Görev ve Yetkileri ................................................................................... 16 
Siyasi Parti Temsilcileri ............................................................................ 17 
İlçe Seçim Kurulu.................................................................................... 18 
İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri ..................................................................... 19 
Görev ve Yetkileri ................................................................................... 20 
Sandık Kurulu......................................................................................... 21 
Sandık Kurulu Başkanının Seçimi.............................................................. 22 
Sandık Kurulu Üyelikleri........................................................................... 23 
Sandık Kurullarının Kurulması ve Görev Süresi........................................... 24 
Adaylar ve Müşahitleri ............................................................................. 25 
Kurullarda Görev Alamayacak Olanlar ....................................................... 26 
And İçme............................................................................................... 27 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Öncesi İşleri 

BİRİNCİ KESİM 
Seçmen Kütükleri 

Kuruluş ve Tanımlar................................................................................ 28 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Çalışma Amaç ve İlkeleri........................ 29 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen Kütük Bürolarının 

Kuruluşu ve Yönetimi.......................................................................... 30 
Devamlı veya Geçici Personel Görevlendirme Yetkisi .................................. 31 
Yüksek Seçim Kurulu Kararlarının Bağlayıcılığı ........................................... 32 
Seçmen Kütüğü Düzenlenmesi................................................................. 33 
Kütüğe Yazılma Esasları .......................................................................... 34 
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü......................................................................... 35 
Genel Yazım ve Denetleme...................................................................... 36 
Yazımda Esas Bilgi Kaynakları .................................................................. 37 
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Muhtarlık Krokisi ve Binalar Cetveli........................................................... 38 
Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi ................................................................... 39 
Askı Zamanı ve Süresi ............................................................................. 40 
Mükerrer Yazım ...................................................................................... 41 
Sandık Bölgesi Askı Listesi ....................................................................... 42 
Sandık Seçmen Listesi............................................................................. 43 
Seçmen Bilgi Kâğıdı................................................................................. 44 
Seçmen Kütüğü İl ve İlçe Listesi .............................................................. 45 
Çalışmaların Görüşülmesi......................................................................... 46 
Seçmen Kütüğünün Saklanması ve İlgililere Verilmesi ................................ 47 
Seçmen Kartlarının Dağıtılması (Mülga) .................................................... 48 

İKİNCİ KESİM 
Seçim Propagandası 

Propaganda Serbestliği ve Süresi ............................................................. 49 
Açık Yerlerde Propaganda........................................................................ 50 
Kapalı Yerlerde Propaganda..................................................................... 51 
Seçim Büroları ..................................................................................... 51/A 
Radyo ve Televizyonla Propaganda .......................................................... 52 
Müracaat ............................................................................................... 53 
Yayın Zamanının Tespiti .......................................................................... 54 
Radyo ve Televizyon Konuşmalarının Tespiti ............................................. 55 
Özel radyo ve Televizyonlarla Yayın....................................................... 55/A 
Basın, İletişim Araçları ve İnternette Propaganda ................................... 55/B 
Hoparlörle Propaganda............................................................................ 56 
Propaganda Amaçlı Yayın ve Malzeme Dağıtma......................................... 57 
Propaganda Yayınlarına İlişkin Yasaklar .................................................... 58 
Muafiyet ................................................................................................ 59 
İlan ve Reklam Yerleri ............................................................................. 60 
İlan ve Reklam Yerleri İle İlgili Yasaklar .................................................... 61 
Matbua Dağıtımı ..................................................................................... 62 
Seçim Süresince Yapılamayacak İşler ....................................................... 63 
Törenlere Ait Yasaklar ............................................................................. 64 
Başbakan ve Bakanlara İlişkin Yasaklar..................................................... 65 
Memurların Gezilere Katılma Yasağı.......................................................... 66 
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ÜÇÜNCÜ KESİM 
Araçlar 

Araçların Sağlanması............................................................................... 67 
Oy Verme Araçları ve Teslimi ................................................................... 68 
Tutanak Defteri ...................................................................................... 69 

DÖRDÜNCÜ BOLUM 
Seçim Günü İşleri 
BİRİNCİ KESİM 

Sandık Başı İşleri 
And İçme............................................................................................... 70 
Görev ve Yetkiler .................................................................................... 71 
Müşahitler .............................................................................................. 72 
Kurulda Çoğunluğun Sağlanması .............................................................. 73 
Sandığın Konulacağı Yer.......................................................................... 74 
Kapalı Oy Verme Yeri .............................................................................. 75 
Oy Verme Yerinin Nitelikleri ..................................................................... 76 
Sandığın, Birleşik Oy Pusulalarının ve Zarfların Kurulca Mühürlenmesi ......... 77 
Birleşik Oy Pusulası ve Zarflar .................................................................. 78 

İKİNCİ KESİM 
Yasaklar ve Sandık Başı Düzeni 

İçki ve Silah Taşıma Yasağı...................................................................... 79 
Yayın Yasağı........................................................................................... 80 
Sandık Alanı ve Sandık Çevresi................................................................. 81 
Sandık Çevresinde Düzenin Sağlanması .................................................... 82 
Sandık Alanında Alınacak Güvenlik Önlemleri ve Yasaklar ........................... 83 
Sandık Alanındaki İnzibat Tedbirleri.......................................................... 84 
Sandık Alanı Dışındaki İnzibat Tedbirleri ................................................... 85 
Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevlerinde Kurulan Sandıklarda 

Uygulanacak Esaslar........................................................................ 85/A 
ÜÇÜNCÜ KESİM 

Oy Verme 
Oy Verme Yetkisi .................................................................................... 86 
Kimliğin Tespiti ....................................................................................... 87 
Oy Verme Düzeni.................................................................................... 88 
Oy Verme Suresi..................................................................................... 89 
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Oy Vermede Sıra .................................................................................... 90 
Oy Vermeden Önceki İşler....................................................................... 91 
Kapalı Oy Verme Yerinde Seçmenin Uyması Gereken Kurallar ..................... 92 
Birleşik Oy Pusulasının Atılması ve İşaretleme ........................................... 93 
Sandık Seçmen Listesinde Kayıtlı Olmayan Seçmenlerin Oy 

Kullanması ......................................................................................... 94 
Yurt Dışı Seçmenlerin Oy Verme Yöntemleri ve Genel İlkeler ................... 94/A 
Yurt Dışı Seçmenlerin Mektupla Oy Vermesi ........................................... 94/B 
Yurt Dışı Seçmenlerin Sandıkta Oy Vermesi............................................ 94/C 
Yurt Dışı Seçmenlerin Elektronik Ortamda Oy Vermesi ............................94/D 
Yurt Dışı Seçmenlerin Gümrük Kapılarında Oy Vermesi............................ 94/E 

DÖRDÜNCÜ KESİM 
Oyların Sayımı ve Dokumu 

Sayım Tedbirleri ..................................................................................... 95 
Oy Verenler Sayısının Kontrolü................................................................. 96 
Kullanılmayan Birleşik Oy Pusulaları ve Zarflar........................................... 97 
Sandığın Açılması ve Zarfların Sayımı........................................................ 98 
Oyların Sayımı ve Dokumu (Mülga) .......................................................... 99 
Zarfların Açılması, Oyların Sayımı ve Dokumu.......................................... 100 
Geçerli Olmayan Oy Pusulaları ............................................................... 101 
Hesaba Katılan ve Katılmayan Oy Pusulaları ............................................ 102 
Muteber Olmayan Zarf ve Birleşik Oy Pusulaları (Mülga) .......................... 103 
Hesaba Katılan ve Katılmayan Oy Pusulaları (Mülga)................................ 104 
Sandık Sonuç Tutanağının Düzenlenmesi ve İlanı .................................... 105 
Tutanağın Asılması (Mülga) ................................................................... 106 
Sayıma İlişkin Evrak ve Belgelerin Teslimi ............................................... 107 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Seçim Sonrası İşler 

BİRİNCİ KESİM 
Seçim Sonuçlarının İlce Secim Kurullarınca Birleştirilmesi ve 

Denetlenmesi................................................................................... 108 
İKİNCİ KESİM 

İl Secim Kurulunda Birleştirme 
İl Seçim Tutanakları .............................................................................. 109 
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ALTINCI BÖLÜM 
İtirazlar ve Şikâyetler 

BİRİNCİ KESİM 
Genel Hükümler 

Kimlerin İtiraz Edebileceği ..................................................................... 110 
İtiraz Mercileri ...................................................................................... 111 
İtirazın Şekli ......................................................................................... 112 
İtiraz Üzerine Verilecek Karar................................................................. 113 
Kararların Bildirilmesi ve Tebliği ............................................................. 114 
Resim ve Harç ...................................................................................... 115 

İKİNCİ KESİM 
Şikâyet 

Tarifi ve Mercii...................................................................................... 116 
Şikâyetin İncelenmesi ........................................................................... 117 
İtiraz ve Şikâyetin İşlemleri Durduramaması ........................................... 118 

ÜÇÜNCÜ KESİM 
Kurulların Teşekkül ve İşlemlerine Karşı 

Şikâyet ve İtiraz 
Sandık Kurullarına Ait İtiraz ve Şikâyet ................................................... 119 
İlce Seçim Kurullarına Ait İtiraz ve Şikâyet .............................................. 120 
İl Seçim Kurullarına Ait İtiraz ve Şikâyet ................................................. 121 

DÖRDÜNCÜ KESİM 
Sandık Seçmen Listelerine İtiraz 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz ................................................... 122 
Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz....................................................... 123 
Listelere İtirazların Yöntemi ................................................................... 124 
Adaylığa İtiraz ...................................................................................... 125 
İtirazın İncelenmesi Süreci .................................................................... 126 

BEŞİNCİ KESİM 
Sandık Kurullarının veya Başkanlarının Şikâyet Üzerine Verecekleri 

Kararlara İtiraz................................................................................. 127 
Sandık Kurulu Kararlarına ve Tutanağa İtiraz .......................................... 128 

ALTINCI KESİM 
İlçe Seçim Kurullarının veya Başkanlarının Şikâyet Üzerine 

Verecekleri Kararlarla Sair Kararlarına ve İlçe Birleştirme 
Tutanaklarına İtiraz .......................................................................... 129 
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YEDİNCİ KESİM 
İl Seçim Kurulu ve Başkanlarının Şikâyet Üzerine Verecekleri 

Kararlarla Sair Kararlarına ve Tutanaklara İtiraz ve 
Olağanüstü İtiraz.............................................................................. 130 

SEKİZİNCİ KESİM 
Yüksek Seçim Kurulunun İşlem ve Tedbirlerine Karşı Şikâyet.................... 131 
Tetkik ve Tahkik Usulü .......................................................................... 132 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Secim Suçları ve Cezaları 

Kurullara Karşı Suçlar............................................................................ 133 
Kurulların Tedbirlerine Riayetsizlik .......................................................... 134 
Kurul Üyelerinin Kurul Kararlarına Riayetsizliği......................................... 135 
Kurul Üyelerinin Göreve Gelmemesi........................................................ 136 
Araç ve Gereçlerin Vaktinde Gönderilmemesi .......................................... 137 
Görevi Kötüye Kullanma ........................................................................ 138 
Memur Olanların Cezaları (Mülga) .......................................................... 139 
Seçmen Kütüğü Hazırlıklarına İlişkin Suçlar ............................................. 140 
Seçmen Kütüğünün Düzenlenmesi ......................................................... 141 
Kütük Düzenlemekle Görevli Olanların Suçları.......................................... 142 
Seçme Yeterliği Olmayanların Seçmen Kütüğüne Kaydı ............................ 143 
Seçmen Kütüğüne Birden Fazla Kayıt...................................................... 144 
Seçmen Kütüğüne Kaydolunmamaya Teşvik ........................................... 145 
Seçmen Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar ................................................ 146 
Seçmen Listesine İlişkin Suçlar............................................................... 147 
Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Belgeler Üzerinde 
İşlenen Suçlar .................................................................................. 148 

Propaganda Toplantılarına Karşı Suçlar................................................... 149 
Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarına İlişkin Suçlar............................... 149/A 
Toplantı Heyetlerine Karşı Suçlar............................................................ 150 
Yasak Propaganda ................................................................................ 151 
Haksız Oy Temini.................................................................................. 152 
Oy Kullanmaya Engel Olmak.................................................................. 153 
Adaylık Hükümlerine Aykırı Hareketler Ve Propaganda 

Yapamayacak Olanlar ....................................................................... 154 
Başbakan ve Bakanların Yasaklara Uymamaları ....................................... 155 
Sair Propaganda Suçları ........................................................................ 156 
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Matbua ve İlanların Tahribi.................................................................... 157 
Sandık Düzeni ve Oy Verme İle İlişkin Suçlar .......................................... 158 
Sandık Başında Müdahale ve İhtara Riayetsizlik....................................... 159 
Seçmen Olmayanların Oy Vermesi.......................................................... 160 
Oy Sandığı Üzerinde Suçlar.................................................................... 161 
Siyasi Partilerle Bağımsız Adayların Oy Pusulaları Üzerinde 
İşlenecek Suçlar ............................................................................... 162 

Kurul Başkan ve Üyelerinin Secim İşlerini Bozması................................... 163 
Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller ................................................ 164 
İtirazları ve Şikâyetleri Kabul Etmemek................................................... 165 
Kotu Niyetle İtiraz................................................................................. 166 
Kotu Niyetle Şikâyet.............................................................................. 167 
Çeşitli Hükümler ................................................................................... 168 
Resmi Makamların Bildirilerine Karşı İşlenen Suçlar.................................. 169 
İçki Yasağına Aykırı Hareketler............................................................... 170 
Silah Taşıyanlar .................................................................................... 171 
Kovuşturma Usullerine Aykırı Hareket ..................................................... 172 

SEKİZİNCİ BOLUM 
Soruşturma ve Kovuşturma Usul ve Şekilleri 

Soruşturma ve Kovuşturma Zamanı........................................................ 173 
Genel Hükümlerin Uygulanması ............................................................. 174 
İdari Para Cezasına Karar Verme Yetkisi ................................................. 175 
Secim Zamanında Cevap Hakkı .............................................................. 176 
Kurulda Görevli Yargıcın Bakamayacağı Davalar ...................................... 177 
Tutanakların Delil Kıymeti...................................................................... 178 
Secim Suçu .......................................................................................... 179 
Dava Süresi.......................................................................................... 180 

DOKUZUNCU BOLUM 
Çeşitli Hükümler 

Secim Giderleri ..................................................................................... 181 
Ödenecek Ücretler ................................................................................ 182 
Satın Alma ve Avans ............................................................................. 183 
Secim Eşyasının Muhafazası................................................................... 184 
Muaflık................................................................................................. 185 
Siyasi Partilerin Kâğıt İhtiyacı................................................................. 186 
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Yüksek Seçim Kurulunca Yapılacak İşlemler 
Ek Madde................................................................................................. 1 
Ek Madde................................................................................................. 2 
Ek Madde................................................................................................. 3 
Ek Madde................................................................................................. 4 
Ek Madde................................................................................................. 5 
Ek Madde................................................................................................. 6 
Ek Madde................................................................................................. 7 
Ek Madde................................................................................................. 8 
Ek Madde................................................................................................. 9 

ONUNCU BOLUM 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde............................................................................................ 1 
Geçici Madde............................................................................................ 2 
Geçici Madde............................................................................................ 3 
Geçici Madde............................................................................................ 4 
Geçici Madde (Mülga) ............................................................................... 5 
Geçici Madde (Mülga) ............................................................................... 6 
Geçici Madde (Mülga) ............................................................................... 7 
Geçici Madde (Mülga) ............................................................................... 8 
Geçici Madde (Mülga) ............................................................................... 9 
Geçici Madde (Mülga) ............................................................................. 10 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan Kanunlar................................................................................ 187 
Yürürlük............................................................................................... 188 
Yürütmekle Görevli Makam.................................................................... 189 
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SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN 
KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İlkeler 

Kanunun kapsamı: 
Madde 1 – (Değişik: 28/3/1986 - 3270/21 md.) 
Özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, beledi-

ye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar 
heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halko-
yuna sunulmasında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Seçim esasları: 
Madde 2 – Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre 

yapılır. 
Seçmen oyunu kendisi kullanır. 
Oy gizli verilir. 
Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır. 
Seçim çevresi: 
Madde 3 – Özel kanunlarındaki çevre ayırmaları saklı kalmak şartıyla, se-

çimlerde her il bir seçim çevresidir. 
Seçim bölgesi: 
Madde 4 – Seçimlerde, her muhtarlık, bir seçim bölgesidir. 
Sandık bölgesi: 
Madde 5 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 2 
Seçimlerde, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 
(Değişik İkinci fıkra: 28/12/1993 - 3959/1 md.) Bir sandık bölgesi 

esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar. 
Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muh-
tarlıklar, her birinde yukarıdaki seçmen sayılarının varlığı aranmaksızın, mesa-
fe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak, gereken sayıda sandık bölge-
sine ayrılabilir. 

(Son fıkra Mülga: 28/12/1993 - 3959/1 md.) 

                                                 
2  Bu maddede, 28/12/1993 tarih ve 3959 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin ilk genel yerel 

seçimlerde uygulanmayacağı aynı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile hükme bağlanmıştır. 
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Seçmen: 
Madde 6 – (Değişik: 27/10/1995 - 4125/1 md.) 
Ons ekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına ka-

tılma hakkına sahiptir. 
Oy kullanamayacak olanlar: 
Madde 7 – Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar: 
1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple 

olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), 
2. Askeri öğrenciler. 
3. (Ek: 10/6/1983 - 2839/44 md. Değişik: 27/10/1995-4125/2 

md.) Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar 
Seçmen olamayanlar: 
Madde 8 – Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar: 
1. Kısıtlı olanlar, 
2. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seçim Kurulları 

Seçim işlerinin yürütülmesi: 
Madde 9 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür. 
Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu gö-

revlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurulları-
nın istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak gön-
dermeye mecburdur. 

Seçim kurulları: 
Madde 10 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Ankara’da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim ku-

rulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine konulacak her san-
dık için bir sandık kurulu bulunur. (Ek cümle: 13/3/2008-5749/1 md.) 
Yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim işlerini yö-
netmek üzere Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu 
oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla yurt dışı ilçe seçim kurulu 
teşkil edilebilir. 

İl merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe seçim kurulu teşkil olunur. 
Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000’i aşan ilçelerde, köy ve mahalle 

sınırları (seçim bölgeleri) esas alınarak ve mümkün olduğu nispette nüfus 
sayısında eşitlik gözetilerek; birden fazla ilçe seçim kurulu teşkil edilir. 
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İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri dışında; ilçe dahilindeki (merkez ilçe dâ-
hil) diğer belediyeler; bölünme yapılmaksızın, mahalleleri ile birlikte bir bütün 
olarak ilçe seçim kurullarından birine bağlanır. 

Yüksek seçim kurulu: 
Madde 11 – (Değişik: 19/2/1987 - 3330/1 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı 

Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsa-
yılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli 
oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler 
yeniden seçilebilir. 

Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine de-
vam ederler. 

Başkanvekili, başkanlık görevlerinin yapılmasında başkana yardım ve bu-
lunmadığı zaman ona vekillik eder. Başkanvekilinin de engeli halinde, asıl 
üyelerin en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir. 

Her yenileme seçiminden sonra, Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Da-
nıştay’dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. 
Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

Başkan veya başkanvekilinin bu görevi bırakması halinde, boşalan yer için 
Yüksek Seçim Kurulunca yeniden seçim yapılır; başkan veya başkanvekilliğin-
den ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yerini alır. 

(EK: 5/6/1997 - 4265/1 md.) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Başkanlık 
görevi süresince kurumundan izinli sayılır. Ancak kurumundaki aylık, ödenek 
ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük haklarından aynen yararlanma-
ya devam eder. 

(Ek fıkralar: 11/9/1987- KHK 290/1 md.; aynen kabul: 
26/8/1999 - 4448/1 md.) 

Yüksek Seçim Kurulunun sekreterlik ile idari, mali ve diğer yardımcı hiz-
metlerini yürütmek üzere, kurul bünyesinde “İdari ve Mali İşler Dairesi Baş-
kanlığı” kurulmuştur. 

Daire Başkanı ile şube müdürleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının teklifi 
üzerine, Yüksek Seçim Kurulu kararı ile diğer personel ise Yüksek Seçim Kuru-
lu Başkanı tarafından atanır. Bu Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 
üçüncü fıkrasının personelin başka kurumlara nakli ile ilgili hükümleri Daire ve 
personeli hakkında da uygulanır. 

Üye seçimi zamanı: 
Madde 12 – (Değişik: 19/2/1987 - 3330/2 md.) 
Yüksek Seçim Kurulunun görev süresi biten üyeleri yerine yenilerinin belir-

lenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılır. 
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Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, eksiklik yukarıdaki madde ge-
reğince tamamlanır. Bu yoldan seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini 
tamamlar. Seçim, başkan veya başkanvekilinin kuruldan ayrılmış olması nede-
niyle yapılmış ise, yeni üyenin de katılmasıyla başkan veya başkanvekili seçimi 
yapıldıktan sonra, bu seçimin sonucuna ve 11 inci maddenin son fıkrasında 
belirtilen esasa göre yeni üyenin yeri belirlenir. 

Karar verme: 
Madde 13 – Yüksek Seçim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla verir; oyla-

rın eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur. 
Yüksek Seçim Kurulunun nihai kararları ile, prensip kararları Resmi Gaze-

te’de, en kısa zamanda yayınlanır. 
Görev ve yetkileri: 
Madde 14 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
1. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) Seçimlerde, içine oy pusulası 

konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve ölçüde 
olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya 
ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renk lerinden ve ölçülerinden 
farklı ve kâğıdında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı 
bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kâğıt 
hamurundan başlayarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan 
safhalarını; yapılacak işin hacmi, süresi ve niteliği dikkate alınarak belirleye-
ceği kendi üye veya üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki vereceği 
ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hâkim veya 
hâkimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il 
seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılı-
ğında göndermek, 

2. Özel zarfların imali için gerekli “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Ku-
rulu” filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kâğıt ve 
zarf imalinden sonra saklamak, 

Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen “Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, 
her (400)’ü ve her (400)’lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve 
her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak, 

(Mülga son paragraf: 13/3/2008-5749/15 md.) 
3. Bu Kanunda söz konusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, ev-

rak, liste gibi her türlü basılı kâğıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe 
seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak, 

4. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) Tüzüklerine göre ilk genel 
kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe 
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teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının 
yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek, 

5. İl ve İlçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, İl seçim kurullarının 
teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gü-
nünden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak, 

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince ke-
sin karar vermek, 

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan 
kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak, 

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları ince-
leyip kesin karara bağlamak, 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna 
müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının 
tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itiraz-
ların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin 
karara bağlamak, 

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında 
sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle 
yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri 
zamanında yapmak, 

11. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) Siyasi partilerin milletvekili 
genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel 
meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarı-
sında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kong-
relerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bu-
lunması şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde 
teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi 
partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi 
halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek. 

(Ek fıkralar: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma 

konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını 
yapmak ve denetlemek. 

13. (Ek: 13/3/2008-5749/2 md.) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluş-
turulmasını ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak 
üzere gerekli düzenlemeleri yapmak. 3 

                                                 
3  Bu hükmün uygulanmasında ek 1 ve 5 nci maddelere bakınız. 
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14. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 4 
İl seçim kurulu: 
Madde 15 – (Değişik: 22/12/2005 - 5435/44 md.) 
İl seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde gö-

rev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında merkez ilçe seçim kurulu başkan-
larından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşur. Kurulun, hâkimlerden iki de 
yedek üyesi vardır. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev 
yapar. Hâkimlerin kıdemi, 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun 15 inci maddesine göre belirlenir. Ancak, bu kıdemin belirlenme-
sinde, kınama veya daha ağır disiplin cezası almış olanlar diğerlerinden kı-
demsiz sayılırlar. 

İl seçim kurulu başkanlığı ile asıl ve yedek üyeliklerini ve ilçe seçim kurulu 
başkanlığını yapacak olan hâkimlerden biri, herhangi bir sebeple bu görevi 
yapamaz ve o yerde bu görevi yapabilecek başka bir hâkim de bulunmazsa, o 
yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içerisinde bulunan ve 
görevinden ayrılmasında sakınca görülmeyen bir hâkime, merciince bu yetki 
verilir. 

Eksiklerin, ağır ceza çevresi içerisindeki hâkimlerden tamamlanmasına im-
kân bulunmayan hâllerde, bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mahke-
melerinin yargı çevresi içerisindeki hâkimlerden biri, yukarıdaki usule göre 
yetki verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen hâkimin gelip görevine başlamasına ka-
dar seçim kurulu başkanlığını, kurulun kendi arasından gizli oyla seçeceği bir 
üye yapar. 

Görev ve yetkileri: 
Madde 16 – İl seçim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
1. İl seçim çevresi içinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için ge-

reken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, 
2. İlçe seçim kurullarına oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer seçim 

araç ve gereçlerini göndermek, 
3. İlçe seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı ya-

pılan itirazları inceleyerek derhal karara bağlamak, 
4. İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkın-

da sorulacak hususları derhal cevaplandırmak, 
5. Aday beyanname veya listelerini almak ve ilan etmek, bunlar hakkında 

yapılacak itirazları incelemek ve bu beyanname veya listelerden kanuna göre 

                                                 
4  13/3/2008 tarihli ve 5749 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle (12) numaralı bentten sonra 

gelmek üzere (13) numaralı bent eklenmiş ve mevcut (13) numaralı bendin numarası (14) 
olarak teselsül ettirilmiştir. 
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muteber olmayanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini 
yerlerine göndermek ve ilan etmek, 

6. İle bağlı ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il seçim 
çevresi için bir tutanak düzenlemek, 

7. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 
Siyasi parti temsilcileri: 
Madde 17 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Son Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu genel ve ara seçimlerinde kendi 

listesinden yasama meclislerinden birine seçilmiş en az bir üyeye sahip olan 
veya 14 üncü maddenin dördüncü bendi gereğince Yüksek Seçim Kurulunca 
tespit ve ilan edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı bulunanlar, il ve 
ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundururlar. (Ek ikinci cümle: 
8/4/2010-5980/1 md.) Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son 
yapılan milletvekili genel seçimlerinde en çok oy almış dört siyasi parti ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel 
başkanları tarafından yazılı olarak yetki verilmiş olması şartıyla Yüksek Seçim 
Kurulunda da bir asıl bir yedek temsilci bulundurabilir. Bu temsilciler kurulun 
bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılırlar, oy kullanamazlar. Ancak, Yük-
sek Seçim Kurulunca 14 üncü maddenin onbirinci bendi gereğince yapılan 
ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katıl-
mayan partilerin bu kurullarda temsilci bulundurma hakları sona erer. 

Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri görüşlerini bildirirlerse, ku-
rul, bunları da dinledikten sonra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve 
kararı temsilcilere bildirir. 

Siyasi parti temsilcilerinin toplantılara katılmamaları, işlerin görüşülmesini 
durdurmaz. 

İlçe seçim kurulu: 
Madde 18 – (Değişik: 22/12/2005 - 5435/45 md.) 
İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, bir başkan ile al-

tı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en 
kıdemli hâkim kurulun başkanıdır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. Bir asıl 
üyenin katılmadığı toplantıya, öncelikle o üyenin yedeği çağırılır. 

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kurulla-
rına başkanlık edecek hâkimden sonra gelen en kıdemli hâkim başkanlık eder. 

Seçmen sayısı 25 000`i aşan ilçelerde seçim evrakının dağıtım ve toplan-
ması sandık kurul başkanları ve en az bir üyenin eğitimi ile sandık kurulların-
dan sonuçların alınması ve birleştirilerek bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna 
teslim görevini niyabeten yerine getirmek amacıyla geçici ilçe seçim kurulları 
oluşturulabilir. Bu kurullar bir başkanla altı üyeden oluşur. İl ve ilçe seçim 
kurullarında görev almış hâkimlerden sonra gelen en kıdemli hâkimler bu 
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kurullara başkanlık eder. Kurulun iki üyesi kurul başkanınca kamu görevlileri 
arasından belirlenir. Dört üye ise dört yedeği ile birlikte 19 uncu madde esas-
larına göre siyasî partilerden alınır. Bu kurulların çalışma usul ve esasları, 
kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresi Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
kararlaştırılır. 

Hâkimlerin kıdemi 2802 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre belirlenir. 
Ancak, bu kıdemin belirlenmesinde, kınama veya daha ağır disiplin cezası 
almış olanlar diğerlerinden kıdemsiz sayılırlar. 

İlçe seçim kurulu üyelikleri: 
Madde 19 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
1. İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alı-

nır. Bu üyeler aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir: 
İlçe seçim kurulu başkanı, bu kurulun yeniden kurulması için yukarıdaki 

maddede öngörülen sürenin başında, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletve-
kili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl 
ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Bu işlemle belirlenen veya süresi içinde ad bildiren siyasi parti sayısı dört-
ten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi 
partilerden, o ilçede aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle ta-
mamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen dört asıl ve dört yedek 

üyenin tümü belirlenemediği takdirde, 14 üncü maddenin dördüncü bendi 
gereğince Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği siyasi partilerden o ilçede teşki-
latı bulunanlar tespit edilerek bunlar arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya 
göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin, yukarıda yazılan usulle 
bildireceği kimseler ilçe seçim kurulu üyesi olur. 

İlçe seçim kurulunun bu bentte gösterilen üyeliklerinden eksik kalanlar, 
ikinci bent hükümleri gereğince tamamlanır. 

2. Diğer iki asıl ve yedek üyelikle yukarıdaki bentte yazılan işlemler sonu-
cunda eksik kalan asıl ve yedek üyelikler, ilçe merkezinde görev yapan ve 
toplam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, yasama meclisleri veya yerel 
idare seçimlerinden birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış 
ve evvelce hiç bir siyasi partiye kaydolmamış Devlet memurlarını gösteren, o 
ilçedeki görev süreleri esas alınarak düzenlenecek listenin ilk sekiz sırasında yer 
alanlar arasından ad çekme ile belli edilir. Ad çekme, birinci bent hükümleri 
gereğince tespit edilen asıl üyeler huzurunda ilçe seçim kurulu başkanı tarafın-
dan yapılır. Ad çekme sırasında, adları önce çıkanlar asıl, sonrakiler sıra ile ye-
dek üye olur. Bu yoldan her asıl üyenin yedeği belirlenir. Ancak, aynı bakanlığa 
mensup memurlardan birden fazla asıl üye olamaz; zorunlu durumlar saklıdır. 
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3. İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler arasında yapılan ad çekmenin 
gün ve saatini, ad çekmeye katılan siyasi partilere tebliğ eder. 

Görev süresi içinde asıl üyeliklerde vuku bulacak boşalmalar, eksilen asıl 
üyenin yerine kendi yedeği getirilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyeliklerdeki 
eksilmeler, eksilen üyenin niteliğine göre, seçilmesinde uygulanan hükümler 
gereğince tamamlanır. 

14 üncü maddenin onbirinci bendi gereğince yapılan tespit ve ilandan se-
çime katılamayacağı anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katılmayan 
partinin ilçe seçim kurulundaki üyelerinin görevi sona erer. Bu yoldan boşalan 
üyelikler, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçe seçim kurulunda üyesi 
bulunmayan partiler hakkında birinci bentte yazılan hükümlerin uygulanmasıy-
la belirlenir. 

İlçe seçim kurulunda boşalan göreve getirilen kimse, yerine geldiği üyenin 
süresini tamamlar. 

Görev ve yetkileri: 
Madde 20 – İlçe seçim kurullarının, başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
1. İlçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken 

bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, 
2. Sandık kurullarını kurmak, 
3. İlçedeki sandık kurullarına, oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer 

seçim araç ve gereçlerini göndermek, 
4. Sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapı-

lan itirazları inceleyerek karara bağlamak, 
5. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında 

sorulacak hususları derhal cevaplandırmak, 
6. İlçe çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek, il-

çe seçim tutanağını düzenlemek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak 
ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek, 

7. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 
Sandık kurulu: 
Madde 21 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul 

asıl üyeleriyle toplanır. 
Sandık kurulu başkanının seçimi: 
Madde 22 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından geti-

rilen asıl üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya 
dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar 
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kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer 
kişi olmak üzere bir liste düzenler. 

Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri de, ilçe seçim 
kurulu başkanınca belirlenecek süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nite-
likte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belirlenen süre içinde liste ver-
meyen parti temsilcisi, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık için adı öne-
rilen başkan adayları arasında ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir. 

Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre partilere üye olama-
yacak kimseler ile köy muhtarları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu 
başkanı olamazlar. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul 
üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder. 

Sandık kurulu üyelikleri: 
Madde 23 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir: 
İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede 

teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en 
çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye 
adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, 
eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları 
oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üye-

nin tümü belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan 
diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, 
eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği 
kimseler, sandık kurulu üyesi olur. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar 
meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çek-
me sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar ki; bu fıkra gereğince 
görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar 
heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bulunmayan köy ve mahallelerde 
noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda yazılan hükümlerin sandık kurullarına 
üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden gö-
reve gelmeyenin yerine, öncelikle, gelmeyen üyenin yedeği alınır. 

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kuru-
lu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır. 
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Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev 
verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur. 

Sandık kurullarının kurulması ve görev süresi: 
Madde 24 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Sandık kurulları Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen tarihte ku-

rulur. 
Bu kurulların asıl ve yedek üyeleri, her seçim çevresinin yerel özellikleri 

göz önüne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde göreve 
başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilin-
ceye kadar aralıksız çalışmaya devam ederler. 

Adaylar ve müşahitleri: 
Madde 25 – Sandık başı işlemlerini takibetmek üzere, siyasi partiler ve 

bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilirler. 
Kurullarda görev alamayacak olanlar: 
Madde 26 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 üncü 

maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve aday-
lar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak 
kimseler; bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tara-
fından görevlendirilemezler. 

And içme: 
Madde 27 – Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları başkan, asıl 

ve yedek üyeleri, görevlerine başlamadan önce, kurul önünde birer birer şöyle 
and içerler: 

(Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçla-
rının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru 
yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Öncesi İşleri 

BİRİNCİ KESİM 
Seçmen Kütükleri 

Kuruluş ve tanımlar: 
Madde 28 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
A) Kuruluş: 
Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara’da bir “Seçmen Kütüğü Genel 

Müdürlüğü” ile her ilçede “Seçmen Kütükleri Bürosu” kurulmuştur. 
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B) Tanımlar: 
1. Bu Yasaya göre seçmen olan vatandaşları tek olarak tanımlayan ve 

seçmenin oturduğu yeri belirleyen bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına 
“Seçmen Kütüğü” denilir. 

2. Seçmen Kütüğü, Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulan Seçmen 
Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından, bu Yasaya uygun olarak tasarlanacak, 
planlanacak, Yönetilecek ve yürütülecek çalışmalarla elde edilir. 

3. Bir seçmene ait ve seçmeni tanımlamak için kullanılan; adı, soyadı, do-
ğum yılı ve doğum yeri gibi kayıtların her birine “Veri” denilir. 

4. Bir seçmeni tek olarak tanımlayan verilerin bütününe “Seçmene Ait Bil-
gi” denilir. 

5. Seçmenin devamlı oturduğu konutun bulunduğu ilçe, muhtarlık, sokak 
isimleri ile binanın kapı ve varsa daire numarası “Seçmenin Adresi” dir. 

6. Her seçmen; seçmen kütüğü sıra numarası, adı, soyadı, ana ve babası-
nın adı, doğduğu ilçe, doğum yılı ile belirlenir ve tanımlanır. 

7. Seçmen kütüğündeki bilgilerin; bu Kanunda yazıldığı şekilde değiştiril-
mesi, düzeltilmesi ve tamamlanmasına Seçmen Kütüğünün “Güncelleştirilme” 
si denilir. 

8. (Ek: 13/3/2008-5749/3 md.) Bu Kanuna göre seçmen olup, yurt 
dışında bulunan vatandaşların adres kayıt sistemindeki bilgilerine dayalı olarak 
oluşturulan bilgiler topluluğuna “Yurt Dışı Seçmen Kütüğü” denilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü çalışma amaç ve ilkeleri: 
Madde 29 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluşunun çalışma amacı; yasalara 

uygun olarak seçmen vatandaşın eksiksiz belirlenmesini, mükerrer yazımın 
önlenmesini, seçmenin kolay, hızlı, doğru oy vermesini, seçimin çabuk sonuç-
lanmasını, mükerrer oy kullanan seçmenlerin tespitini, vatandaşların görev ve 
sorumluluklarına uygun siyasal haklarını yüksek oranda kullanmalarını sağla-
yacak bilginin; toplanması, düzenlenmesi, saklanması, işlenmesi, kullanılır hale 
getirilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasını ve dağıtımını sağlamaktır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; çalışmalarını, proje, program, raporla-
ma ve gelişmiş yönetim tekniklerine uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca 
tespit edilen ilkeler içinde yürütür. Genel Müdür, Yüksek Seçim Kurulunca 
onaylanan programına uygun, aylık ve haftalık raporlarla çalışmalarını Yüksek 
Seçim Kuruluna sunar. 

Genel Müdürlüğün denetleme ilke ve yöntemi, Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir ve uygulanır. 

Yüksek Seçim Kurulunca; seçmen kütüğünün önemi, düzenleme yöntem-
leri, seçmenlerin görevleri, bu çalışmanın vatandaşa ve devlet hayatına katkı 
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ve yararları, bu çalışmada uygulanan teknikler ve gerekli bilgiler; bütün ülke 
ve vatandaşları kapsayan, sürekli tanıtma programları ile yaygınlaştırılır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen Kütük Bürolarının 
kuruluşu ve yönetimi: 

Madde 30 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulunca sözleşmeli ve-

ya devamlılık esasına göre atanan ve bu kurula bağlı bir genel müdür; merkez 
ilçe ve diğer ilçelerdeki seçmen kütük büroları da bağlı bulundukları ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından, bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde yönetilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kütük bürolarının kuruluş 
şeması, birimleri, birimler arasındaki ilişkiler, görev tanımlamaları, yetki ve 
sorumlulukları, mensuplarının nitelikleri, göreve alınmaları, yükseltilmeleri, 
nakilleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve sair özlük işlemlerine 
dair hükümler, bu Kanunun 31 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ilgili hükümleri göz önünde tutularak genel müdürlükçe hazırlanıp, 
Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilip onaylanacak bir genelgeyle düzenlenir. 

(Değişik Üçüncü fıkra: 11/9/1987 - KHK 290/2 md.; aynen ka-
bul: 26/8/1999 - 4448/2 md.) Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, Genel 
Müdür Yardımcısı ve şube müdürleri Yüksek Seçim Kurulu kararı ile diğer 
personel ise, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Seçmen kütük 
büroları personeli, İlçe Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine veya re’sen 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Genel Müdürlük personeli, 
gerektiğinde yukarıda belirtilen atamaya yetkili merciin teklifi üzerine kamu 
kurumlarına bu kurumların atamaya yetkili amirlerince 657 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre atanabilirler. 

(Dördüncü ve beşinci fıkralar Mülga: 11/9/1987 - KHK 290/2 
md.; aynen kabul: 26/8/1999 - 4448/2 md.) 

Seçmen kütük bürolarında görevli 5 memurların sicil amirleri bağlı bulun-
dukları ilçe seçim kurulu başkanıdır.Bunlar hakkında uyarma ve kınama ceza-
larını doğrudan doğruya uygulamaya ilçe seçim kurulu başkanı yetkilidir. 

İlçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nispetinde seçmen kütükleri 
bürosu memurlarının o yerdeki adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılma-
larına müsaade edebilir. 

(Ek: 13/9/1991 - KHK - 455/1 md.; aynen kabul: 26/8/1999 - 
4448/2 md.) İlçelerin seçim bürolarında birer seçim müdürü bulunur. 

(Ek: 31/7/1998 - 4381/4 md.) İlçe seçmen kütük büroları ve il seçim 
kurulları için öncelikle adliye ve hükümet konaklarında yeterli nitelikte yer 
ayırmakla Cumhuriyet Başsavcıları ile mülki amirler görevlidir. 

                                                 
5  Bu aradaki “şef ve” ibaresi 13/9/1991 tarih ve 455 sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ve 26/8/1999 

tarih ve 4448 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır. 
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(Ek: 22/12/2005- 5435/46 md.) Seçim büroları, seçim kurulu baş-
kanları tarafından ve seçim iş ve işlemleri dışında Yüksek Seçim Kurulunun 
görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirle-
necek usul ve esaslara göre adalet müfettişleri vasıtası ile denetlenir. 

(Ek: 22/12/2005- 5435/46 md.) Seçim büroları, seçim kurulu baş-
kanlarınca yılda en az bir defa denetlenir. Bu denetim, geçen bir yıllık işlemle-
re şâmil olmak üzere her yıl ocak ayı içinde yapılır. Denetim sonucunda dü-
zenlenecek raporların bir örneği seçim bürolarında saklanır, birer örneği de en 
geç o ayın sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Devamlı veya geçici personel ve görevlendirme yetkisi: 
Madde 31 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Seç-

men Kütüğü Genel Müdürlüğünde; devamlı, geçici ve sözleşmeli, diğer seçim 
işlerinde devamlı ve geçici personel çalıştırabilir. 

Genel Müdürlüğün devamlı, geçici ve sözleşmeli personeli, evvelce her-
hangi bir siyasi partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday 
olmamış kişiler arasından seçilir. 

Seçim işlerinde ve seçmen kütüğü yazım, düzenleme, denetleme ve gün-
celleştirilmesinde, il ve ilçe seçim kurulu başkanları; Yüksek Seçim Kurulunun 
belirleyeceği ilkeler içinde; mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet veya mec-
lisleri üyelerini; Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadi dev-
let teşekkülleri ve kamu tüzelkişiliklerindeki (hâkimler, cumhuriyet savcıları, 
vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askeri şahıslar, zabıta amir ve memur-
ları hariç) bütün memur, işçi ve hizmetlileri görevlendirebilir; bunlar dışında da 
gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Yüksek seçim kurulunun kararlarının bağlayıcılığı: 
Madde 32 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek 

liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması 
için, Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve 
görevlilerini bağlar. 

Yazım ve denetleme işlerinde görevlendirileceklerin ödev ve yetkileriyle 
yazım hazırlıkları, yazım ve denetimin yapılış ve yazım ve denetim formlarının 
şekilleri ve bunların ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne suretle doldurulacağı, ya-
zımda, denetlemede ve sürekli ara çalışmalarda ne cins evrak kullanılacağı, 
evrakın teslimi, yazımın denetlenmesi ilke, yöntem ve kuralları Yüksek Seçim 
Kurulunca belirtilir. 

Seçmen kütüğü düzenlenmesi: 
Madde 33 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
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(Değişik birinci fıkra: 13/3/2008-5749/4 md.) Seçmen kütüğü; ad-
res kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlene-
cek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile 
her seçim döneminde güncelleştirilir. 

Düzenleme, sürekli güncelleştirme ve genel denetleme kural, yöntem ve 
teknikleriyle Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün bilgi işlem; ilke, kural ve 
yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek genelge ile belirlenir. 

Yazım ve denetlemede toplanan bilgileri, seçmene ait bilgilerin verilerin-
deki değişimleri belirleyen ad, soyad, yaş, cinsiyet tashihi, seçme ehliyetini 
kaybetme, (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma) veya yeniden ka-
zanma gibi yargı kararlarına, vatandaşlıktan ıskat veya yeniden vatandaşlık 
hakkını kazandığını gösteren bilgiler ile vefat ettiğini tespit eden bilgilere 
seçim bölgesi içinde ve dışında vuku bulan ikametgâh değişikliklerine ait 
verilere, Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği kural ve yönteme uygun 
olarak toplanacak diğer belgelere dayanılarak, seçmen kütüğü kurulur ve 
güncelleştirilir. 

Kütüğe yazılma esasları: 
Madde 34 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmenlik sıfatının tayininde esas, seçmen kütüğüdür. 
Seçmen kütüğünde; seçmenin; adı, soyadı, baba adı, ana adı doğum yılı, 

doğduğu ilçe adı, oturduğu yer adresi bulunması esastır. 
(Değişik: 27/10/1995 - 4125/3 md.) Bu Kanunun uygulanmasında 

herkes, nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi 
tutulur. Ancak, o yıl seçim yapılması durumunda seçmen listeleri hazırlanırken 
on sekiz yaşın doldurulmuş olmasının hesabında seçim günü (o gün dahil) 
esas alınır. 

Seçmene ait bilgi eksik ise; bilgi tamamlanıncaya kadar seçmen, sandık 
seçmen listesine yazılmaz. 

Tamamlama kuralları; Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir ve yayınlanır. 
Sandık bölgesinde oturan seçmenlere ait bilgileri kapsayan sandık seçmen 

listeleri seçmen kütüğünden çıkarılır. 
Sandık seçmen listesinde yazılı olmayan seçmen oy veremez. 
Seçmen kütüğüne seçmen bir kez yazılır ve birden fazla oy kullanamaz. 
Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer birer gezip seçmenleri görme-

leri suretiyle yapılır. 
Yazım memuru yazım sırasında, yazım yerinde bulunan seçmeni yazar. 

Seçmenin bildireceği oturduğu yerin adresi yazılır. Seri numaralı yazım formu 
her seçmene imzalatılır. 
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Yurt dışı seçmen kütüğü 6 
Madde 35 – (Değişik: 13/3/2008-5749/5 md.) 
Yurt dışı seçmen kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak 

Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulur. 
Genel yazım ve denetleme: 
Madde 36 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
(Değişik birinci fıkra: 13/3/2008-5749/6 md.) Seçmen kütüğü; ad-

res kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak her yıl güncelleştirilerek oluşturu-
lur. Gerektiğinde, seçmen kütüğünün dört yılda bir yeniden düzenlenmesi ve 
iki yılda bir denetlenmesi için gerekli bilgileri toplamak amacıyla, bütün Türki-
ye’de aynı zamanda Nisan ayının ikinci pazar günü yazım yapılmasına Yüksek 
Seçim Kurulunca karar verilir. 

Yazım günü, saat 05.00’ten itibaren yazımın bittiği alışılmış araçlarla ilan 
edilinceye kadar görevlilerden başka kimselerin bulundukları yerden ayrılmala-
rı yasaktır. 

Ancak yazım ve denetim işleminin her halde aynı gün saat 19.00 a kadar 
bitirilmiş olması gerekir. 

Yüksek Seçim Kurulu, kütüğün düzenlenmesi ve yazım sırasında, bu Ka-
nunda öngörülen gereklere göre genelgelerle belirteceği diğer yöntem, teknik 
ve kuralları uygular. 

Yüksek Seçim Kurulunun bu Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkra-
sına göre ilan edeceği siyasi parti ilçe başkanları, yazım memurunun yanına 
bir temsilci verebilirler. 

Temsilci isimleri, ilçe seçim kurulunun isteği üzerine bildirilen sürede liste 
halinde teslim edilir. İsimleri bildirilen siyasi parti temsilcileri ilçe seçim kurulu 
başkanlığından aldıkları belge ile temsilcilik görevini yaparlar. Bu listedeki 
isimler ve görev yerleri sonradan değiştirilmez. 

(Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/26 md.) Seçmen kütüğü yazımı sırasın-
da, seçmenin oyunu kullanmasını engelleyecek bir özürlülüğü varsa, forma 
kaydedilir. 

Yazımda esas bilgi kaynakları: 
Madde 37 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen kütüğü yazımı sırasında, formlara yazılacak bilginin tespitinde 

resmi belgeler esas tutulur. 
Yazım sırasında 38 inci maddeye göre düzenlenmiş kroki ve cetvelden ya-

rarlanılır. 

                                                 
6  13/3/2008 tarihli ve 5749 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle; bu madde başlığı “Yurt dışında 

oturan vatandaşların yazımı:” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir 
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Seçmenin devamlı oturduğu adresin tespitinde muhtarlıkların, varsa 
apartman yöneticilerinin kayıtlarından faydalanılır. 

Muhtarlık krokisi ve binalar cetveli: 
Madde 38 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Şehir ve kasabalarda, ilçe seçim kurulu başkanının denetlemesi altında be-

lediyeler, her muhtarlık için, iki yılda bir “Muhtarlık Krokisi” düzenlemek zo-
rundadırlar. 

A) Krokide: 
1. Muhtarlık sınırları ile, bu sınırlar içindeki sokakların adları ve her sokağın 

baş ve sonundaki binaların numaraları. 
2. Muhtarlık, sokaklara ayrılmamış dağınık yapılardan ibaret ise, bu dağı-

nık yapılar numaraları ile birlikte, okunaklı şekilde gösterilir. 
B) Köylerde ve kroki yapılmasına teknik imkân bulunmayan şehir ve kasaba-

larda kroki yerini tutmak üzere, her muhtarlık için (Binalar Cetveli) düzenlenir. 
(Binalar Cetveli) ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altında, şehir ve 

kasabalarda belediyelerce, köylerde muhtarlıklarca yapılır. 
C) Muhtarlıkta, numarası olmayan ve içinde insan oturan yerler bulunduğu 

takdirde, bu yerler numaralanır. 
Yukarıda (B) bendinde yazılı (Binalar Cetveli), (C) bendinde numarasız 

yerlerin numaralanması işlemi, İstatistik Genel Müdürlüğünün (Numaralama 
Yönetmeliği) esaslarına göre yapılır. 

Muhtarlık krokisi ve binalar cetveli, yılsonu durumunu gösterecek şekilde 
düzenlenir. 

Yukarıdaki madde gereğince, her muhtarlık için düzenlenen kroki veya bi-
nalar cetvelinin onaylı birer örneği, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 14 
üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin ilçe baş-
kanlıklarına, her iki yılda bir, Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ayda alındı 
belgesi karşılığı verilir. 

Muhtarlık bölgesi askı listesi: 
Madde 39 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen kütüğündeki yanlışların düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması 

amacıyla; Seçmen kütüğünde yazılı adreslere göre aynı muhtarlıkta oturan ve 
seçmen kütüğünde yazılı seçmenlerin; seçmen kütüğü numarası, adı ve soyadı, 
ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresi yazılı olduğu ve seçmen soyadı 
alfabe sırasına göre sıralanmış listeye “Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi” denir. 

Muhtarlık bölgesi askı listesi her yılsonundaki kesinleşmiş mevcut bilgilere 
dayanılarak seçmen kütüğünden elde edilir. 

Muhtarlık bölgesi askı listesi; her yıl mart ayında; 
1. a) Ait olduğu muhtarlığa iki nüsha, 
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b) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin o 
ilçedeki ilçe başkanlarına bir nüsha, 

c) İlçe seçim kurulu işlerinde kullanılmak üzere iki nüsha, ilçe seçim kurulu 
başkanlıklarına, 

2. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha il seçim kurulu başkanlıklarına, 
Gönderilir. 
Askı zamanı ve süresi: 
Madde 40 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
(Değişik birinci fıkra: 13/3/2008-5749/7 md.) Muhtarlık bölgesi as-

kı listesi, seçim dönemlerinde muhtarlıklarda askıya çıkarılır ve iki hafta sürey-
le askıda kalır. 

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, ait oldukları mahalle veya köylerde, halkın 
kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, 
seçim bölgelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvel ile birlikte, ma-
halli gazetelerle ve ayrıca alışılmış araç ve usullerle ilan edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı, 
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce bir tutanakla 
tespit olunur. Listelerin askıdan indirildiği tarih de ayrı bir tutanakla tespit 
edilir. Bu tutanaklar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada 
saklanır. 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı listelerinin asıldıkları tarih ve yerleri bir yazı 
ile mahallin mülki amirine derhal bildirir. 

Asılı kaldıkları sürece, muhtarlık bölgesi askı listelerinin korunmasından; 
idare amirleriyle zabıta amir ve memurları sorumludur. 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece muhtarlık bölgesi seç-
men sayısını da göz önünde tutarak seçmenlerin adlarını aramalarını ve ince-
lemelerini kolaylaştırmak üzere gerekli tedbirleri alır. Muhtar veya ihtiyar 
heyeti üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş kimselerden birinin, müra-
caatlar için uygun düşen belli saatlerde askı yerinde devamlı olarak hazır 
bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. 

Mükerrer yazım: 
Madde 41 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen kütüğünde; adı ve soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve doğ-

duğu yılı belirten verileri aynı olan seçmene ait iki bilgi bir tek seçmeni 
tanımlar. 

Bu takdirde Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, seç-
men sıra numarası büyük olan bilgiyi seçmen kütüğünde bırakır, diğerini 
mükerrer listesine alır. 

Mükerrer listesinde bilgi iki yıl saklanır. 
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Askı listesinde; seçmene ait bilgilerde; 
a) Adı ve soyadı aynı olup da, baba adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu il-

çeye ait verilerden biri veya ikisi farklı, 
b) Adı ve soyadında bir veya iki harf ve (a) fıkrasında yazılı diğer veriler-

den biri farklı, 
c) Adı ve soyadı, aynı, diğerinde bir isim fazla, (a)`da yazılı diğer veriler 

aynı veya biri farklı, 
d) Adresi farklı, (a)’da yazılı diğer verilerden biri veya ikisi farklı, 
e) Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği, 
Durumlar bulunduğunda; itiraz üzerine veya resen; ilçe seçim kurulu baş-

kanı; bilginin tek veya birden fazla seçmeni tanımlamış olup olmadığına karar 
verir. Karar işlenmek üzere Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Mü-
dürlüğüne gönderilir. 

Sandık bölgesi askı listesi: 
Madde 42 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Bu Kanunun 122 nci maddesine göre seçmen kütüğüne işlenmesi gereken 

kararların, seçmen kütüğüne işlenmesinden sonra elde edilen kütükten, san-
dık bölgesi askı listesi çıkarılır. 

Sandık bölgesi askı listelerinde, 43 üncü maddede yazılı, sandık seçmen 
listesindeki bilgiler aynı sıra ile bulunur. 

Bu liste il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu 
başkanları 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi parti-
lerin o ilçedeki başkanlarına bu listenin bir suretini teslim eder. 

Sandık seçmen listesi: 
Madde 43 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen kütüğünde yazılı adreslerine göre aynı sandık bölgesinde oturan, 

seçmen kütüğünde yazılı seçmenleri; seçmen kütüğü numarası, adı, soyadı, 
ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresinin yazılı olduğu ve soyadı 
alfabe sırasına göre sıralanmış listeye “Sandık Seçmen Listesi” denilir. Sandık 
seçmen listesinin her sayfasında ait olduğu, il, ilçe, muhtarlık isimleri ve san-
dık numarası ile geçerlik süresi belirtilir. Sandık kuruluna verilecek nüshalarda 
ayrıca sandık başı işlemleri için gerekli sütunlar bulunur. 

Sandık seçmen listeleri; oy verme gününden 120 gün önce seçmen kütü-
ğünde kesinleşmiş mevcut bilgilere dayanılarak çıkarılır. 

Sandık seçmen listesi oy verme gününden 30 gün önce, 
1. a) Her sandık için iki nüsha sandık kurulu başkanına, 
b) Birer nüsha seçime katılan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, oy ver-

me gününden 20 gün önce, 
c) Bir nüsha ilgili muhtarlığa, oy verme gününden 20 gün önce. 
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Teslim edilmek üzere ilgili seçim kurulu başkanlıklarına, 
2. İlçe seçim kurulu işlemlerinde kullanılmak üzere iki nüsha ilgili ilçe se-

çim kurulu başkanlıklarına, 
3. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha ilgili il seçim kurulu başkanlıkla-

rına, 
Gönderilir. 
Muhtarlıklardaki sandık seçmen listelerini vatandaşlar her zaman inceleye-

bilir. 
Muhtarlar, oy verme gününden 10 gün önceden oy verme günü saat 

17.00’ye kadar; çalışma saatleri içinde seçmenlerin sandık numarası, sandık 
yeri ve oy verme hakkındaki suallerini cevaplandırmak; seçim kurullarının 
yayınlarını dağıtmak; seçim kurullarının vatandaşın kolay ve doğru oy vermesi 
için hazırlayacağı afiş, işaret, levha ve benzerlerini asmak ve dağıtmak, bu 
işlem için seçim kurulu ayrıca personel görevlendirirse, bu personele yardımcı 
olmak zorundadırlar. 

Seçmen bilgi kâğıdı: 
Madde 44 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen için, seçmene hangi seçim bölge-

sinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarası ve diğer 
bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen bilgi kâğıdı hazırlanır ve seçim çevrele-
rinin özelliklerine göre Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen esaslar dairesin-
de gönderilir veya dağıtılır. 

Seçmen bilgi kâğıdı hiçbir surette kimlik belirlemesinde belge olarak kulla-
nılmaz; bu husus kâğıdın üzerine yazılır. 

Seçmen kütüğü il ve ilçe listesi: 
Madde 45 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen kütüğünde yazılı seçmenlere ait bilgiler; her yıl seçmenlerin otur-

dukları il ve ilçeye göre ayrılmış listeler halinde, il ve ilçe seçim kurulu başkan-
lıklarına birer nüsha gönderilir. 

Bu listelerin son iki yıllık olanı kurul üyelerinin incelemelerine açık tutulur. 
Bu listelerin çıkarılma, gönderilme ve saklanma kural ve yöntemleri Yük-

sek Seçim Kurulunca belirlenir. 
Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; ülke, il ve ilçe dü-

zeyinde seçmen soyadı alfabe ve seçmen kütüğü sıra numarasına göre düzen-
lenmiş listelerin; düzenleme, siyasi partilerin inceleme kural ve sürelerini belirler. 

Çalışmaların görüşülmesi: 
Madde 46 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün program, tasarım, alınan sonuçlar, 

hazırlanan genelgeler ve tüm uygulamalarını tanıtan raporu, 14 üncü madde-
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nin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin gönderecekleri birer 
temsilcinin, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürü ve 
gerekli gördüğü üç personelinin katılacağı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
başkanlığında yapılacak toplantıda görüşülür. 

Toplantı günü üç ayda bir olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ta-
rafından saptanır. Toplantı, belirlenen gün ve saatte gelenlerle yetinilerek 
açılır. Bu toplantılarda, katılanların, çalışmalar hakkında bilgi alması amaçlanır, 
karar alınmaz. 

Toplantı, bu maddede yazılı olanlar dışındakilere kapalıdır. Görüşme özeti 
Yüksek Seçim Kurulunca katılanlara toplantıdan sonraki bir ay içinde gönderilir. 

Toplantının toplanma ve görüşme kuralları, Yüksek Seçim Kurulu tarafın-
dan belirlenir ve katılacaklara bildirilir. 

Seçmen kütüğünün saklanması ve ilgililere verilmesi: 7 
Madde 47 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; her yıl sonuna 

göre seçmen kütüğünü ve bu kütükten elde edilmiş listenin bir suretini Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanına teslim eder. 

Seçmen kütüğünün suretleri Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünde kalır. 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanına teslim edilen seçmen kütüğünü saklama 

ve inceleme kuralları Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve yayınlanır. 
(Ek: 29/11/2000 - 4609/1 md.) Seçmen kütükleri; seçimlere katılma 

yeterliliğini taşıyan siyasi parti merkezlerince yahut yetkilendirilmiş il veya ilçe 
başkanlarınca, talep edildiğinde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen 
gideri Maliye veznesine yatırılmak ve makbuzu ibraz edilmek kaydı ile bir 
seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu başka-
nınca, bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde imza mukabilinde, istek sahi-
bine verilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğündeki bilgilerden, diğer devlet kuruluşla-
rının yararlanma yöntem ve kuralları, yasa ile düzenlenir. 

Seçmen Kartlarının dağıtılması: 
Madde 48 – (Mülga: 17/5/1979 - 2234/5 md.) 

 
İKİNCİ KESİM 

Seçim Propagandası 
Propaganda serbestliği ve süresi: 
Madde 49 – (Değişik: 25/8/1961 - 356/1 md.) 
Seçimlerde propaganda, bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir. 

                                                 
7  Bu madde başlığı, “Seçmen kütüğünün saklanması” iken 29/11/2000 tarihli ve 4609 sayılı 

Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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(Değişik: 10/9/1987 - 3403/1 md.) Propaganda, oy verme günün-
den önceki onuncu günün sabahında başlar ve oy verme gününden önceki 
günün saat 18.00’inde sona erer. 

Açık yerlerde propaganda: 
Madde 50 – Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu 

hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden 
başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasaktır. 

İlçe seçim kurulları, gidiş - gelişi bozmayacak ve pazarların kurulmasına 
engel olmayacak surette toplantıların genel olarak yapıldığı ve varsa elektrik 
tesisatı olan yerleri seçmek suretiyle hangi meydanlarda toplu olarak sözlü 
propaganda yapılabileceğini tespit ederler. 

Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propaganda yapmak için müracaatları 
üzerine, toplantı, meydan, gün, sıra ve saatlerini ilçe seçim kurulu ad çekme 
ile belirtir ve ilgililere tebliğ eder. Bağımsız adaylar için de aynı suretle haftada 
bir gün ayrılır. 

(Değişik son fıkra: 8/4/2010-5980/2 md.) Açık yerlerde, güneşin 
batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu 
olarak sözlü propaganda yapılamaz. 

Kapalı yerlerde propaganda: 
Madde 51 – Seçimlere katılan siyasi partiler veya bağımsız adaylar adına 

kapalı yer toplantısı yapılabilir. 
Kapalı yer toplantısı yapmak isteyenler, üç kişilik bir heyet kurar ve en ya-

kın zabıta amir veya memuruna haber verirler. Köylerde, muhtara veya vekili-
ne haber vermek kâfidir. 

Heyetin görevleri, toplantının düzenini sağlamak, kanunlara karşı hareket-
leri, edep törelerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz 
veya fiilleri, önlemektir. 

Heyet, yukarı ki fıkraya aykırı bir durum baş gösterdiğinde, bunu önleme-
ye çalışır, gerekirse zabıtayı çağırır. 

Heyet, toplantıda hazır bulunanlardan söz alacak olanları tayin ve tehdit 
edebilir. 

Bu toplantılarda yapılacak konuşmalar, 56 ncı madde hükmü saklı kalmak 
üzere, hoparlörle yayınlanabilir. 

Kapalı yer toplantılarına, toplantıyı idare eden heyetin isteği veya yetkili 
seçim kurullarının kararı dışında, zabıta amir ve memurları, muhtar veya ihti-
yar meclisleri, hiçbir suretle müdahale edemezler. 

Mabetlerde, okullarda, kışla, karargâh, ordugâh gibi askeri bina ve tesis-
lerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde, kapalı yer 
toplantısı yapılamaz. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 352

Seçim büroları 
Madde 51/A – (Ek: 8/4/2010-5980/3 md.) 
Seçimin başlangıç tarihinden itibaren, seçime katılan siyasi partiler ve ba-

ğımsız adaylar, katıldıkları seçim çevrelerinde seçim çalışmalarını yürütmek 
üzere seçim büroları açabilirler. Ancak Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve 
bunlara bağlı kuruluşlara, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan 
doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklara, özel gelir kay-
nakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklere 
ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflara, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, banka-
lar ve sendikalara ait bina ve tesisler bu amaçla kullanılamaz. 

Seçim bürosu, siyasi partilerin il veya ilçe başkanlıkları ile bağımsız adayla-
rın, büronun adresini ve en az bir sorumlusunun kimlik ve iletişim bilgilerini 
içeren bildirimi seçimin başlangıcından yazılı propagandanın başlangıç tarihine 
kadar mahallin en büyük mülki amirine, propaganda süresinin başlamasından 
sonra ilçe seçim kuruluna vermeleriyle açılmış sayılır. Bildirim suretiyle açılan 
seçim bürolarının listesi, mahallin en büyük mülki amiri tarafından ilçe seçim 
kurullarına gönderilir. 

Açılma şartlarını taşımayan seçim bürolarının ilgilisine bu eksikliklerin üç 
gün içinde tamamlanması için süre verilir. Bu süreye uyulmaması halinde 
bürolar, şartları tamamlanıncaya kadar mülki amirlerce kapatılır. 

Diğer seçim faaliyetleri saklı kalmak üzere seçim bürolarında görüntülü ve 
sesli propaganda yapılabilir. Ancak, seçim bürolarında yapılacak sesli yayınlar, 
çevresel gürültü ile ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. 

Seçim büroları saat 09.00’dan 23.00’e kadar halka açık faaliyette bulunabilir. 
Radyo ve televizyonla propaganda: 
Madde 52 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
(Değişik: 10/6/1983 - 2839/46 md.) Özel kanunlardaki hükümler 

saklı kalmak üzere, seçime katılan siyasi partiler, oy verme gününden önceki 7 
nci günden itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00’e kadar radyo 
ve televizyonda propaganda yapabilirler. 

(Değişik: 23/5/1987 - 3377/3 md.) Seçime katılan; 
a) Siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere, prog-

ramlarını ve yapacakları işleri anlatan iki konuşma, 
b) Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin her birine ilaveten 10’ar dakika-

lık propaganda, 
c) (Değişik: 27/10/1995 - 4125/4 md.) İktidar partisine veya iktidar 

partilerinden büyük olanına 20 dakikalık, iktidar partilerinden diğerlerine 15’er 
dakikalık ilave propaganda. 
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d) Ana muhalefet partisine ilaveten 10 dakikalık propaganda, 
Hakkı verilir. Bu propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üzere siyasi par-

tiler bu propagandalarını görüntülü olarak da verebilirler. Görüntülü propa-
gandalar TRT dışında hazırlatılır. Görüntülü propagandalarda siyasi partiler 
yaptıkları ve yapacakları icraatı anlatırlar. Bu propagandalarda suç teşkil ede-
cek görüntülere yer verilemez. Siyasi partilerin bu propagandaları bir defada 
iki dakikadan az olamayacağı gibi bir günde toplam süresi on dakikayı geçe-
mez. Siyasi partiler propaganda haklarını TRT’nin birden fazla kanalına dağı-
tabilirler. Yüksek Seçim Kurulu, TRT imkânlarına göre bu görüntülerin hangi 
süre içinde TRT’ye teslim edileceğini ve TRT’deki gösterilme zamanlarını tan-
zim eder. Bu görüntülerde suç teşkil eden bir husus bulunduğu takdirde Yük-
sek Seçim Kurulu bunların yayımına izin vermez. 

Siyasi partiler radyo ve televizyonla ilk konuşmalarında seçim beyanname-
lerini izah ederler. 

Radyo ve televizyon konuşmaları Türkiye’deki bütün radyo ve televizyon 
postaları ile aynı zamanda yayınlanır. 

Radyo ve televizyonda, yayınlanacak propaganda konuşmalarının her gün 
hangi saatte, hangi parti adına yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyonları 
tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyurulur. 

(Değişik: 10/6/1983 - 2839/46 md.) Radyo ve televizyonda yapıla-
cak propaganda yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması, 
Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından 
sağlanır. 

(Değişik: 28/3/1986 - 3270/22 md.) Televizyonda seçime katılan si-
yasi partiler adına 8 yukarıdaki fıkralar gereğince yayınlanacak propaganda 
konuşmalarında Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulunun tespit edeceği yere 
asılacak olan bu kurulun belirlediği büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı 
yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmez Konuşmacılar, ceket giyme ve 
kravat takmak zorundadırlar; bayanlar tayyör giyerler. 

(Mülga fıkra: 10/9/1987 - 3403/2 md.) 
(Ek: 27/10/1995 - 4125/4 md.) Özel radyo ve televizyonlarda siyasi 

partilerin propaganda konuşmaları TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre 
yapılır. Bu yayınlar ulusal nitelikte olanlarda Yüksek Seçim Kurulunca, yerel 
nitelikte olanlarda İl Seçim Kurullarınca tanzim ve denetlenir. Bu hüküm dışın-
da propagandaya ilişkin yayın yapılamaz. Bu hükme aykırı davrananlar hak-
kında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 151/2 hükmü uygulanır. 

                                                 
8  Bu fıkradaki “2 nci fıkranın (d) bendi dışında” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 

tarih ve E. 1987/3, K. 1987/13 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 
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Müracaat: 
Madde 53 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçimlere katılan siyasi partilerin genel merkezleri radyo ve televizyonda 

propaganda yapmak istediklerini oy verme gününden önceki yirmi birinci gün 
akşamına kadar Yüksek Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirirler. 

Yayın zamanının tespiti: 
Madde 54 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu, radyo ve televizyonda yayın için başvuran partiler 

arasında, bunların birer temsilcisiyle Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
temsilcilerinin önünde ad çekerek yayın zaman ve sıralarını tayin eder. Bu ad 
çekme, oy verme gününden en az yirmi gün önce yapılır. Radyo ve televizyon 
yayınlarının başlangıç saati, partilerin sayısı ve en uygun dinleme imkânları 
göz önüne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca kararlaştırılır. Radyo ve televiz-
yon yayınları en geç saat 22.00 ye kadar devam eder. 

Radyo ve televizyon konuşmalarının tespiti: 
Madde 55 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Siyasi partiler adına radyo ve televizyon ile yapılacak konuşmalar, Yüksek 

Seçim Kurulunun görevlendireceği bir kurul üyesi huzurunda adına konuşma 
yapılacak siyasi partinin isteğine uygun olarak yayından önce veya yayın 
sırasında ses ve görüntü alma cihazı ile tespit edilir. Konuşmanın hangi parti 
adına ve kimin tarafından yapıldığına dair görevli kurul üyesiyle radyo ve 
televizyon idaresinde görevli en az iki kişi tarafından tutanak düzenlenir. 
Konuşmaları tespit eden bant ve sair tespit araçları Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından saklanır. 

Konuşmalar bir dava konusu yapıldığı ve istenildiği takdirde merciine ve-
rilir. 

Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında kanunen belli olan cezalar 
bir mislinden iki misline kadar artırılarak hükmolunur. 

Özel radyo ve televizyonlarla yayın:910 
Madde 55/A- (Yeniden düzenleme: 15/7/2003-4928/3 md.) 
Seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel 

radyo ve televizyon kuruluşları, yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun 5, 20, 22 ve 23 üncü maddeleri ile 31 inci 
maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine tâbidir. 

                                                 
9  Bu madde başlığı “Özel Radyo ve Televizyonlarla Yayın:” iken, 15/7/2003 tarihli ve 4928 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
10  Bu maddeye, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle ikinci fıkra olarak 

bir fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
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(Ek ikinci fıkra: 8/4/2010-5980/4 md.) Seçimin başlangıç tarihinden 
itibaren oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan sürede, siyasi 
partiler veya adaylar radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık otu-
rum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilirler. 
Siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı yer toplantıları, radyo ve tele-
vizyonlarda canlı olarak yayınlanabilir. 

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre özel radyo ve televizyonların yayın ilke-
lerinin belirlenmesinde, Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkilidir. 

Yapılacak yayınların yukarıdaki esaslara uygunluğunun gözetim, denetim 
ve değerlendirilmesinde, ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonlar 
için Yüksek Seçim Kurulu; bunun dışında yayın yapan özel radyo ve televiz-
yonlar için yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulları görevli ve yetkilidir. 

İlçe seçim kurullarının verdiği kararlara karşı, yirmi dört saat içinde il se-
çim kurullarına itiraz edilebilir. İl seçim kurulu kararları kesindir. 

Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu 
belirlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulunun buna 
ilişkin kararı Resmî Gazetede yayımlanır. 

Basın, iletişim araçları ve internette propaganda 
Madde 55/B – (Ek: 8/4/2010-5980/5 md.) 
Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süre-

sinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet 
sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilirler. 

Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşı-
nabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek 
suretiyle propaganda yapılamaz. Ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine gön-
derdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbesttir. 

Oy verme gününden önceki on günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın 
ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve ileti-
şim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya 
adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde 
yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasaktır. Bu sürenin dışında 
yapılacak yayınların; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması 
şarttır. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştır-
manın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim 
tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunludur. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak propagandaların ve yayınların ilke-
leri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
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Hoparlörle propaganda: 11 
Madde 56 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçim takviminin başlangıcından itibaren seçim propagandasının sona er-

diği ana kadar Hoparlörle propaganda, halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 
50 nci maddenin son fıkrası hükümlerine uymak şartıyla serbesttir. Şu kadar 
ki, başka bir parti veya bağımsız aday adına açık veya kapalı yer toplantısı 
yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer veya binalardan işitilecek ve bu 
toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamaz. 

İlçe seçim kurulları kendiliğinden veya siyasi partilerin istekleri üzerine 
mahallin özelliklerini göz önünde tutarak hoparlörle yayının yerini, zamanını, 
süresini ve diğer şartlarını tespite yetkilidir. 

Siyasi partiler isterlerse ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre 
varsa belediye hoparlörlerinden bedeli karşılığında eşit surette faydalanabilirler. 

Propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtma 12 
Madde 57 – (Değişik: 8/4/2010-5980/6 md.) 
Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, seçimin başlangıç tarihinden se-

çim propaganda süresinin sona ermesine kadar, kendilerini tanıtıcı nitelikte 
broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, 
DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbesttir. Siyasi partiler ve adayların, bu 
fıkrada belirtilenler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları, 
dağıttırmaları veya bunların üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar aracılı-
ğı ile dağıtılması yasaktır. 

Bu maddede belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kimselerin on se-
kiz yaşını doldurmuş olması şarttır. 

Propaganda yayınlarına ilişkin yasaklar: 
Madde 58 – (Değişik: 8/4/2010-5980/7 md.) 
Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde 

Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulması yasaktır. 
Siyasi partiler ve adayların yapacakları propagandalarda Türkçe kullanıl-

ması esastır. 
Muafiyet: 
Madde 59 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Propaganda için kullanılan el ilanı mahiyetindeki matbualar, seçimin baş-

langıcından propaganda süresinin sonuna kadar her türlü harç ve resimlerden 
muaftır. 

                                                 
11  13/3/2008 tarihli ve 5749 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle; bu maddenin başına “Seçim 

takviminin başlangıcından itibaren seçim propagandasının sona erdiği ana kadar” ibaresi 
eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

12  Bu madde başlığı “El ilanları:” iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiy-
le metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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İlan ve reklam yerleri 13 
Madde 60 – (Değişik: 8/4/2010-5980/8 md.) 
Siyasi partiler ve adaylar, seçim bürolarına, seçimin başlangıç tarihinden 

itibaren, seçim propaganda süresinin sona erdiği tarihe kadar, parti bayrağı, 
afiş, poster, pankart ve benzeri malzemeleri asabilir veya yapıştırabilirler. 
Siyasi partiler genel merkez, il, ilçe ve belde binalarına sayılan malzemeleri 
her zaman asabilir veya yapıştırabilir. 

Siyasi partiler ve adaylar seçimin başlangıç tarihinden seçim propaganda 
süresinin sona ermesine kadar, açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarında; 
parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri ilan ve reklam malzemesi kul-
lanmakta serbesttirler. 

Miting günü, miting alanı çevresindeki güzergâhlarda, toplantı bitimine 
kadar bu malzemelerin kullanılması serbesttir. 

Yukarıda sayılan yerler dışında, propaganda ilan ve reklam malzemeleri, 
ancak, seçim kurullarınca gösterilecek yerlere aşağıdaki fıkralarda belirtilen 
usul ve esaslara göre asılır ve yapıştırılır. 

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, oy verme gününden ön-
ceki otuzuncu günden itibaren, kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan, 
pankart veya afiş gibi malzemeleri asmak veya yapıştırmak amacıyla, o seçim 
çevresi içinde, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca 
belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak 
şartıyla yararlanabilirler. Şu kadar ki seçim zamanı dışında ücretsiz olarak 
isteklisine tahsis edilen ilan ve reklam yerleri için ücret talep edilemez. Bu 
yerler siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında eşit olarak paylaştırılır. 

Belediyelerin izni ile özel kişi ve kuruluşlarca kurulan veya belediyelere ait 
olup da özel kişi ve kuruluşlara kiraya verilen sabit ilan ve reklam yerlerinin, bu 
kişi ve kuruluşlar tarafından siyasi propaganda amacıyla kullandırılabilmesi için, 
bu hususta ilçe seçim kurulu başkanlığına yapılacak başvuru üzerine, ilçe seçim 
kurulunca, söz konusu yerlerin bu madde hükümlerine göre tahsisi gerekir. 

İlçe seçim kurulu, o seçim çevresi içindeki ticari amaçlı sabit ilan ve rek-
lam yerlerini oy verme gününden önceki kırkıncı güne kadar belirleyerek, 
seçime katılan tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara yazılı olarak bildirir. 
Siyasi partiler ve bağımsız adaylar bu bildirimden itibaren üç gün içinde yarar-
lanmak istedikleri ilan ve reklam yerlerini ve süresini yazılı olarak ilçe seçim 
kuruluna bildirirler. 

İlçe seçim kurulu, başvuruda bulunan siyasi parti ve bağımsız adaylar ara-
sında bu maddeye göre tahsis yapar. 

                                                 
13  Bu madde başlığı ”Duvar ilanı ve afişle propaganda yapmak yasağı:” iken, 8/4/2010 tarihli 

ve 5980 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Aynı ilan ve reklam yerleri için birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın 
talepte bulunması halinde, ilçe seçim kurulu, ilgilileri aynı anda davet ederek 
son tercihlerini yazılı olarak bildirmelerini ister. İlgili parti veya bağımsız aday-
lar arasında anlaşma olmaması durumunda ilan ve reklam yerleri ad çekme 
işlemi yapılarak eşit süre, sayı ve ücret karşılığında tahsis edilir. Ad çekme 
işlemi, birden fazla istekte bulunulan her bir ilan ve reklam yeri için, propa-
ganda süresinin tamamı, istekli sayısına bölünmek suretiyle, eşit sürelerle 
yapılır. 

Şehir dışında karayolları kenarında bulunan sabit ilan ve reklam yerlerini 
de aynı usulle belirlemeye ve tahsis etmeye il seçim kurulu yetkilidir. Ancak il 
seçim kurulu bu yetkisini, yetkili ilçe seçim kuruluna devredebilir. 

Ad çekme işleminden sonra, ilan ve reklam yerinden yararlanmak isteme-
diğini il veya ilçe seçim kuruluna yazılı olarak bildiren siyasi parti veya bağım-
sız aday için ayrılan yerler, başvuruda bulunan siyasi parti veya bağımsız 
adaya tahsis edilebilir. 

Bu Kanunda yasaklanan yerler dışında, kamuya açık alanlara yerleştirilmiş 
görüntülü reklam ve ilan yapmaya uygun sabit dijital reklam panoları vasıta-
sıyla da görüntülü propaganda yapılabilir. Ancak bu araçlarla sesli propaganda 
yapılamaz. Bu panoların hangi gün ve saatlerde siyasi propagandalar için 
kullanılacağı seçim kurulları tarafından belirlendikten sonra, bu süre içinde 
yapılacak propagandaların sıra ve süresi yukarıdaki fıkralarda belirtilen usule 
göre belirlenerek, siyasi parti veya bağımsız adaylara tahsisi yapılır. 

Vatandaşlar, oy verme gününden önceki otuzuncu günden itibaren, pro-
paganda süresinin bitimine kadar konutlarına, işyerlerine veya taşıtlarına, 
partilere veya adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri 
asabilir veya yapıştırabilirler. Bu ilan ve reklamlar her türlü vergi ve harçtan 
muaftır. 

Bu maddede belirtilen ilan ve reklam malzemeleri, birinci fıkrada belirtilen 
yerler dışında, seçim propaganda süresinin sona erdiği andan itibaren hiçbir 
suretle asılamaz, yapıştırılamaz ve teşhir edilemez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulun-
ca belirlenir. 

İlan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar 14 
Madde 61 – (Mülga: 17/5/1979-2234/5 md.; Yeniden düzenle-

me: 28/12/1993-3959/4 md.; Değişik: 8/4/2010-5980/9 md.) 
Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar si-

yasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatan-

                                                 
14  Bu madde başlığı ”Başka yerlere asma, kamuoyu yoklamaları ve hediye dağıtma yasağı” 

iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde 
değiştirilmiştir. 
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daşlar tarafından, bu Kanunda belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam 
içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, 
yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. Aksi halde, bu ilan ve reklamlar kaldırılır ve 
masrafları ilgilisinden tahsil edilir. Bu maddede belirtilen yasaklarla ilgili işlem 
yapma yetkisi, seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününden önceki otu-
zuncu güne kadar mülki makamlara, son otuz gün içinde ilçe seçim kurullarına 
aittir. Belediyeler, bu maddede belirtilen yetkili mercilerin talebi üzerine, mad-
deye aykırı hususları gidermek için gerekli araç, gereç ve personeli sağlamakla 
yükümlüdür. 

Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar; 
şehir içi veya şehir dışında, toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanı-
lan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve 
araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamaz. Yolcuların inip bindiği 
kapalı alanlarda da bu hüküm uygulanır. İlçe seçim kurulları, bu fıkradaki 
yasaklara aykırılıkların önlenmesi için mülki makamlar vasıtasıyla gerekli dene-
timi yaparlar. 

Matbua dağıtımı: 
Madde 62 – El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimselerin seçme 

yeterliğini haiz olmaları şarttır. 

Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı 
daire ve müesseseler, İktisadi Devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları mües-
seseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli 
olarak çalışanlar, ilan dağıtamazlar. 

Seçim süresince yapılamıyacak işler: 
Madde 63 – 62 nci maddede sayılanlarla, umumi menfaatlere hadim ce-

miyetler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetliler seçimlerde de 
tarafsızlıklarını muhafaza etmek zorundadırlar. 

Yukarıda yazılı olanların, 5830 sayılı kanunda yazılı yasak hükümleri saklı 
kalmak üzere seçim süresince: 

a) Siyasi partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış ve yar-
dımlarda bulunmaları, 

b) Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç ve imkânlarını siyasi 
bir partinin veya adayın emrinde veya her hangi bir siyasi faaliyette çalıştırma-
ları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır. 

Birinci fıkrada yazılı olanlarla, Bankalar Kanununa tabi teşekküllerin, siyasi 
bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek mak-
sadıyla her türlü yayınlarda bulunmaları yasaktır. 15 

                                                 
15  Bu hükmün uygulanmasında ek 6 ncı maddeye bakınız. 
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Daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yukarı ki fıkradaki mahiyeti taşıyan 
her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı hükme tabidir. 

Törenlere ait yasaklar: 
Madde 64 – (Değişik: 19/2/1987 - 3330/4 md.) 
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden 

güne kadar olan süre içinde, 62 nci maddede sayılı bütün daire, teşekkül ve 
müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan 
iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, 
nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla 
yayınlarda bulunmak yasaktır. (...) 16 

Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar: 
Madde 65 – (Değişik birinci fıkra: 19/2/1987 - 3330/5 md.) 
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden 

güne kadar olan süre içinde Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde 
yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi 
hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu maksatla yapacakları geziler-
de, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi 
ziyafet verilemez. 

Yukarıda yazılı süre içinde Başbakan ve Bakanlar seçimle ilgili faaliyetle-
rinde ve konuşmalarında bu kanun hükümleriyle bağlıdırlar. 

Memurların gezilere katılma yasağı: 
Madde 66 – (Değişik: 19/2/1987 - 3330/6 md.) 
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip 

eden güne kadar geçen süre içinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve 
adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiç bir 
memur katılamaz. 

 
ÜÇÜNCÜ KESİM 

Araçlar 
Araçların sağlanması: 
Madde 67 – Seçim kurulu başkanları, seçim için gerekli bütün araçları ve 

parayı zamanında ve muntazam bir surette sağlamak ve yerlerine göndermek-
le yükümlüdürler. 

Bu hususlarda kurul başkanlarının emirleri üzerine zabıta amir ve memur-
ları, belediyeler ve muhtarlıklar gerekli yardımlarda bulunması zorundadırlar. 

                                                 
16  Bu maddedeki “Bu maddedeki yasaklar ara seçimlerde seçim çevresiyle sınırlıdır.” ibaresi 

Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 1987/6, K. 1987/14 sayılı kararı ile iptal 
edilmiştir. 
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Oy verme araçları ve teslimi: 17 
Madde 68 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
(Ek birinci fıkra: 8/4/2010-5980/10 md.) Oy sandıkları, eni 40, bo-

yu 55, yüksekliği 50 santimetre, şeffaf, ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plas-
tikten mamul, kapağı iple bağlanıp mühürlenmeye elverişli ve kapağının üze-
rinde zarfların atılmasına uygun; boyu 25, eni 1 santimetre ebatlarında bir 
açıklık olacak şekilde yaptırılır. 

(Ek ikinci fıkra: 8/4/2010-5980/10 md.) Milletvekili, il genel meclisi 
üyeliği, belediye ve muhtarlık seçimlerinde oylar ayrı sandıklarda kullanılır. 

(Ek üçüncü fıkra: 8/4/2010-5980/10 md.) Seçimlerde kullanılacak 
oy verme kabinleri, eni 120, boyu 120, yüksekliği 180 santimetre; portatif, 
hafif metal profil üzerinde, bir tarafı açılıp kapanabilir ve içini göstermeyen 
koyu renk dayanıklı sentetik kumaşla kaplı, kolay taşınabilir ve katlanabilir 
olacak şekilde yaptırılır. 

(Ek dördüncü fıkra: 8/4/2010-5980/10 md.) Sandıkların ve oy ka-
binlerinin üzerinde Yüksek Seçim Kurulu ibaresi ve logosu bulunur. Yüksek 
Seçim Kurulu zorunlu hallerde, bu maddenin amacına uygun biçimde oy san-
dıkları ve kabinlerinin standartlarında gerekli değişiklikleri yapabilir. 

(Ek beşinci fıkra: 8/4/2010-5980/10 md.) Seçimlerde kullanılacak 
mühür, mürekkep ve ıstampayı oyların iptaline yol açmayacak şekilde oluş-
turmaya Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı; il, ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları 
mühürlerini 18 ve seçim işleri için mahallerinde sağlanamayan gerekli her çeşit 
kırtasiye ve gereçleri zamanında il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına gön-
derir ve o seçimde hangi malzemenin sandık kurulu başkanlarına teslim edile-
ceğini belirler. 

İl seçim kurulu başkanları, oy verme gününden en az on gün önce ilçe se-
çim kurulları başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu başkanları da oy verme günün-
den en az kırk sekiz saat önce, aşağıda yazılı eşyadan o seçim için gerekli 
olanlarını sandık kurulları başkanlarına teslimini sağlarlar. 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı mühürlü bir kese içine konulmuş 
numaralı bir mühür (Hangi sandığa, hangi numaralı mühürün verildiği bir 
tutanağa geçirilir.). 

2. Her seçim bölgesinde bulunacak kapalı oy verme yerleri sayısı toplamına 
eşit miktarda çevre adaylarının onaylı listesi ile 76 ncı maddede yazılı levha, 

                                                 
17  8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu maddeye birinci, ikinci, 

üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiş diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
18  13/3/2008 tarihli ve 5749 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle; bu fıkrada bulunan “seçmen 

işaret boyası ve ıstampasını” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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3. İlçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenmiş ve oy pusulalarının konulma-
sına mahsus zarfları havi bir paket, 

4. Oy sandıkları, 
5. Sandık sayısınca ıstampa ve mürekkebi, 
6. Sandık sayısınca örneğine uygun onaylı tutanak defteri, 
7. Örneğine uygun basılı sayım cetvelleri, 
8. Örneğine uygun basılı tutanak kağıtları, 
9. Sandık sayısınca boş torba, 
10. Uygun sayıda kopya kalemi, 
11. Gerektiği takdirde oy verme yeri inşamsı için malzeme, 
12. O seçim çevresinde, seçimin özelliğine göre yeteri kadar beyaz boş 

kâğıt ve gerekli başka eşya, 
13. Her yaprağı ilçe seçim kurulu tarafından mühürlü ve sonu onaylı, iki 

nüsha sandık seçmen listesi, 
14. Siyasi partiler tarafından kapalı oy verme yerlerine konulmak üzere il-

çe seçim kurulu başkanına teslim edilmiş bulunan basılı oy pusulaları, 
15. Her bağımsız adayın, yalnız kendi ad ve soyadını taşıyan, ilçe seçim 

kurulu başkanına teslim edilmiş bulunan oy pusulaları, 
16. Üstü ilçe seçim kurulunca mühürlü ve numaralı birleşik oy pusulası pa-

keti, 
17. Her sandık için “Evet” yazılı mühür, 
18. (Mülga: 13/3/2008-5749/15 md.) 
Tutanak defteri: 
Madde 69 – Her kurulda bir tutanak defteri bulunur. İl seçim kurulları, 

kendi tutanak defterlerini; ilçe seçim kurulları da kendi kurullarına ve sandık 
kurullarına ait tutanak defterlerini, sahifelerini numaralamak ve mühürlemek 
suretiyle onaylarlar. 

Kurulların işlem ve kararları bu defterlere yazılır ve başkan ve üyeler tara-
fından imza olunur. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Günü İşleri 
BİRİNCİ KESİM 

Sandık Başı İşleri 
Ant içme: 
Madde 70 – Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve 

başlamazdan önce, ilk iş olarak, sandık başında, sandık kurulu ve hazır bulu-
nanlar önünde birer birer şöyle and içerler: 
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(Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçları-
nın tam ve doğru olarak belirmesi için, görevimi kanuna göre dosdoğru yapa-
cağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.) 

Görev ve yetkiler: 
Madde 71 – Sandık kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
1. Sandık alanı içinde seçimin düzenle geçmesi için gereken tedbirleri al-

mak ve oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek, 
2. Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başları-

na bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak veya alışılmış 
araçlar ile duyurmak, 

3. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek ve bir kara-
ra, bağlamak ve kararlarını tutanak defterine geçirerek altını imzalamak, 

4. Bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilçe seçim kuruluna göndermek, 
5. Bu kanundaki esaslara göre sandığa atılmış olan oy pusulalarını say-

mak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları seçim işlerine 
ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilçe seçim kuruluna teslim etmek, 

6. Kendisine kanunla verilen başkaca görevleri yapmak. 
Müşahitler: 
Madde 72 – Siyasi partilerin müşahitleri ile adayları ve bağımsız adaylarla 

müşahitleri, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilirler. 
Bağımsız aday müşahitleri üçten fazla olursa, sandık kurulu başkanı bunlar 
arasında ad çeker. Adları ilk çıkan üç müşahit, sandık başında bırakılır. Diğer-
leri, sandık alanında kalabilirler. 

Kurulda çoğunluğun sağlanması: 
Madde 73 – Sandık başında, oy verme başlamazdan önce veya oy verme 

sırasında, sandık kuruluna dahil siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı göre-
vini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek 
üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri üçten aşağı 
düşerse, bu cihet tutanağa geçirilir ve eksikler, o sandık alanında seçme ye-
terliğini haiz ve okur - yazar olanlar arasından, başkanın seçeceği kimselerle 
doldurulur. 

Sandığın konulacağı yer: 
Madde 74 – (Değişik: 31/7/1998 - 4381/5 md.) Sandıkların konula-

cağı yerleri ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi için gerekli tedbirleri ilçe 
seçim kurullarının denetiminde sandık kurulu tespit eder. Sandıkların konula-
cağı yerlerin belirlenmesinde seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli 
şekilde verebilmesi gözetilir. Özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabil-
meleri için gerekli tedbirler alınır. Sandıklar okul (özel okullar ve özel dersha-
neler dahil) avlusu ve salonların elverişli kısımları gibi genel yerlere, yetmediği 
takdirde kiralanacak kahvehane, lokanta gibi yerlere konur. Kışla, karargâh, 
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ordugâh gibi askeri bina ve tesislerle karakollara ve parti binalarına, muhtarlık 
odalarına sandık konulamaz. Üçten fazla sandık konulan binalarda bina so-
rumlularının görev esasları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

Kapalı oy verme yeri: 
Madde 75 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri ka-

dar kapalı oy verme yeri hazırlar. 
Seçmen, oy pusulasını kapalı oy verme yerinde, kendi eliyle katlayıp, 

zamklı kenarını yapıştırmak veya zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup ka-
patmak zorundadır. 

Oy verme yerinin nitelikleri: 
Madde 76 – Kapalı oy verme yeri; içerisi dışarıdan gözetlenemeyecek ve 

oy pusulasını seçmenin inceleyip zarflayabileceği şekil ve nitelikte olur. 
Aday listeleri ve bu kanunun oy verme serbestliğine ve gizliliğine dair hü-

kümlerinin levha halinde basılmış metni, kapalı oy verme yerinde asılı durur. 
Kapalı oy verme yerinde masa veya benzeri bir şey bulundurulur. 
Sandığın, birleşik oy pusulalarının ve zarfların kurulca mühür-

lenmesi: 
Madde 77 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Sandık kurulu başkanı, oy verme işlerine başlamadan önce, sandığın boş 

olduğunu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit 
ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açılamayacak şekilde sandık mü-
dürü ile mühürler. 

Birleşik oy pusulası kullanılan seçimlerde, (Katlanıp zamklı kenarı yapıştırı-
larak kapatılmak suretiyle zarf haline getirilen birleşik oy pusulaları) bu Ka-
nunda (zarf) deyimi geçen hallerde zarf olarak kabul edilir. 

Şu kadar ki, zarflar için öngörülen çift mühür bulunmasına ilişkin hükümler 
birleşik oy pusulalarına uygulanmaz. 

Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini dü-
zenleme işlerini bitirdikten sonra, hazır bulunanlar önünde, birleşik oy pusula-
larını sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu müdürünü basar, böylece üze-
rinde sandık kurulunun müdürü bulunan birleşik oy pusulalarının sayısını tespit 
eder. Birleşik oy pusulası kullanılmayan seçimlerde, ilçe seçim kurulu başka-
nından teslim alınan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı müdürünü taşıyan özel 
zarfları sayar, her birinin üzerine sandık kurulu müdürünü basar, böylece 
üzerinde biri ilçe seçim kurulunun, diğeri sandık kurulunun mühürleri bulunan 
çift mühürlü özel zarfların sayısını tespit eder. 

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak defterine ge-
çirip imzalar. 
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Birleşik oy pusulası ve zarflar 19 
Madde 78 – (Değişik: 8/4/2010-5980/11 md.) 
Milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve belediye 

başkanlığı seçimlerinde, bu Kanun ve özel kanunlarında yer alan hükümlere 
göre hazırlanacak birleşik oy pusulaları kullanılır. 

Oy zarfları, her seçim için ayrı renkte, eni 15 santimetre, boyu 21 santi-
metre olacak şekilde, Yüksek Seçim Kurulunca hazırlatılır. Oy zarflarının ön 
yüzünün sol üst köşesinde 4x4 santimetre ebadında Türkiye Cumhuriyeti 
Yüksek Seçim Kurulu amblemi bulunur. Yüksek Seçim Kurulu zorunlu hallerde 
bu maddenin amacına uygun biçimde oy zarflarının standartlarında gerekli 
değişiklikleri yapabilir. 

 
İKİNCİ KESİM 

Yasaklar ve Sandık Başı Düzeni 
İçki ve silah taşıma yasağı: 
Madde 79 – Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki sa-

tılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, veril-
mesi, içilmesi yasaktır. 

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı 
kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. 

Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka 
hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz. 

(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/286 md.) Bu Kanunun 
uygulanmasında silahtan maksat Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gös-
terilenlerdir. 

Yayın yasağı: 
Madde 80 – Seçim günü saat 18 e kadar radyolar ve her türlü yayın or-

ganları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum 
yapılması yasaktır. 

Saat 18 ile 21 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir. 

Saat 21 den sonra bütün yayınlar serbesttir. 
Sandık alanı ve sandık çevresi 20 
Madde 81 – (Değişik: 8/4/2010-5980/12 md.) 

                                                 
19  Bu madde başlığı “Birleşik oy pusulası:” iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 11 

inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
20  Bu madde başlığı “Sandık alanı, sandık yeri ve düzenin sağlanması:” iken, 8/4/2010 tarihli 

ve 5980 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Sandık alanı, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 100 
metre yarıçaplı alandır. Ancak ceza infaz kurumları ile tutukevlerine konulan 
sandıklar için bu hüküm uygulanmaz. Bu yerlerde, sandık kurulu başkanı 
şartları dikkate alarak bir uzaklık belirler ve bunu tutanağa geçirir. 

Sandık çevresi, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 15 
metre yarıçaplı çevredir. 

Sandık çevresinde düzenin sağlanması 21 
Madde 82 – (Değişik: 8/4/2010-5980/13 md.) 
Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına aittir. 

Sandık çevresinde alınacak tedbirler, o sandık çevresinde bulunma hakkına 
sahip kimselerin seçim iş ve işlemlerini takip etmelerini engelleyecek mahiyet-
te olamaz. 

Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekille-
ri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile 
bina sorumluları ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse 
bulunamaz. Şu kadar ki, siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza 
yetkili kişiler ile temsilciler, seçim kurullarınca önceden kendilerine verilen 
belge ile sandık çevresinde bulunabilirler. Medya mensuplarının sandık çevre-
sinde, sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü 
ve bilgi elde etmeleri serbesttir. 

Sandık çevresinde seçmenin oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kul-
lanmasına veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel olmaya kalkışan-
lar ile oy verme, oyların sayım ve dökümü veya tutanaklara geçirilmesi gibi 
tüm sandık başı iş ve işlemlerinin düzenini bozmaya kalkışanları, başkan uya-
rır. Bu uyarının gereğini yerine getirmeyen kimse, kolluk gücü çağrılarak san-
dık çevresinden uzaklaştırılır. 

Sandık kurulu başkanının bu maddede belirtilen görevini yapmaması ha-
linde, sandık kurulu karar alarak ilgili hakkında yukarıda belirtilen yetkiyi kul-
lanır ve durumu derhal ilçe seçim kurulu başkanına bildirir. 

Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düze-
nini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafın-
dan, derhal kolluk güçleri çağrılmak suretiyle sandık çevresinden uzaklaştırılır. 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde, yukarıda sayılan tedbirlere uyma-
yanlar, cezaevi idaresinin görüşü alındıktan sonra, güvenliği zayıflatmayacak 
şekilde uygulama yapılarak, sandık çevresinden dışarı çıkarılır. 

Bu madde uyarınca çağrılacak kolluk güçleri, başkanın talebine veya kuru-
lun kararına uymak zorundadır. 

                                                 
21  Bu madde başlığı “Başkana ait yetkiler:” iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 13 

üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak 
yasaktır. Ancak sandık kurulu başkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı 
görüşmeler bu hükmün dışındadır. Bu hükme aykırı davranan kimseler kurul 
başkanı tarafından uyarılır. Bu uyarıya rağmen görüşmesini sürdüren kimse, 
derhal oradan çıkarılır. 

Sandık çevresinde bir suç işlenmesi halinde, sandık kurulu, durumu tuta-
nağa geçirir ve ilgili hakkında işlem yapılmak üzere kolluk güçlerini çağırır. 

İlçe seçim kurulu başkanı, sandık çevresinde, sandık başı iş ve işlemlerinin 
düzen içinde yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alır. Bu kapsamda, ilçe seçim 
kurulu başkanınca verilen talimatlara sandık kurulları, mülki ve idari makamlar 
uymak zorundadır. 

Sandık alanında alınacak güvenlik önlemleri ve yasaklar 22 
Madde 83 – (Değişik: 8/4/2010-5980/14 md.) 
Sandık alanında, sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile se-

çimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz. 
Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında, özel güvenlik 

görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî 
üniforma ve silah taşıyan kimseler sandık alanına giremezler. 

Sandık çevresi dışında ancak sandık alanı içinde, bu Kanunda gösterilen 
yasaklara aykırı davranışlar olması veya suç işlenmesi halinde, bina sorumlu-
sunun çağıracağı kolluk güçleri tarafından gerekli işlem yapılır. Bina sorumlu-
sunun bulunmadığı yerlerde bu yetkiler, sandık kurulu başkanı veya sandık 
kurulu başkanının görevlendireceği sandık kurulu üyesi tarafından kullanılır. 

Sandık alanında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti 
veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı 
yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. 

İlçe seçim kurulu başkanı, sandık alanlarında güvenliği ve bu Kanunda ön-
görülen yasaklara uyulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır; seçmenin ve 
sandık alanında bulunma hakkına sahip diğer kimselerin sandık alanına ser-
bestçe girmesini engelleyen veya güçleştiren her türlü hareketi önler. Mülkî ve 
idarî makamlar bu hususlarda, ilçe seçim kurulu başkanınca verilen talimatlara 
uymak zorundadır. 

Sandık alanında inzibat tedbirleri: 
Madde 84 – (Mülga: 8/4/2010-5980/32 md.) 
Sandık alanı dışındaki inzibat tedbirleri: 
Madde 85 – Sandık alanı dışında, zabıtaya emir verme yetkisine sahip 

makamlarla, zabıta amir ve memurları tarafından alınacak tedbirler, seçme-

                                                 
22  Bu madde başlığı “Sandık alanında suç işlenmesi:” iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı 

Kanunun 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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nin sandık alanına serbestçe girmesini engelleyici veya güçleştirici mahiyette 
olamaz. 

(Mülga ikinci fıkra: 8/4/2010-5980/32 md.) 
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda uy-

gulanacak esaslar 
Madde 85/A – (Ek: 27/10/1995 - 4125/6 md.) 
Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda uygulana-

cak esaslar bu Kanunun 81, 82, 83, 84 ve 85 inci maddeleri hükümleriyle 
bağlı kalınmaksızın Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

 
ÜÇÜNCÜ KESİM 

Oy Verme 
Oy verme yetkisi 
Madde 86 – (Değişik: 8/4/2010-5980/15 md.) 
Onaylı sandık seçmen listesinde yazılı her seçmen, oy verme yetkisine sa-

hiptir. 
Bu Kanunda sayılan istisnalar dışında, sandık seçmen listesinde kaydı ol-

mayanların oy kullanmalarına izin verilmez. Ancak, kesinleşen muhtarlık böl-
gesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için askı 
süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde, ço-
ğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi yer alma-
yan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksı-
zın, ilçe seçim kurulundaki liste ile oy verecekleri sandık seçmen listesine ilave 
edilmelerine, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilir ve seçmene bu 
yolda verilecek bir yazı ile sandık kuruluna başvurması ve listeye dâhil edilmek 
suretiyle seçmenin oy kullanması sağlanır. 

Her seçmen, bu Kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen 
listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilir. 

Bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamaz. 
Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde 

yapılan seçimler için oy kullanabilir. 
Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair 

yetkili mercilerden resmî belge gelmiş bulunan seçmenler ile tutuklu sandık 
seçmen listesine kaydedilmiş olup da tahliye edilen veya taksirli suçlar dışında 
bir suçtan hüküm giyerek cezası kesinleşenlerin durumlarını gösteren resmî 
belge gelmiş bulunanlara, seçmen listesinde kayıtlı olsalar bile oy kullandırıl-
maz ve bu husus sandık kurulunca tutanağa geçirilir. 

Kimliğin tespiti: 
Madde 87 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı 

veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numa-
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rasını taşıyan resmi belgelerle belirlenir. Hangi resmi belgelerin kimlik belir-
lenmesinde kabul edileceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangıcında 
tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıkların-
ca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında 
geçerli değildir.23 

(Mülga ikinci fıkra: 13/3/2008-5749/15 md.) 
(Ek fıkra: 8/4/2010-5980/16 md.) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullana-
bilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya Türkiye 
Cumhuriyeti kimliğini ispata elverişli Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan 
edilen bir belgeyi de ibraz etmesi şarttır. 

(Ek fıkra: 8/4/2010-5980/16 md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevle-
rinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda 
sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, 
kimlik belgesi yerine geçer. 

Oy verme düzeni: 
Madde 88 – Hiçbir seçmene sandık başında müdahale, telkin veya tavsi-

yede bulunulamaz ve hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında 
kalamaz. 

Oy verme süresi: 
Madde 89 – Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek za-

man, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında 
oylarını vermek üzere bakliyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra 
sıra ile oylarını kullanırlar. 

(Ek: 28/12/1993 - 3959/6 md.) Oy verme süresinin başlayış ve bitiş 
saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım 
durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, 
seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim 
Kurulunca tespit edilebilir. 

Oy vermede sıra: 
Madde 90 – Oy verme günü sandık başına gelecek seçmenler, sandık ku-

rulu önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve 
sakatlar bekletilmezler. Yaşlılar önce alınabilirler. 

Oy vermeden önceki işler: 
Madde 91 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Sandık kurulu önüne alınan kimse, kimlik belgesini başkana verir ve kimli-

ğini ispat eder. 

                                                 
23  13/3/2008 tarihli ve 5749 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “kimlik 

tespiti amacıyla düzenlenmiş” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkiye Cumhuriyeti kim-
lik numarasını taşıyan” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 
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Başkan, seçmenin adını seçmen listesinde bulur ve masa üzerinde duran 
birleşik oy pusulasından bir tane vererek, sandık yerinde birden fazla oy ver-
me yeri varsa hangi kapalı oy verme yerine gireceğini söyler ve birleşik oy 
pusulasını veya seçimin gereğine göre zarfları usulüne göre katlayıp yapıştır-
dıktan sonra çıkmasını anlatır. 

Birleşik oy pusulasını veya zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme ye-
rine gider ve oyunu kullanmadan başka yere gidemez. 

Kapalı oy verme yerine girmeyen veya birleşik oy pusulasını alıp oy ver-
meyen seçmenden birleşik oy pusulası geri alınır. 

Kapalı oy verme yerinde seçmenin uyması gereken kurallar 24 
Madde 92 – (Değişik: 8/4/2010-5980/17 md.) 
Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya gi-

remez. Ancak, oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal 
süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verile-
rek uyarılır. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, 
oradan çıkarılır. 

Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici 
veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu 
tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu 
başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir. 

Birleşik oy pusulasının atılması ve işaretleme: 
Madde 93 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Kapalı oy verme yerinde birleşik oy pusulasını katlayıp yapıştırdıktan son-

ra, seçmen burasını terk eder ve birleşik oy pusulasını sandığa bizzat atar. 
Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları açıkça belli olanlar, bu se-

çim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhan-
gi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla 
malule refakat edemez. 

(Değişik üçüncü fıkra: 13/3/2008-5749/9 md.) Kurul başkanı, oyu-
nu kullanan seçmene kimlik kartını verirken seçmen listesindeki adı karşısına 
imzasını attırır. İmza atamayanların sol elinin başparmağının izinin alınmasıyla 
yetinilir. Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını bastığı yazılır. 

Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmayan seçmenlerin oy kullan-
ması 25 

Madde 94 – (Değişik: 8/4/2010-5980/18 md.) 

                                                 
24  Bu madde başlığı “Kapalı oy verme yerinde kalma:” iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı 

Kanunun 17 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
25  Bu madde başlığı “Kurul görevlileri, milletvekilleri ile milletvekili adaylarının oy vermesi: “ 

iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde de-
ğiştirilmiştir. 



Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 

 

371

Se
çim

ler
in

 T
em

el 
Hü

k. 
ve

 
Se

çm
en

 K
üt

ük
ler

i H
.K

. 

İlçe seçim kurulu başkanı, seçimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip 
olduğu halde, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan; 

a) Sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularının, 
b) Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin, 
c) İlçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaş-

tırmak için görevlendirilmiş kişilerin, 
her birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kullanabileceğini göste-

ren ve sandık seçmen listesindeki bilgileri kapsayan bir belge verir. Ayrıca, bu 
seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek 
üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazı ile bildirir. 

Bu madde uyarınca, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kendilerine oy 
kullanma hakkı bulunduğuna ilişkin olarak belge verilen görevliler, bu belge ile 
görevli oldukları sandık bölgesinde oy verirler. 

Milletvekilleri ile milletvekili adayları seçmen bilgi kâğıdını göstermek sure-
tiyle kayıtlı oldukları seçim çevresi dışında da oylarını kullanabilirler. 

Sandık kurulu, bu madde kapsamında oy kullanan kimselerin ilgili belgele-
rini, oy verme işleminden önce alır. Bu belgeler, diğer seçim evrakı ile birlikte 
ilçe seçim kuruluna teslim edilir. 

Bu madde uyarınca oy kullanan seçmenlerin ad ve soyadları ile kimlik bil-
gileri, oy kullandıkları sandık seçmen listesinin sonuna yazılarak karşısına 
imzaları alınır. 

Yurt dışı seçmenlerin oy verme yöntemleri ve genel ilkeler 
Madde 94/A – (Ek: 13/3/2008-5749/10 md.) 
Yurt dışı seçmenlerin sandık, 26 gümrük kapılarında oy kullanma veya 

elektronik oylama yöntemlerinden hangisine göre oy kullanacağına yabancı 
ülkenin durumuna göre Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak Yüksek Seçim 
Kurulu karar verir. 

Milletvekili genel seçimlerinde, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu filigranı bu-
lunan özel imal edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sadece seçi-
me katılan siyasi partilerin özel işaretleri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halin-
de adlarıyla her siyasi parti için ayrılan bölümün altında çapı iki santimetre 
olan boş bir daire bulunur. 

Yurt dışı seçmenler, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve 
halkoylamasında oy verebilirler. 

Yurt dışı seçmenler sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebilirler. 
Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz. 

                                                 
26  94/A maddenin birinci fıkrasında yer alan “ … mektup, …” sözcüğü ve 94/B maddesi mek-

tupla oy kullanma yönünden, Anayasa Mahkemesi’nin 29/5/2008 tarihli, E.: 2008/33, K.: 
2008/113 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir. 
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Yurt dışı seçmenlerin mektupla oy vermesi 27 
Madde 94/B – (Ek: 13/3/2008-5749/10 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu, özel olarak imal ettirdiği oy pusulası ile özel renkte 

bastırılmış oy zarflarını, Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderir. Yurt Dışı İlçe 
Seçim Kurulu, arkası kendi mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ile oy zarflarını, 
seçimlerin yapılacağı günün yetmişleş gün öncesinden seçmenin yurt dışında 
kayıtlı olduğu adresine gönderir. 

Seçmene oyunu kullanmak üzere gönderilen özel zarflardan, bir köşesi 
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun mührünü taşıyan küçük zarfa oy pusulası ko-
nur. Bu zarf, üzerinde “Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Ankara/TÜRKİYE” yazılı 
orta boy ikinci zarfa konur ve bu ikinci zarf, üzerinde seçmenin yurt dışı adresi 
yazılı üçüncü büyük zarfa konur. 

Mektubu alan seçmen, üzerinde kendi adresi yazılı zarfı açar, mühürlü kü-
çük zarf içerisindeki oy pusulasında tercih ettiği siyasi parti sütunundaki daire-
yi veya cumhurbaşkanı seçimi ya da halkoylaması için düzenlenen oy pusula-
sındaki tercih ettiği bölümü (X) işareti ile işaretler, sadece oy pusulasını küçük 
zarfa koyar ve zarfı kapatır. Bu zarfı, üzerinde alıcısı “Yurt Dışı İlçe Seçim 
Kurulu Ankara/TÜRKİYE” adresi yazılı ikinci zarfa koyar ve ağzını kapatıp 
seçim günü saat 17:00’a kadar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda bulunacak 
şekilde posta ile gönderir. 

Mektupların gönderilmesi, güvenliği ve kimlik tespitine ilişkin usul ve esas-
lar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Posta giderleri Yüksek Seçim Kurulunca 
karşılanır. 

Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gelen mektup, seçmenin kimliği tespit edilip 
seçmen kütüğündeki ismi bulunarak işaretlendikten sonra, sandık kurulunca 
açılır ve içerisinden çıkan oy pusulasının bulunduğu zarf açılmaksızın sandığa 
atılır. Oy sandığı her gün saat 17:00’da yetkili sandık kurulunca açılır, zarflar 
oy veren seçmen sayısı ile karşılaştırılır ve uygunluğu tutanakla saptanır. Oy 
zarfları açılmaksızın tutanağın bir örneği ile birlikte torbaya konularak ağzı 
mühürlenir ve sandık kurulunca Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna teslim edilir. 

Seçim günü saat 17.00’dan sonra gelen mektuplar tutanakla tespit edildik-
ten sonra yakılarak imha edilir. 

Seçimin yapıldığı gün saat 17.00’dan itibaren oy torbaları Yurt Dışı İlçe Se-
çim Kurulunca açılarak sayım, döküm ve birleştirme işlemleri yapılır ve sonuç-
lar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir. Bu Kurulca da birleştirme tutanağı düzen-
lenerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir. 

                                                 
27  94/B maddesi mektupla oy kullanma yönünden, Anayasa Mahkemesi’nin 29/5/2008 tarihli, 

E.: 2008/33, K.: 2008/113 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir. 
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Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılan toplam geçerli oy sayısı, Yüksek 
Seçim Kurulunca Türkiye genelinde kullanılan toplam geçerli oy sayısına ilave 
edilerek yurt düzeyinde genel oy miktarı ve her partinin ülke genelinde aldığı 
geçerli oy miktarı bulunur. 

Bu şekilde, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesine 
esas teşkil eden toplam oylar bulunmuş olur. 

Her seçim çevresinde geçerli toplam oy, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan 
Ankara İl Seçim Kuruluna gelen toplam oyun diğer seçim kurullarından gelen 
oylara bölünmesiyle elde edilen oranda artırılır. O seçim çevresinde kullanılan 
toplam oylarla bu şekilde hesaplanan toplam oy arasındaki fark partilere, 
Ankara İl Seçim Kurulundan gelen oydaki hisseleri oranında taksim edilir ve 
elde edilen rakamlar o seçim çevresinde aldıkları geçerli oylara ilave edilir. 
Böylece Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinde belirlenen esas 
seçim çevresinde kullanılan geçerli toplam oy miktarı ve partilerin aldıkları 
toplam geçerli oy miktarı bulunur. 

Yurt dışı seçmenlerin sandıkta oy vermesi 
Madde 94/C – (Ek: 13/3/2008-5749/10 md.) 
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenler, yurt dışı temsilcilikle-

rimizde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer 
yerlerde kurulacak seçim sandıklarında seçimin yapılacağı günün kırk beş gün 
öncesinden başlamak üzere seçim gününden önceki yedinci gün saat 17.00’a 
kadar oy kullanabilirler. Oy kullanma saatleri mahalli saatle 08:00-17:00 arasıdır. 

Hangi yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulu kurulacağı, oy verme işlerinde 
görev alacak sandık kurullarının adedi, üyelerinin ve yedeklerinin sayısı ile 
hangi görevlilerden teşkil edileceği Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. 

Sandık kurulu başkan ve üyeleri 70 inci madde hükmüne göre yemin ede-
rek görevlerine başlar. 

Sandık kurulları oy verme gizliliğini ve serbestliğini sağlayacak şekilde, ye-
teri kadar kapalı oy verme yeri hazırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu, özel olarak imal ettirdiği oy pusulası ile özel renkte 
bastırılmış oy zarflarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderir. Yurt Dışı İlçe 
Seçim Kurulu, arkası kendi mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve oy zarfları 
ile diğer seçim araç ve gereçlerini oy verme işleminin başlayacağı günden en 
geç üç gün önce ilgili yurt dışı temsilciliklerde bulunacak şekilde gönderir. 

Seçmen oy vermek için geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını 
taşıyan nüfus hüviyet cüzdanını veya pasaportunu sandık kurulu başkanına 
tevdi eder. Oy verme işlemi genel esaslara göre tamamlanır. 

Oy verme süresince sandık kurullarınca her gün saat 17:00’da bu Kanunda 
belirtilen usullere göre sandık açılır. Çıkan oy zarflarının adedi ile oy kullanan 
seçmen miktarı ve bunların birbirine uygunluğu bir tutanakla tespit edilir. 
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Her dış temsilcilikte oyları saklamak ve ağzı mühürlü oy torbalarını Yurt 
Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli bir komisyon oluşturulur. Komis-
yonun oluşum şekli Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

Kapalı oy zarfları açılmaksızın tutanağın aslı ile birlikte bir torbaya konula-
rak ağzı sandık kurulu mührüyle mühürlenir ve muhafaza altına alınmak üzere 
sandık kurulu başkanınca ilgili komisyona teslim edilir. Oy torbaları komisyon 
tarafından en seri vasıtayla Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderilir. Tutanağın 
bir sureti ilgili yurt dışı temsilciliğimizde saklanır. 

Komisyondan gelen ağzı mühürlü oy torbaları, seçimin yapıldığı gün saat 
17:00’dan itibaren Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca genel esaslara uygun bir 
şekilde açılarak sayım, döküm, birleştirme işlemi yapılır ve sonuçlar Ankara İl 
Seçim Kuruluna iletilir. Bu Kurulca da birleştirme tutanağı düzenlenerek en 
seri vasıtayla Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir. 

Yurt dışı sandıklarda kullanılan oyların değerlendirilmesi 94/B maddesinin 
ilgili hükümlerine göre yapılır. 

Yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy vermesi 
Madde 94/D – (Ek: 13/3/2008-5749/10 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu; 35 inci madde çerçevesinde belirlenen yurt dışında 

bulunan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aracılığıyla elektro-
nik ortamda oy kullanabilmeleri amacıyla gerekli teknik alt yapıyı kurmaya; 
güvenli oy kullanılabilmesi amacıyla seçmenler için şifre veya benzeri güvenlik 
tedbirleri ile mükerrer oy kullanılmasını engelleyecek önlemleri almaya yetkilidir. 

Yurt dışı seçmenler, seçimin yapılacağı tarihin otuz gün öncesinden baş-
lamak üzere belirlenen süre içerisinde seçim günü Türkiye saati ile 17.00’a 
kadar elektronik ortamda oy kullanabilirler. 

Elektronik ortamda kullanılan oylar, seçimin yapıldığı gün saat 17.00’dan 
itibaren Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca tespit edilerek sayım, döküm ve birleş-
tirme işlemleri yapılır ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir. Bu Kurulca 
da birleştirme tutanağı düzenlenerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir. 

Elektronik ortamda kullanılan oyların değerlendirilmesi, 94/B maddesinin 
ilgili hükümlerine göre yapılır. 

Yurt dışı seçmenlerin gümrük kapılarında oy vermesi 
Madde 94/E – (Ek: 13/3/2008-5749/10 md.) 
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenler seçimin yapılacağı 

günün yetmişleş gün öncesinden başlamak üzere seçim günü saat 17.00’a 
kadar yurda giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarında kurulacak seçim sandıkla-
rında oy kullanabilirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, özel olarak imal ettirdiği oy pusulası ile özel renkte 
bastırılmış oy zarflarını oy verme gününden en geç üç gün önce ilgili ilçe 
seçim kurullarında bulunacak şekilde gönderir. 



Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 

 

375

Se
çim

ler
in

 T
em

el 
Hü

k. 
ve

 
Se

çm
en

 K
üt

ük
ler

i H
.K

. 

Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek gümrük kapılarında, oy verme gü-
nünden önceki yetmiş beşinci gün saat 08.00’dan oy verme günü saat 17.00’a 
kadar oy kullanılabilir. Hangi gümrük kapılarında tatil günleri dâhil 24 saat, 
hangilerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini tespite Yüksek Seçim Kuru-
lu yetkilidir. 

Gümrük kapılarında yapılacak oy verme işleminde görev alacak seçim kuru-
lu ile sandık kurullarının adedi, üyelerinin ve yedeklerinin sayısı ile hangi görev-
lilerden teşkil edileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından önceden belirlenir. 

Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri ka-
dar kapalı oy verme yeri hazırlar. İlgili idari makamlar sandık kurullarına ge-
rekli her türlü kolaylığı gösterir. 

Gümrük kapılarında seçim propagandası yapılamaz. 
Gümrük kapılarında seçmen oy vermek için geldiğinde pasaportunu sandık 

kurulu başkanına tevdi eder. Sandık kurulu başkanı seçmenin Türkiye Cumhu-
riyeti kimlik numarası ile adını, soyadını, baba adını, yaşını ve pasaport numa-
rasını tespit eder. Seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy 
pusulası ve oy zarfı ile “Evet” veya “Tercih” yazılı mührü alarak oyunu kullan-
mak üzere kapalı oy yerine girer. 

Oyunu genel esaslara göre kullanan seçmenin pasaportunun Yüksek Seçim 
Kurulunca belli edilen yerine “oyunu kullanmıştır” diye bir ifade yazılır ve sandık 
kurulu mührüyle mühürlenerek başkanca imzalanır. Oyunu veren seçmene 
çizelgede isminin bulunduğu yer imzalatılarak oy verme işlemi tamamlanır. 

Oy verme süresince sandık kurullarının değişikliği sırasında Kanunda gös-
terilen usulde sandık açılır, çıkan oy zarflarının adedi ile oy kullanan seçmen 
miktarı ve bunların birbirine uygunluğu bir tutanakla tespit edilir. 

Oy zarfları ve tutanağın bir sureti bir torbaya konularak ağzı mühürlenir ve 
muhafaza altına alınmak üzere sandık kurulu başkanınca ilgili seçim kuruluna 
teslim edilir. 

Seçimin yapıldığı gün saat 17.00’dan itibaren sandık ve torbalar genel 
esaslara uygun bir şekilde açılarak sayım ve dökümü yapılır ve sonucu Yüksek 
Seçim Kuruluna en seri vasıtayla bildirilir. 

Gümrük kapılarında kullanılan oyların değerlendirilmesi, 94/B maddesinin 
ilgili hükümlerine göre yapılır. 

 
DÖRDÜNCÜ KESİM 

Oyların Sayımı ve Dökümü 
Sayım tedbirleri: 
Madde 95 – Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır 

bulunanlar sayım ve dökümü takip ederler. 
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Kurul, faaliyetinin selamet ve düzeni bakımından, sayım ve döküm masası 
etrafında boş kalması gereken kısmı, bir karar ile belirtir ve bu kısım etrafında 
(İp germek gibi) hazır bulunanların bu işlemleri takip etmelerine engel olma-
yacak tedbirleri alabilir. 

Oy verenler sayısının kontrolü: 
Madde 96 – (Değişik birinci fıkra: 28/12/1993 - 3959/7 md.) San-

dık,89 uncu maddenin son fıkrası uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
başka bir süre konulmamış ise saat 17.00’den önce açılamaz. Oy verme işi 
bitince kurul başkanı bunu yüksek sesle ilan eder. Masa üzerinde, sandıktan 
başka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. 

Bundan sonra, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplamı ile ad-
ları hizasındaki imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiş olanların toplamı 
tespit edilir ve tutanağa geçirilir. Netice yüksek sesle ilan edilir. 

Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarflar: 
Madde 97 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Oy zarflarından veya birleşik oy pusulalarından kullanılmayanlar sayılır, oy-

larını veren seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen zarf veya 
birleşik oy pusulaları toplamına uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılma-
yan zarflar veya birleşik oy pusulaları bir paket halinde mühürlenir ve üzerine 
sayısı yazılır. 

Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy pusulalarının konmasına mahsus tor-
banın boş olduğu tespit edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir. 

Sandığın açılması ve zarfların sayımı: 
Madde 98 – (Değişik: 8/4/2010-5980/19 md.) 
Sandık, yukarıdaki maddelerde belirtilen iş ve işlemler tamamlandıktan 

sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu baş-
kanı tarafından açılır. 

Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki 
defa sayılır. İki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak sonucuna 
göre işlem yapılır ve o seçimde kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. Tespit 
edilen zarf sayısı, o seçim türüne ait özel tutanağın ilgili yerine işlenir. 

Bütün zarflar sayıldıktan sonra, geçerli olup olmaması yönünden kontrol 
edilir. 

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim ku-
rulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe 
seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, 
parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, 
zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret 
koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde, bu zarflar 
geçerli sayılır. 



Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 

 

377

Se
çim

ler
in

 T
em

el 
Hü

k. 
ve

 
Se

çm
en

 K
üt

ük
ler

i H
.K

. 

İtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, baş-
kan tarafından bir kenara ayrılır. Sandık kurulu, bütün zarflar kontrol edildik-
ten sonra, itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması 
yönünde kararını verir. Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy 
zarflarının toplam sayısı ayrı ayrı o seçim türüne ait özel tutanağın ilgili yerine 
işlenir. 

Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazı-
lır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz 

Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfla-
rın toplam sayısı ile o seçim türü için oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. 

Zarf sayısı, o seçim türü için oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik 
ise başkaca bir işlem yapılmaz. 

Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için 
önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de 
eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği 
sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakıla-
rak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı tutanağa yazılır. 

Yukarıda belirtilen işlemler bittikten sonra, geçerli oy zarfları sandığın içine 
tekrar konularak sayıma geçilir. 

Bütün bu işlemler ayrıca tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu baş-
kan ve üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

Sandıklar, bütün seçimlere ait sayım ve döküm işlemleri bitinceye kadar oy 
verme yerinden çıkarılamaz. 

Oyların sayımı ve dökümü: 
Madde 99 – (Mülga: 8/4/2010-5980/32 md.) 
Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü 28 
Madde 100 – (Değişik: 8/4/2010-5980/20 md.) 
Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapı-

lacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. 
Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlamadan önce, sayım ve 

döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. 
Sandık kurulu başkanı, oy sayım ve dökümünün düzenini sağlamak bakı-

mından; 
a) Bir üyeyi sandıktaki zarfları kendisine vermek, 
b) İki üyeyi okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek, 
c) Bir üyeyi okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları 

masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, 

                                                 
28  Bu madde başlığı “Zarfların açılması:” iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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üzere görevlendirir. 
Sayım ve döküm cetvellerinde, ilk önce birleşik oy pusulasındaki sıraya gö-

re siyasi partilerin adları soldan sağa doğru sütunların yukarısındaki hanelere 
yazılır. Daha sonra, varsa her bağımsız adaya bir sütun ayrılarak, bağımsız 
adayların ad ve soyadları, birleşik oy pusulasındaki sıraya göre sütunların 
yukarısındaki hanelere yazılır. 

Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan 
teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusula-
sının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur. 

Birleşik oy pusulası üzerinde hangi partiye veya bağımsız adaya ait yere 
“EVET” mührü basılmış ise, o partinin adı veya bağımsız adayın ad ve soyadı 
okunur. Muhtarlık seçimlerinde ise, zarfın içerisinden çıkan oy pusulaları, 
hangi muhtar veya üyelere ait ise onların adı ve soyadı okunur. 

Büyükşehir belediye seçimlerinde, önce büyükşehir belediye başkanlığına, 
sonra ilçe belediye başkanlığına ve daha sonra da belediye meclisi üyeliğine 
ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır. Diğer belediye seçimlerinde ise 
önce belediye başkanlığına, sonra belediye meclisi üyeliğine ait oy pusulaları-
nın sayım ve dökümü yapılır. 

Aynı zarf içinde birden fazla oy kullanılan belediye ve muhtarlık seçimle-
rinde, oy zarfı içinden eksik oy pusulası çıkmış ise eksik çıkan oyların hangi 
seçim türüne ait olduğu ve sayısı ile içinden hiç oy pusulası çıkmayan boş zarf 
sayısı toplamı, zarfların açılması bittikten sonra tespit edilip sandık sonuç 
tutanağına işlenir. 

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı ve herhangi bir itiraza uğra-
madan geçerli sayılan her oy, okunmasını müteakiben, görevli üyeler tarafın-
dan, aynı anda sayım ve döküm cetvelinde o siyasi partiye veya bağımsız 
adaya ayrılmış bulunan sütundaki rakamlar birden başlamak üzere, sırasına 
göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenir. Bu işlemin usulüne uygun yapılıp 
yapılmadığı, sandık kurulu başkanı tarafından sürekli denetlenir. 

Okunan geçerli oy pusulaları ve zarfları, görevli üye tarafından, masa üze-
rinde düzenli biçimde yerleştirilir ve muhafaza edilir. 

Geçersiz sayılan veya geçerli olmasına rağmen hesaba katılmaması gere-
ken oy pusulaları ile geçerli olup olmadığı veya hesaba katılıp katılmaması 
yönünden tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sayım ve döküm 
cetveline işlenmeksizin ayrılır ve sandık kurulu başkanı tarafından muhafaza 
altına alınır. 

Bütün zarfların açılıp okunması bittikten sonra; itiraz edilmeksizin geçerli 
sayılan ve her iki sayım ve döküm cetveline işlenen oy sayıları, her siyasi parti 
veya bağımsız adayın sütununda işaretlenmiş son rakamlar karşılaştırılarak, 
her siyasi parti veya bağımsız adayın aldığı geçerli oy sayısının iki cetvelde de 
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aynı olup olmadığı, başkan tarafından kontrol edilir. Oy sayıları aynı ise, her 
siyasi parti veya bağımsız adayın aldığı geçerli oylar toplanarak, itiraz edil-
meksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, o seçim türüne ait sandık 
kurulunca düzenlenecek özel tutanağa yazı ve rakamla işlenir. 

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları ve kendi hanelerine işlen-
miş geçerli oy sayılarını gösterir rakamların her iki sayım ve döküm cetvelinde 
de aynı olmaması halinde ikinci sayım yapılır. İkinci sayımda, geçerli tüm oy 
pusulaları yeniden, tek tek okunarak, boş ve yazısız ayrı iki sayım ve döküm 
cetveline işlenir. Bu cetvellerdeki oy sayıları aynı ise, her siyasi parti ve ba-
ğımsız adayın aldığı geçerli oylar toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan 
bu oyların toplam sayısı, o seçim türüne ait sandık kurulunca düzenlenecek 
özel tutanağa yazı ve rakamla işlenir. 

İkinci sayımda kullanılan sayım ve döküm cetvelinde yer alan oy sayıları 
da aynı çıkmazsa, yukarıda belirtilen usule göre üçüncü sayım yapılır ve kuru-
lun varsa siyasi partili olmayan, yoksa başkan tarafından belirlenecek üyesi 
tarafından tek sayım ve döküm cetveline işlenmek suretiyle, sonucuna göre 
işlem yapılır. Birden fazla sayım yapılan hallerde, bu sayımlarda kullanılan 
sayım ve döküm cetvellerinin üzerine, hangi sayıma ait olduğu büyük harflerle 
yazılır ve tüm cetveller muhafaza edilir. 

Açılan sandığa ait son geçerli zarf açılıp içindeki oy pusulası okunduktan 
sonra, sandık başkanı tarafından o sandığa ait açılmayan geçerli zarf olup 
olmadığı kontrol edilir ve açılan zarfların sayısı ile sandıktan çıkan ve tuta-
nağa işlenmiş olan geçerli zarf sayısı karşılaştırılır ve sonuç, tutanak defteri-
ne işlenir. 

Geçerli oyların sayım ve döküm cetvellerine işlenmesinden sonra, hesaba 
katılıp katılmaması veya geçerli sayılıp sayılmaması yönünden tereddüt edilen 
veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sandık kurulunca ayrı ayrı değerlendirilerek 
karara bağlanır ve bu karar, tutanak defterine yazıldıktan sonra mühürlenip 
imzalanır. 

Sandık kurulu kararı ile geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulaları, 
sayım ve döküm cetvelinde ait olduğu siyasi partiye veya bağımsız adaya 
ayrılmış bulunan sütuna işlenir. Bu şekilde geçerli sayılan veya hesaba katılan 
oy pusulalarının toplam sayısı, o seçim türüne ait özel tutanakta ilgili yere 
işlenir. 

Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları, ayrı ayrı paket 
yapılarak bağlanır ve paketin üzeri mühürlenerek, sayısı yazılır ve saklanır. Bu 
oy pusulaları yakılmaz, yırtılmaz ve yok edilemez. Bunların sayısı, o seçim 
türüne ait özel tutanakta ilgili yere işlenir. 

Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, sayım ve döküm cetve-
linde siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı oyların toplam sayısı, kendi 
sütununun altına rakamla ve yazı ile yazılır. 
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Sayım ve döküm cetvelinde, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı 
oylar, orada bulunanlara, başkan tarafından yüksek sesle ilan edilir. 

Bu ilandan sonra, sayım ve döküm cetvelindeki sonuçlar, sandık sonuç tu-
tanağına işlenir. Bu bilgilerin doğruluğu, sandık başkanı tarafından sayım ve 
döküm cetveli sonuçları ile karşılaştırıldıktan sonra, sandık sonuç tutanağı, 
başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

Bütün bu işlemler, tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

Parti müşahitleri, sayım masası başında yer alabilir ve oy pusulalarını gö-
rebilirler. Ancak, parti müşahitlerinin sayısı beşten fazla ise, hazır bulunanlar 
arasından başkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle, sandık başında 
kalacak beş parti müşahidi her biri ayrı partiden olmak üzere tespit edilir. 
Diğer müşahitlerle bağımsız aday müşahitleri için sayım işlemini yakından 
takip edebilecekleri bir yer ayrılır. 

Geçerli olmayan oy pusulaları 29 
Madde 101 – (Değişik: 8/4/2010-5980/21 md.) 
Aşağıda yazılı; 
1. Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte 

olmayan, 
2. Arkasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulun-

mayan, 
3. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, 
4. Hiçbir yerine “EVET” mührü basılmamış olan, 
5. Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazla-

sına “EVET” mührü basılmış olan, 
6. Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış 

“EVET” mührü bulunan, 
7. Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için dü-

zenlenmiş olan, 
8. Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan, 
9. Üzerine “EVET” mührü dışında veya “EVET” mührü yerine herhangi bir 

özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, 
10. Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri 

belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, 
11. Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya 

harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan, 
birleşik oy pusulaları geçerli değildir. 

                                                 
29  Bu madde başlığı “Oy pusulaları ile açılan zarflar sayısının denetimi:” iken, 8/4/2010 tarihli 

ve 5980 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Ancak aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 
1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 
2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 
3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koy-

mak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması. 
4. Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle “EVET” 

mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusu-
lasının diğer kısımlarına geçmesi. 

5. Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan “EVET” mührünün 
sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taşmış olması. 

6. Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kay-
dıyla, bir siyasi partinin alanına birden çok “EVET” mührü basılması. 

Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, zarftan çıkan oy 
pusulalarından bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerlerinin ge-
çersiz sayılmasını gerektirmez. 

Muhtarlık seçimlerinde, bu maddede belirtilen geçersizlik sebeplerinin dı-
şında oy pusulalarının hangi sebeplerle geçersiz sayılacağı Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından belirlenir. 

Hesaba katılan ve katılmayan oy pusulaları 30 
Madde 102 – (Değişik: 8/4/2010-5980/22 md.) 
Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, 

hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu “EVET” müh-
rünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır. 

Zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan 
kâğıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkmış olması halinde, bu 
zarftan çıkan oy pusulalarının hiçbiri hesaba katılmaz. 

Bir zarfta tek oy pusulası kullanılan seçimlerde, zarfın içerisinden o seçim 
türüne ait oy pusulasının dışında, aynı veya başka bir seçim türüne ait oy 
pusulası çıkmış olması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulalarının hiçbiri hesaba 
katılmaz. 

Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, zarfın içerisinden 
aynı seçim türüne ait birden fazla oy pusulası çıkmış olması halinde, sadece 
bu seçim türüne ait oy pusulaları hesaba katılmaz, diğerleri hesaba katılır. 

Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, o zarfta kullanılma-
sı gereken oy pusulalarının dışında başka bir seçim türüne ait oy pusulası çık-
mış olması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulalarının hiçbiri hesaba katılmaz. 

                                                 
30  Bu madde başlığı “Oy pusulasına yazılacak isim:” iken, 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı 

Kanunun 22 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, o zarfta kullanıl-
ması gereken oy pusulalarından biri veya birkaçı eksik çıksa bile, zarftan çıkan 
diğer oy pusulaları hesaba katılır. 

Muteber olmayan zarf ve birleşik oy pusulaları: 
Madde 103 – (Mülga: 8/4/2010-5980/32 md.) 
Hesaba katılan ve katılmayan oy pusulaları: 
Madde 104 – (Mülga: 8/4/2010-5980/32 md.) 
Sandık sonuç tutanağının düzenlenmesi ve ilanı 31 
Madde 105 – (Değişik: 8/4/2010-5980/23 md.) 
Sandık kurulu, her seçim türü için ayrı hazırlanmış sandık sonuç tutanağı-

nı, iki nüsha olarak, sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve 
sayım ve döküm cetveli sonucuna göre düzenler. Bu tutanakların ait olduğu 
bölümüne, her seçim türüne ilişkin bilgiler eksiksiz olarak işlendikten sonra, 
başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık 
kurulu mührü ile mühürlenir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince işlenmesi gereken bilgiler şunlardır: 
1. Sandığın bulunduğu ilin, ilçenin ve seçim bölgesinin adı ile sandığın 

numarası. 
2. Oy vermenin yapıldığı tarih ve gün. 
3. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde bulunanlar önünde 

açılış saat ve dakikası ile şayet sandık saat 17.00’den sonra açılmış ise bunun 
sebebi. 

4. Oy verme saati bitiminde sırada bekleyen ve oy kullandırılan seçmen 
sayısı. 

5. İlçe seçim kurulundan teslim alınan toplam zarf sayısı ile kullanılmaya-
rak artan zarf sayısı. 

6. İlçe seçim kurulundan teslim alınan toplam oy pusulası sayısı ile kulla-
nılmayarak artan oy pusulası sayısı. 

7. Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı. 
8. Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmayan ancak bu Kanun gereği o san-

dıkta oy kullanan seçmen sayısı. 
9. Oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı. 
10. Sandıktan çıkan zarf sayısı. 
11. Geçerli zarf sayısı. 
12. Geçersiz zarf sayısı ve geçersizlik sebebi. 

                                                 
31  Bu madde başlığı “Sayımın ilanı ve sonuçların tutanağa geçirilmesi:” iken, 8/4/2010 tarihli 

ve 5980 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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13. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise, eşitliği sağlamak 
amacıyla yakılan zarf sayısı. 

14. Belediye seçimlerinde, oy zarfı içinden eksik oy pusulası çıkmış ise ek-
sik çıkan oyların hangi seçim türüne ait olduğu ve sayısı. 

15. İçinden hiç oy pusulası çıkmayan boş zarf sayısı. 
16. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı. 
17. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulası toplamı. 
18. Geçerli oy pusulalarının toplamı. 
19. Geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi. 
20. Hesaba katılmayan oy pusulası sayısı ve hesaba katılmama sebebi. 
21. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulası toplamı. 
22. Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları toplam geçerli oyların 

yazı ve rakamla belirtilecek sayısı. 
23. Oylama iş ve işlemlerine ve oyların sayım ve dökümüne dair yapılan 

şikâyetlerle bunlara ait kararların nelerden ibaret bulundukları. 
24. Birden fazla sayım ve döküm yapılmış ise sayısı. 
25. Sayım ve döküm sonucunun başkan tarafından orada hazır bulunanla-

ra ilan edildiği. 
Sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, sandık kurulu tarafından sandık 

çevresi içinde herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu tutanaklar oy verme 
gününden itibaren bir hafta süreyle asılı kalır. 

Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan 
ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar 
hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühür-
lendikten sonra verilir. Bu tutanaklar, talep halinde öncelikle sandık kurulu-
nun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. Ancak bu halde, o partinin 
müşahidine ayrıca tutanak verilmez. Müşahitlere verilecek sandık sonuç 
tutanakları, çok yapraklı kopyalı suret biçiminde hazırlanır. Sandık sonuç 
tutanağı verilen müşahit ve sandık kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile 
temsilcisi oldukları siyasi partinin adı veya bağımsız adayın adı ve soyadı 
sandık kurulu tutanak defterine yazıldıktan sonra tutanağın teslim alındığına 
dair imzaları alınır. 

Sandık kuruluna, her seçim türü için oy pusulasındaki siyasi parti ve ba-
ğımsız aday sayısından beş fazla sayıda sandık sonuç tutanağı verilir. Bu 
tutanakların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir. 

Tutanağın asılması: 
Madde 106 – (Mülga: 8/4/2010-5980/32 md.) 
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Sayıma ilişkin evrak ve belgelerin teslimi: 
Madde 107 – Hesaba katılan ve muteber sayılan oy pusulaları, sandık 

kurulunca düzenlenen tutanaklar, sayım ve dökümde kullanılıp alt tarafı, 
kurulca imza edilen sayım cetvelleri, hesaba katılmayan, muteber sayılmayan 
veya itiraza uğrayan oy pusulaları ve hesaba katılmayan zarflar, tutanak def-
teri, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler halinde kurulun mührü ile 
mühürlenmiş ve başkan ve üyeler tarafından imzalanmış bir torbaya konula-
rak, kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna sandık kurulu başkanı ve ad 
çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslim olunur. 

Kurulun diğer üyeleri ile müşahitler de isterlerse ve taşıtta yer varsa veya 
taşıt kendileri tarafından sağlanmak suretiyle katılabilirler. 

İlçe seçim kurulu, bu torbayı getiren üyeler önünde açarak içindekiler 
hakkında müfredatlı üç nüshadan ibaret bir tutanak düzenler. Bu tutanağın 
altı, torbayı teslim edenlerle ilçe seçim kurulu başkanı ve üyelerden biri tara-
fından imza edilir. Bu tutanağın bir nüshası, il seçim kuruluna gönderilecek 
evraka bağlanır. Bir nüshası da sandık kurulu başkanına verilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Seçim Sonrası İşleri 
BİRİNCİ KESİM 

Seçim sonuçlarının ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi ve de-
netlenmesi 32 

Madde 108 – (Değişik: 8/4/2010-5980/24 md.) 
Sandık kurullarından gelen sonuç tutanaklarının, ilçe seçim kurullarınca 

birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri, açık ve aralıksız 
olarak yapılır. 

İlçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sıra-
sında, siyasi partilerin aday ve müşahitleri ve bağımsız adaylar ve müşahitleri 
ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcileri istedikleri takdirde hazır 
bulunurlar. Hazır bulunan bağımsız aday ve müşahitleri üçten fazla olursa ad 
çekilerek, adı ilk çıkanlardan üçü bu işlemleri takip etmek üzere kalabilirler. 
Siyasi parti aday ve müşahitleri için ad çekme yapılmaz. Bu işlemlerde hazır 
bulunanlara, birleştirme iş ve işlemlerini yakından takip edebilecekleri bir yer 
ayrılır. 

İlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını, 
geldikçe almakla beraber, aralıksız olarak çalışır ve gelen tutanakları, her 
seçim türü ve çevresine ait özel tutanaklara sandık geliş sırasına göre işlemek 

                                                 
32  Bu madde başlığı “Seçim sonuçlarının ilçe seçim kurullarında birleştirilmesi:” iken, 8/4/2010 

tarihli ve 5980 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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suretiyle birleştirmeye devam eder. En son sandık sonuç tutanağı geldikten 
sonra, ilçe dâhilindeki bütün sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi tamam-
lanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir. Bu işlemler, Kanunda belirti-
len usul ve esaslara uygun olmak şartıyla, Yüksek Seçim Kurulunca belirlene-
cek usul ve esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında da yapılabilir. 

İlçe seçim kurulunun düzenleyeceği birleştirme tutanaklarına; 
1. İl adı, 
2. İlçe seçim kurulu adı ve varsa numarası, 
3. Seçimin türü ve çevresi, 
4. Tutanak sayfa numarası, 
5. Teselsül sırasına göre sandık kurulu numarası, 
6. Sandığın bulunduğu seçim bölgesinin adı, 
7. Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin sayısı, 
8. Oy kullanan seçmenlerin sayısı, 
9. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 
10. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı, 
11. Geçerli oy pusulalarının toplamı, 
12. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı, 
13. Birleşik oy pusulasındaki sıralamaya göre siyasi partilerin adları ile her 

birinin aldığı oy sayısı, 
14. Bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki sıraya göre ad ve soyadla-

rı ile her birinin aldığı oy sayısı, 
15. Muhtarlık seçimlerinde kendilerine oy verilen kimselerin alfabetik sıra-

da ad ve soyadları ile her birinin aldığı oy sayısı, 
16. Yüksek Seçim Kurulunca gerekli görülen diğer bilgiler, 
rakam ve yazı ile yazılır. 
Birleştirme işlemi için birden fazla tutanak kullanılmış ise, her tutanağa sı-

ra numarası verilir. 
Birleşik oy pusulası kullanılan seçimlerde, ilçe birleştirme tutanağı imza-

lanmadan önce, birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarındaki bilgilerin 
tamamını gösterir bir döküm cetveli, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyeleri-
ne de birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleştirmesi 
yapılan sandık sonuç tutanaklarında, siyasi parti ve bağımsız adayların aldıkları 
oy sayıları, ilçe seçim kurulunda, başkanın görevlendireceği memur üyelerden 
biri tarafından, birleştirme tutanağındaki sıraya göre, yüksek sesle okunmak 
suretiyle, ilçe birleştirme tutanağına işlenen oy sayılarında yanlışlık olup olma-
dığı denetlenir. İlçe seçim kurullarında yeterli imkân olması halinde denetim 
işlemi hazır bulunanların izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla 
yayınlanabilir. 
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Başkan, denetim sırasında tespit edilen hataları denetim tutanağına ge-
çirmek üzere, kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağın-
da, ilçe seçim kurulunun adı, denetlenen seçimin türü ve çevresi ile denetim 
işlemi sırasında hatalı bilgi girişi yapıldığı tespit edilen sandıkların numarasını 
yazmaya elverişli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, ilçe birleştirme tuta-
nağına hatalı olarak işlenmiş sandık kurulu sonuç tutanakları bir kenara ayrılır. 
Denetim işlemi sonucunda, düzenlenen tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. 
Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmişse, ayrılan sandık 
sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ilçe birleş-
tirme tutanağı, kurul başkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulu-
nanlara sözlü olarak ilan edilir. 

İlçe birleştirme tutanağındaki bilgilere göre hazırlanacak tutanak özetinin 
onaylı bir sureti, ilçe seçim kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir 
yere, bir hafta süreyle asılmak suretiyle ilan edilir. 

İlçe seçim kurulunun düzenleyeceği ilçe birleştirme tutanak özetlerinde; 
1. İl adı, 
2. İlçe seçim kurulu adı ve varsa numarası, 
3. Seçimin türü ve çevresi, 
4. Seçim çevresindeki sandık kurullarının toplam sayısı, 
5. Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplam sayısı, 
6. Oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı, 
7. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı, 
8. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının top-

lam sayısı, 
9. Geçerli oy pusulalarının toplam sayısı, 
10. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı, 
11. Birleşik oy pusulasındaki sıralamaya göre siyasi partilerin adları ile her 

birinin aldığı toplam oy sayısı, 
12. Bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki sıraya göre ad ve soyadla-

rı ile her birinin aldığı toplam oy sayısı, 
13. Yüksek Seçim Kurulunca gerekli görülen diğer bilgiler, 
rakam ve yazı ile yazılır. 
İlçe birleştirme tutanak özeti ile denetim tutanağının imzalı ve mühürlü bi-

rer sureti, ilçe seçim kurulu başkanınca, kurulun siyasi partili üyelerine imza 
karşılığı verilir. Ayrıca, ilan süresi içinde yazılı talepte bulunan ve o seçim 
çevresinde seçime katılan siyasi parti ilçe başkanlıklarına ve bağımsız adaylara 
da bir defaya mahsus olmak üzere imza karşılığı verilir. 

Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, her ilçe seçim kurulu, ken-
disine bağlı bulunan sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını, 
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yukarıda belirtilen usule göre birleştirdikten sonra, düzenleyeceği denetim ve 
birleştirme tutanak özetinin onaylı birer suretini, bir numaralı ilçe seçim kuru-
luna teslim eder. Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçları, 
kendi düzenlediği özel tutanağa, sütun başlıkları altına toplam sayıları yazmak 
suretiyle veya ayrı bir tutanak düzenleyerek birleştirme işlemini yapar. Birinci 
ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği ilçe birleştirme tutanak özetinin ilanı ve 
siyasi parti ve adaylara verilmesi hususunda da yukarıdaki fıkraya göre işlem 
yapılır. 

Milletvekili ve büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde, ilçe birleştirme 
tutanağının ve özetinin onaylı birer sureti, ilçe seçim kurulu başkanı ile en az 
iki üye tarafından, en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir. 

Asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları, sayım, döküm ve birleştirme iş 
ve işlemlerinin yapıldığı yerlerde, sandık kurulu başkanlarının, sandık çevre-
sinde sahip oldukları yetkileri kullanabilirler. 

Bu maddede belirtilen tutanaklar ile tutanak özetlerinin düzenlenmesi ve 
seçim sonuçlarının üst seçim kurullarına gönderilmesine dair usul ve esaslar 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

 
İKİNCİ KESİM 

İl Seçim Kurulunda Birleştirme 
İl seçim tutanakları: 
Madde 109 – İl seçim kurulları, seçimle ilgili kanunların tutanak düzen-

lemeyi kendilerine görev olarak verdiği hallerde, ilçe seçim kurullarından 
gönderilen seçim tutanaklarını birleştirerek il seçim tutanaklarını düzenler. 

Birleştirme sonucunu gösteren tutanağın içindekiler hazır bulunanlara ilan 
edilir, bir sureti il seçim kurulu başkanı tarafından il seçim kurulu kapısına 
asılır, asılan bu tutanak sureti bir hafta süre ile asılı kalır. 

82 nci, 83 üncü ve 84 üncü maddeler gereğince sandık kurulu başkanları-
nın sandık yerinde haiz oldukları yetkileri, il seçim kurulu başkanları da sayım, 
döküm ve birleştirme işlerinin yapıldığı yerde, haizdirler. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

İtirazlar ve Şikâyetler 
BİRİNCİ KESİM 
Genel Hükümler 

Kimlerin itiraz edebileceği: 
Madde 110 – (Değişik: 24/3/1973 - 1700/1 md.) 
Bu kanunda gösterilen kurulların veya kurul başkanlarının kesin olmayan 

kararlarına karşı seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, siyasi partiler veya bunla-

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 388

rın tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, müşahit-
ler, adaylar ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekilleri itiraz edebilirler. 

İtiraz mercileri: 
Madde 111 – Bu kanunda, kurulların kesin olduğu yazılı bulunmayan ka-

rarlarına karşı, her kurulun bağlı olduğu üst kurul, itiraz merciidir. 
Yüksek Seçim Kurulunun re’sen veya itiraz üzerine vereceği kararlar ke-

sindir. 
İtirazın şekli: 
Madde 112 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlik-

te tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. 
İmza bilmeyenlere parmak bastırılır. 

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları 
incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır. 

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine 
eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki 
halde de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, itiraz yapana 
alındı belgesi verilir. İtirazlar seçim kurulu başkanına yapılır. Seçim kurulu 
başkanı bulunamazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır. 
Savcı yapılan itirazın kaydını işleyerek hemen seçim kurulu başkanına gön-
derir. 

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebile-
ceklerini mühür ve imzalı bir yazı ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz edebile-
ceklerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildirilir. Parti adına itiraz 
edeceklerden kimlik aranmaz. 

İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi 
delil yerine geçer ve bu delili seçim kurulu temin eder. 

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lazımdır. 
İtiraz üzerine verilecek karar: 
Madde 113 – Bir kurulun kararını itiraz yolu ile tetkik eden üst kurul, iti-

razı kabul ettiği takdirde, yapılması gereken işlem hakkında da karar verir. 
Kurullar kararlarını salt çoğunlukla verirler. Oyların eşitliği halinde, başka-

nın katıldığı taraf tercih olunur. 
Yüksek Seçim Kurulu, seçimin sonunda verilecek tutanaklara karşı yapılan 

itirazların incelenmesinde, tam sayısı ile toplanır. 
Diğer hususlarda kurulun mürettep adedinin çoğunluğu ile toplanabilir. 

Her iki halde de salt çoğunlukla karar verir. 
Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. 
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Kararların bildirilmesi ve tebliği: 
Madde 114 – İtiraz üzerine kesin olmayarak verilen kararlar, itiraz eden 

hazır ise sözle bildirilir. 
Sözle bildirmelerde, kararın bildirildiği gün ve saat tutanağa geçirilerek 

kendisine de imza ettirilir. İsterse kararın bir örneği de verilir. 
İtiraz eden hazır değilse, seçim kurullarının bulunduğu kasaba veya şehir-

de, muayyen bir yer gösterilmiş olması halinde, karar, bu yere tebliğ olunur. 
Kurulların kesin kararları tebliğ olunmaz. Ancak itiraz eden başvurduğu 

takdirde kendisine gösterilir ve isterse bir suret de verilir. 
Resim ve harç: 
Madde 115 – Şikâyet ve itiraza ilişkin her türlü evrak, resim ve harcıdan 

muaftır. 
 

İKİNCİ KESİM 
Şikâyet 

Tarifi ve mercii: 
Madde 116 – Şikâyet, kütüklerin düzenlenmesi ile görevli ilçe seçim ku-

rulu başkanlarıyla, kütüklerin düzenlenmesine memur edilen sair kimselerin ve 
il, ilçe seçim kurullarıyla sandık kurullarının veya kurullar başkanlarının bu 
kanunun verdiği yetkilere dayanarak yaptıkları işlemlere ve aldıkları tedbirlere 
ve bunlara benzer sair muamelelerine veya herhangi bir kimsenin bu kanunun 
koyduğu yasak hükümlerine aykırı hareketlerine karşı bu işlemlerin, tedbirlerin 
sair muamelelerin düzeltilmesi veyahut kanunun koyduğu yasaklara uymayan-
ların, bu hareketlerinin önlenmesi maksadıyla yapılan müracaatlardır. Şikâyet 
bu kurullara veya başkanlarına veya sair görevlilere sözlü veya yazı ile 110 
uncu maddede gösterilenler tarafından yapılır. 

Şikâyetin incelenmesi: 
Madde 117 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Şikâyet kabul edildiği takdirde, şikâyete konu olan işlem veya tedbirler dü-

zeltilir ve kanuna aykırı hareketler önlenir. 
Şikâyet kabul edilmediği takdirde, derhal tutanağa geçirilerek karara bağ-

lanır. Bu kararın bir sureti şikâyetçiye verilir. Bu kararlara karşı kanunda ayrıca 
bir müddet tayin edilmemiş ise, kırk sekiz saat içinde itiraz olunabilir. 

İtiraz ve şikâyetin işlemleri durduramaması: 
Madde 118 – İşlemlere, tedbirlere ve kararlara karşı yapılan şikâyet ve 

itirazlar, oy vermeye ve her türlü seçim işlerinin devamına engel olmaz. 
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ÜÇÜNCÜ KESİM 
Kurulların Teşekkül ve İşlemlerine Karşı 

Şikâyet ve İtiraz 
Sandık kurullarına ait itiraz ve şikâyet: 
Madde 119 – Sandık kurullarının teşkiline dair, ilçe seçim kurulu veya 

başkanı tarafından yapılan işlemlerin düzeltilmesi için, bu işlemlerin neticesin-
den itibaren en geç iki gün içinde şikâyet yoluyla düzeltilmesi istenebilir. 

Şikâyetin reddine dair olan kararlara karşı, bildirilmesinden veya tebliğin-
den itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunur. İl seçim kurulları, iki 
gün içinde kesin karar verirler. 

Bu şikâyetin yapılmamış olması sandık kurulunun teşekkülüne karşı itiraza 
engel değildir. 

Ancak, bu itirazın teşekkülünden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna 
yapılması şarttır. 

İl seçim kurulunun vereceği karar kesindir. 
İlçe seçim kurullarına ait itiraz ve şikâyet: 
Madde 120 – İlçe seçim kurulu teşkili işlemlerine karşı, il seçim kurulları-

na bunların teşekkülünden itibaren en geç iki gün içinde itiraz olunabilir. 
İl seçim kurulları, itirazları en geç iki gün içinde, kesin olarak karara bağlar. 
İl seçim kurullarına ait itiraz ve şikâyet: 
Madde 121 – İl seçim kurullarının teşekkülüne karşı kurulun teşkilinden 

itibaren en geç üç gün içinde, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz olunabilir. Yüksek 
Seçim Kurulu üç gün içinde bir karar verir. 

 
DÖRDÜNCÜ KESİM 

Sandık Seçmen Listelerine İtiraz 
Muhtarlık bölgesi askı listelerine itiraz: 
Madde 122 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Muhtarlık bölgesi askı listelerine, siyasi partilerin 112 nci maddede belirti-

len ilçe yetkilileri, o ilçede oturan seçmenlerle ilgili olarak ilçe seçim kurulları 
başkanlıklarına; genel merkez yetkilileri tüm seçmen kütüğü ile ilgili olarak 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına; seçmen niteliğini haiz vatandaşlar kendileri 
ile ilgili olarak ilçe seçim kurulu başkanlarına şikâyet ve itirazda bulunabilirler. 

Muhtarlık bölgesi askı listesine yapılan itirazlar; itirazın yapıldığı kurul baş-
kanınca kesin karara bağlanır. 

Karar sureti; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir ve kütüğe iş-
lenir. 
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Sandık bölgesi askı listelerine itiraz: 
Madde 123 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Sandık bölgesi askı listesine; 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre 

ilan edilen siyasi parti il ve ilçe başkanları, ilçe seçim kurulu üyeleri, sandık 
askı listesindeki bilgilerin askı listesine ve itiraz sonucu verilen kararlara sandık 
ayırımının yasa ve genelgelere uygun olmadığı yolunda, ilçe seçim kuruluna 
askı süresince itiraz edebilirler. 

Bu itiraz, ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve alınan karar itiraz edene 
ve il seçim kurulu başkanlığına bildirilir. 

Bu karara karşı, il seçim kuruluna muteriz itiraz edebilir. 
İl seçim kurulunun kesin kararı, itiraz edilmeyen ilçe seçim kurulu başka-

nının kararları ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdür-
lüğüne gönderilir. 

Listelere itirazların yöntemi: 
Madde 124 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, 

122 ve 123 üncü maddelerle bu maddede yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine 
verilen kesin kararların bir kez de Yüksek Seçim Kurulunda tetkik edilip karara 
bağlanmasını isteyebilirler. 

122 ve 123 üncü maddelerle bu maddede yazılı şikâyet ve itirazların za-
man, süre, inceleme ve sonuçlandırılma kuralları Yüksek Seçim Kurulunca, ilk 
askıdan en az bir ay önce yayınlanır. 

İtiraz üzerine verilecek kararların, seçmen kütüğünde değiştirdiği, çıkardığı 
veya eklediği bilgiler ayrı bir “güncelleştirme kütüğünde” saklanır. 

Adaylığa itiraz: 
Madde 125 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Özel kanunlarında aykırı bir hüküm bulunmadığı takdirde, adaylıklarını ko-

yanlara özel kanunları gereğince yapılacak ilandan itibaren iki gün içinde 110 
uncu maddede gösterilenler tarafından adaylık şart veya vasıflarını haiz ol-
mamaları sebebine dayanılarak itiraz edilebilir. 

Şu kadar ki, bir siyasi partinin listesinde yer alan adayların tespiti sırasında 
o partinin tüzük ve yönetmeliklerinde yazılı hükümlere aykırı davranıldığından 
bahisle, ilgili siyasi partinin üyesi olmayan kimseler tarafından itiraz edilemez. 
Bu tür itirazlarda, itiraz edenin aynı siyasi partiye kayıtlı olduğunu kanıtlayan 
belge eklenmemiş itiraz dilekçeleri işleme konulmaz. 

Bu itirazlar, seçimin özelliğine göre kanunen seçimi idare ile görevli seçim 
kurullarına yapılır ve bu kurulun kararına karşı kesin karar vermek yetkisini 
haiz üst seçim kuruluna da itiraz olunabilir. 

İtirazın yazıyla yapılması ve itiraz dilekçesine itiraza sebep gösterilen bel-
gelerin bağlanması şarttır. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 392

(Ek: 27/10/1995 - 4125/7 md.; İptal: Ana. Mah.nin 18/11/1995 
tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı kararı ile.) 

İtirazın incelenmesi süresi: 
Madde 126 – Adaylıklar özel kanunlarında gösterilen süre içinde kesinleşir. 
Kesin karar vermeye yetkili üst kurullar, adaylıkların kesinleşmesi tarihin-

den önce itirazları karara bağlarlar. 
 

BEŞİNCİ KESİM 
Sandık kurullarının veya başkanlarının şikâyet üzerine verecekle-

ri kararlara itiraz: 
Madde 127 – Sandık kurullarının veya başkanlarının işlemlerine ve her 

türlü sandık başı işlerine 110 uncu maddeye göre yapılacak şikâyetlerin reddi-
ne dair verilecek kararlara karşı ilgililer, derhal, ilçe seçim kurulu başkanına 
itiraz edebilirler. 

İlçe seçim kurulu başkanı, itirazı derhal tetkik ederek kesin karara bağlar. 
Başkanın kararı, durumu tashih veya sandık kurulunun şikâyet üzerine 

verdiği kararı iptal eder mahiyette ise, bu karar derhal sandık kurulu başkanı-
na bildirilir, karara uymak mecburidir. 

Şikâyet ve itirazlar en geç seçim sonuçlarını tespit eden tutanağın düzen-
lenmesine kadar yapılır. 

Sandık kurulu kararlarına ve tutanağa itiraz: 
Madde 128 – (Değişik: 8/4/2010-5980/25 md.) 
Sandık kurullarının kararları, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların dü-

zenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine, ilçe seçim kuruluna itiraz olunabilir. 
Bu itirazlar, sandık sonuç tutanağının düzenlenip başkan ve üyeler tarafın-

dan imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla, sandık kurulları vasıtasıyla yapı-
labileceği gibi, oy verme gününden sonraki salı günü saat 15.00’e kadar doğ-
rudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak yapılabilir. 

Sandık başı iş ve işlemlerine karşı, ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilmesi için, 
önce sandık kuruluna şikâyet veya itirazda bulunulmuş olması şart değildir. 

İlçe seçim kurulları, itirazları en geç itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci 
gün saat 17.00’ye kadar karara bağlar. İtirazı yapan hazır ise, karar kendisine 
bildirilir; değilse tebliğ edilir. 

İlçe seçim kurulları, yukarıda gösterilen itiraz süresi sona ermeden veya 
süresinde yapılan itirazları inceleyip bir karara bağlamadan önce, ilçe birleş-
tirme tutanağını düzenleyemez. Bu hükme rağmen, bu tutanağın düzenlenmiş 
olması, üst seçim kurullarına itiraz için Kanunda öngörülen sürelere başlangıç 
teşkil etmez. 
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ALTINCI KESİM 
İlçe seçim kurullarının veya başkanlarının şikâyet üzerine vere-

cekleri kararlarla sair kararlarına ve ilçe birleştirme tutanaklarına 
itiraz: 

Madde 129 – İlçe seçim kurullarının veya başkanlarının, kendi işlemleri 
aleyhine vaki şikâyet üzerine verdikleri kararlar ile sair kararları aleyhine, en 
geç ilçe birleştirme tutanağının düzenlenmesine kadar; ilçe birleştirme tutana-
ğının düzenlenmesi ve buna ait işlerle neticelerine karşı bu tutanağın düzen-
lenmesini takip eden gün saat on yediye kadar, doğrudan doğruya veya ilçe 
seçim kurulları eli ile il seçim kurullarına itiraz edilebilir. 

İlçe seçim kurullarının veya başkanlarının işlemlerine, tedbirlerine ve sair 
muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerin reddine dair verilen kararlara yapılan 
itirazlar, iki gün içinde kesin karara bağlanır. 

İtirazın kabulüne karar verildiği takdirde, bu karar en seri vasıta ile ilçe se-
çim kurulu başkanına bildirilir. 

Sair itirazlar, iki gün içinde karara bağlanır, itiraz eden hazır ise kendisine 
sözle bildirilir. Hazır değil ise tebliğ olunur. 

İl seçim kurulu ve başkanlarının şikâyet üzerine verecekleri ka-
rarlarla, sair kararlarına ve tutanaklara itiraz ve olağanüstü itiraz: 

Madde 130 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
İl seçim kurullarının kararlarına karşı aşağıdaki şekilde itiraz olunur: 
1. İl seçim kurullarıyla başkanlarının kendi işlemleri aleyhine vaki şikâyet-

lerin reddine dair verdikleri kararlara, tebliğ veya tefhiminden itibaren üç gün, 
2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun teşkilinden itibaren üç gün, 
3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara karşı derhal, 
4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenildiği tarihten itibaren üç gün 

içinde ve en geç il birleştirme tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü 
gün saat 17.00 ye, 

5. Oyların dökümüne, sayımına, oyların seçilenlere göre ayrılmasına; il bir-
leştirme tutanağının düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00 ye, 

6. Seçilme yeterliğine veya kendilerine tutanak verilenlerin, seçilmediğine 
veya seçimin sonucuna tesir edecek olaylara karşı, seçilenlere verilecek tuta-
nağın düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00 ye, 

Kadar 110 uncu maddede yazılı kimseler tarafından doğrudan doğruya ve-
ya il seçim kurulları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağım-
sız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin 
neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu 
hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesi-
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ne müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya 
kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat 
edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez. 

Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, so-
yadının ve açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyeti-
nin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağlan-
ması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden 
ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır. 

Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın Türk olmadığına, yaşının 
kanunda gösterilenden küçük olduğuna, okur - yazar olmadığı veya seçilme 
yeterliğini kaybettiren bir mahkûmiyeti bulunduğuna ilişkin iddialar dışındaki 
nedenlerle adaylara itiraz olunamaz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de 
geçerlidir. 

Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur. 

 
SEKİZİNCİ KESİM 

Yüksek Seçim Kurulunun işlem ve tedbirlerine karşı şikâyet: 
Madde 131 – Her türlü seçimin devamı sırasında, Yüksek Seçim Kurulu-

nun itiraz eylediği veya itiraz yolu ile verdiği kararlar dışında kalan işlemleri, 
tedbirleri ve sair muameleleriyle, bu kanunda başka bir mercie şikâyet veya 
başvurma yolu gösterilmemiş ve fakat alt kurulların görevleri sınırlarını aşmış 
olan veya bu mahiyette bulunan, kanuna aykırı hareketlerden dolayı 110 uncu 
maddede gösterilenler tarafından, yazılı olarak, doğrudan doğruya, Yüksek 
Seçim Kuruluna şikâyet olunabilir. 

Yazılı şikâyetlerin 112 nci maddedeki şartları ihtiva etmesi lazımdır. Bu şi-
kâyetler üzerine, Yüksek Seçim Kurulunca derhal ve kesin olarak karar verilir. 

Tetkik ve tahkik usulü: 
Madde 132 – Yüksek Seçim Kurulu evrak üzerinde, incelemeler yapar. 

Ayrıca lüzum gördüğü bilcümle tahkik ve her türlü tetkik işlemlerini de yapar. 
Gerekli mercilerden her türlü bilgi ve belgeleri ister. Bu mercilerin, en kısa bir 
zamanda ve en geç yedi gün içinde istenilen bilgi ve belgeyi vermeleri mecbu-
ridir. 

Kurul başkanı, lüzum ve ihtiyaca göre, bu işlerde çalışmak üzere, Yargıtay 
ve Danıştay memurlarını da vazifelendirebilir. 

İtiraz dilekçesinin bir sureti, tutanağına itiraz edilene tebliğ olunur. Tuta-
nağına itiraz olunan kimse, isterse yazı ile savunabileceği gibi, isteği üzerine, 
Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği günde bizzat veya bir vekil marifetiyle 
kendini kurul huzurunda savunabilir. Kurul, yapılan itiraz ve ihbarları kendisine 
verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde bir karara bağlar. 
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Kurulun kararı kesindir. Aleyhine hiçbir mercie ve kanun yoluna başvuru-
lamaz. 

Seçimin özelliğine göre seçim sonuçları hakkında kesin karar vermeye yet-
kili mercie yapılacak itirazlarda da yukarı ki 1 inci ve 3 üncü fıkralar hükümleri 
uygulanır. 

Ancak, bu kurul itirazları on beş gün içinde kesin karara bağlar. 
Yukarı ki fıkralarda yazılı kararlar aleyhine hiçbir mercie ve kanun yoluna 

başvurulamaz. 
Tutanakların iptali halinde özel kanunlarındaki hükümler uygulanır. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Seçim Suçları ve Cezaları 
Kurullara karşı suçlar: 
Madde 133 – (Değişik: 23/1/2008-5728/287 md.) 
Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kul-

lanarak veya tehdit ederek, bu Kanunda yazılı kurulların toplanmalarına veya 
görevlerinin ifasına mani olanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller, silahla işlenirse, verilecek ceza üç yıldan 
aşağı olamaz. Bu fiiller, aralarından biri silahlı en az üç kişi tarafından birlikte 
işlendiği takdirde, failler hakkında beş yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

Kurulların tedbirlerine riayetsizlik: 
Madde 134 – (Değişik: 23/1/2008-5728/288 md.) 
Seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak 

maksadı ile bu Kanunda yazılı kurullar veyahut kurul başkanları tarafından 
alınan karar ve tedbirlere, ihtara rağmen riayet etmeyen kişilere iki yüz Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. 

Herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran 
veyahut karar ve tedbirlerin neticesiz kalmasına sebebiyet veren kimseler, altı 
aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiiller, görevli kimseler tarafından işlendiği ve fiilleri daha 
ağır cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, birinci veya ikinci fıkraya 
göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Kurul üyelerinin kurul kararlarına riayetsizliği: 
Madde 135 – Bu kanunda yazılı kurulların çoğunlukla vermiş oldukları 

her çeşit kararlara riayet etmeyen kurul üyeleri, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 
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Kurul üyelerinin göreve gelmemesi: 
Madde 136 – (Değişik: 23/1/2008-5728/289 md.) 
Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyen-

ler elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın 
terk edenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Araç ve gereçlerin vaktinde gönderilmemesi: 
Madde 137 – (Değişik: 23/1/2008-5728/290 md.) 
Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri veya bu Kanunda ya-

zılı işlerden biriyle görevlendirilen kimseler sandık seçmen listelerini, aday 
listelerini, seçime ait kâğıt ve paketleri ve oy pusulalarını, oy sandıklarını, oy 
zarflarını veya maddi ve malî vasıtaları ve bilcümle seçim araç ve gereçlerini 
vaktinde yerlerine göndermezler veya gönderilmesine mani olurlar veya teslim 
etmezler veya teslim almazlarsa, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, cezanın alt sınırı bir yıldır. 

Görevi kötüye kullanma: 33 
Madde 138 – (Değişik: 23/1/2008-5728/291 md.) 
Bu Kanunun tatbiki ile görevli veya bu Kanuna göre görevlendirilen kimse-

ler görevlerini her hangi bir şekilde kötüye kullandıkları takdirde, fiilleri bu 
Kanunda ayrı bir suç olarak tanımlanmamış ise, Türk Ceza Kanununun 257 nci 
maddesine göre verilecek ceza altıda birden üçte bire kadar artırılarak hükmo-
lunur. 

Memur olanların cezaları: 
Madde 139 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 
Seçmen kütüğü hazırlıklarına ilişkin suçlar: 
Madde 140 – (Değişik: 23/1/2008-5728/292 md.) 
Seçmen kütüğünün düzenlenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, bi-

nalar cetvelini ilçe seçim kurulu başkanınca bildirilen süre içinde düzenleyerek 
vermeyenler veya kroki ve binalar cetvellerini seçmen kütüğünün düzenlen-
mesine elverişli bir şekilde yapmayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 257 
nci maddesinde yazılı cezalar altıda birden üçte bire kadar artırılarak hükmo-
lunur. 

Sayım ve yazım ve denetim işlemleri sırasında, belli edilen esaslara aykırı 
harekette bulunanlarla, sorulara cevap vermeyenler veya bilerek gerçeğe 

                                                 
33  Bu madde başlığı “Görevi savsama ve kötüye kullanma:” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 

sayılı Kanunun 291 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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aykırı cevap verenler yahut ilk sayım ve yazım gününde, ilan edilecek süreden 
önce bulundukları yeri terk edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde yüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Seçmen kütüğünün düzenlenmesi: 
Madde 141 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Bu Kanunla görevlendirilmiş oldukları halde, belli, süre içinde ve şekillerine 

uygun olarak seçmen kütüğüne müteallik evrak ve vesikaları gereği gibi dü-
zenlemeyen veya muhafaza etmeyenler veya gereken mercie vermeyenler altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesi sonucu 
husule gelmiş ise üç aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Yukarıda yazılı fiil ve hareketler yüzünden herhangi bir bölgede, seçmen 
kütüğünün veya sandık seçmen listelerinin yazılması veya bu sebeple seçmen-
lerin oy vermesi imkânsız hale gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı halde bir sene-
den iki seneye kadar, ikinci fıkrada yazılı halde de altı aydan iki seneye kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

Kütük düzenlemekle görevli olanların suçları: 
Madde 142 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçmen kütüğüne yazılmak hakkı olmayan bir seçmeni yazan veya yazıl-

mak hakkı olan bir seçmeni yazmayan veya kütüğe yazılmış olup da silinmesi 
gereken seçmenin adını silmeyen veya silinmemesi gerektiği halde o seçmenin 
adını silenler bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken dikkat ve itinanın gösteril-
memesinden ileri gelmiş ise üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Seçme yeterliği olmayanların seçmen kütüğüne kaydı: 
Madde 143 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendisini veya bu yeterliği olmayan bir 

başkasını her ne suretle olursa olsun seçmen kütüğüne kaydettiren veya bu 
şekilde kaydedilmiş olanları seçmen kütüğünden silinmesine aynı şekilde mani 
olan veya seçme yeterliği bulunan birinin aynı fiil ve hareketlerle seçmen 
kütüğünden silinmesine sebep olan altı aydan iki seneye kadar hapis 34cezası 
ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiiller cebir veya tehdit veya şiddet veya nüfuz veya tesir ic-
rası suretiyle yapıldığı takdirde faile verilecek ceza, bir seneden beş seneye 
kadar hapistir. 

                                                 
34  23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 293 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “üç 

aydan bir seneye” ibaresi “altı aydan iki seneye” şeklinde değiştirilmiş ve “ve ikibinbeşyüz 
liradan on bin liraya kadar ağır para” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
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Seçmen kütüğüne birden fazla kayıt: 
Madde 144 – (Değişik: 23/1/2008-5728/294 md.) 
Seçmen kütüğüne kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla 

kayıt ettirenler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanlar altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar bu işlerle görevlendirilenler tarafından iş-
lendiği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Seçmen kütüğüne kaydolunmamaya teşvik: 
Madde 145 – Seçme yeterliğine sahip olanların seçmen kütüğüne kaydo-

lunmalarını önlemek maksadıyla teşvik ve telkinlerde bulunanlar üç aydan altı 
aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Yukarıda yazılı fiillerden dolayı seçmenler, seçmen kütüğüne kaydolunma-
dıkları takdirde verilecek hapis cezası altı aydan bir seneye kadardır. 

Bu fiil ve hareketler cebir veya tehdit veya şiddet kullanarak vuku bulduğu 
takdirde, yukarı ki fıkralara göre verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilir. 

Bu fiil ve hareketler, memur ve memur hükmünde olanlar tarafından işle-
nirse, ayrıca 139 uncu madde hükmü de uygulanır. 

Seçmen listeleri üzerinde işlenen suçlar: 
Madde 146 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
141, 142, 143 ve 144 üncü maddelerde yazılı fiiller seçmen kütüğünün 

düzenlenmesinden sonra sandık bölgelerine göre düzenlenecek olan sandık 
seçmen listeleri ile Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenmesine karar verilecek 
diğer listeler üzerinde işlendiği takdirde sözü geçen maddelerde yazılı cezalar 
verilir. 

Seçmen listesine ilişkin suçlar: 
Madde 147 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Asılması gereken seçmen listelerini asmayan veya vaktinden evvel indiren 

veya her ne suretle olursa olsun seçmenlerin tetkikine imkân vermeyen veya 
bu listelere karşı yapılan itirazları kabul etmeyen veya mercilerine bildirmeyen 
görevliler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis 35cezası verilir. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesi sonucu 
meydana gelmiş ise, verilecek ceza bir aydan altı aya kadar hapis cezasıdır. 36 

                                                 
35  23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 295 inci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasın-

da yer alan “ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para” ve ikinci fıkrasında yer alan “ve 
beş yüz liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para” ibareleri madde metninden çıkartılmıştır. 

36  23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 295 inci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasın-
da yer alan “ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para” ve ikinci fıkrasında yer alan “ve 
beş yüz liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para” ibareleri madde metninden çıkartılmıştır. 
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Seçmen kütüğü, seçmen listeleri ve diğer belgeler üzerinde işle-
nen suçlar: 

Madde 148 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
(Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/296 md.) Tamamen veya 

kısmen sahte seçmen kütüğü veya seçmen listesi tanzim eden veya bozan 
veya çalan veya yok eden kimse hakkında Türk Ceza Kanununun belgede 
sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Seçmen kütüğü veya seçmen listelerine ait vesikaları çalan veya bozan 
veya yok eden veya tahrip eden kimseye de aynı ceza verilir. 

Oy hakkının kullanılmasına engel olmak maksadıyla seçmenlerin kimlikleri-
ni ispata yarayan herhangi bir belge üzerinde yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri 
işleyenler veya bu belgeleri saklayanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Seçmen, kimliğini ispat ederek oyunu kullandığı takdirde, yukarıdaki fıkra-
da yazılı ceza yarısına kadar indirilir. 

Propaganda toplantılarına karşı suçlar: 
Madde 149 – (Değişik: 23/1/2008-5728/297 md.) 
Her kim 51 inci maddede gösterilen heyetin kurulmamış olduğu toplantıda 

söz alır ve söylerse, üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Herhangi bir vasıta ile bir seçim propagandası toplantısına engel olan veya 
devamına imkân vermeyecek hareket ve tertiplerle onu ihlal eden kimse altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu fiiller ikiden fazla kimse 
tarafından birlikte ve cebir veya şiddet kullanılarak ya da tehdide başvurularak 
işlenirse, failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Eğer fiil, aralarından biri silahlı en az üç kişi tarafından birlikte işlenirse, failler 
hakkında beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin suçlar37 
Madde 149/A- (Yeniden düzenleme: 15/7/2003-4928/4 md.) 

Bu Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esas-
lara aykırı olarak yayın yapılması halinde, ülke genelinde yayın yapan özel 
radyo ve televizyon kuruluşlarını Yüksek Seçim Kurulu, yerel yayın yapan özel 
radyo ve televizyon kuruluşlarını ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulu 
uyarır veya aynı yayın kuşağında açık bir şekilde özür dilemesini ister. Bu 
talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde, Yüksek Seçim Kurulu veya 
yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulunca, ihlâle konu programın yayını bir ilâ 
on iki kez arasında durdurulur. Aykırılığın tekrarı hâlinde, ülke genelinde yayın 

                                                 
37  Bu madde başlığı “Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarına İlişkin Suçlar” iken, 15/7/2003 

tarihli ve 4928 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının Yüksek Seçim Kuru-
lunca beş günden on beş güne kadar durdurulmasına, yerel yayın yapan özel 
radyo ve televizyonların yayınlarının ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim kuru-
lunca üç günden yedi güne kadar durdurulmasına karar verilir. 

Bu kararlar ilgili en yüksek mülkî amirlerce derhâl yerine getirilir. 
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/298 md.) Birinci fıkra 

hükmüne göre hakkında yayın durdurulması kararı verilen özel radyo ve tele-
vizyon kuruluşlarının sorumlularına, on beş bin Türk Lirasından yüz bin Türk 
Lirasına; yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorumlula-
rına, beş yüz Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 
verilir. 

Toplantı heyetlerine karşı suçlar: 
Madde 150 – 51 inci maddede yazılı heyeti kurmayan veya haber ver-

meyen toplantı tertipçileri ve mezkûr maddede yazılı görevleri yapmayan 
heyet üyeleri üç aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 38 

Yasak propaganda: 
Madde 151 – (Değişik: 23/1/2008-5728/300 md.) 
Oy verme gününden önceki günün saat 18.00’inden sonra ve oy verme 

gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı 
veya propaganda yapanlar veya bu maksatla yayınlarda bulunanlar veya ne 
suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir 
serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretler-
le propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(Değişik ikinci fıkra: 8/4/2010-5980/26 md.) Bu Kanunun 58 inci 
maddesinin birinci fıkrası ile 60 ve 61 inci maddelerinde yazılı yasaklara aykırı 
hareket edenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Haksız oy temini: 
Madde 152 – (Değişik birinci fıkra: 10/6/1983 - 2839/49 md.) Her 

kim kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya verilmemesi 
için bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve vaat eder veya 
verir, yahut resmi, umumi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler vaat 
veya temin ederse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Veri-
len, vaat veya temin edilen menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil 
masrafları veya hizmetlerinin mukabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır. 

Yukarda yazılı para, menfaat, vaat veya hizmetleri kabul eden seçmen da-
hi aynı ceza ile cezalandırılır. 

                                                 
38  23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 299 uncu maddesiyle; bu yer alan “on beş gün-

den” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
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Bu fiilleri, tehdit veya cebir veya şiddet kullanarak işleyenler hakkında ce-
za, bir misli artırılarak hükmedilir. 

Oy kullanmaya engel olmak: 
Madde 153 – (Değişik: 10/6/1983 - 2839/51 md.) 
Yukarıdaki maddede yazılı maksatlar için, o maddede yazılı suretlerle seç-

menleri toplayanlar ve bir köy veya bir mahalleden veya bir meskûn mahalden 
veya sair yerlerden sandık yerine gelmelerini menedenler hakkında bir yıldan 
dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunun veya sıfatının veya herhangi bir kimsenin 
haiz bulunduğu salahiyetin suiistimali suretiyle işlendiği takdirde, verilecek 
hapis cezası iki yıldan az olamaz. 

(Ek fıkra: 8/4/2010-5980/27 md.) Seçim günü, sandık seçmen liste-
sinde kayıtlı olan seçmenin, sandık alanına girmesine veya oy kullanmasına, 
kanuna aykırı biçimde engel olan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

(Ek fıkra: 8/4/2010-5980/27 md.) O seçim çevresinde yapılan seçim-
lerde, oy kullanma hakkına sahip olan bir seçmenin, oy kullanmaya gitmesine 
veya sandık alanına girmesine veya oy kullanmasına engel olmak amacıyla, 
tehdit veya cebir veya şiddet kullanan kimse, üç yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin birden fazla seçmene karşı işlenmesi halin-
de, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 

Adaylık hükümlerine aykırı hareketler ve propaganda yapamaya-
cak olanlar: 

Madde 154 – (Değişik: 23/1/2008-5728/301 md.) 
Özel kanunların adaylık koyma hususunda kabul ettiği esas ve şekillere 

uymaksızın adaylıklarını koyan memurlar ve yargıçlarla, adaylığını koymak için 
ordudan ayrılma isteğinde bulunmuş ve bu istekleri kabul edilmiş olmasına 
rağmen herhangi bir sebeple görevinden fiilen ayrılmadan veya resmi elbise-
siyle propaganda yapan veya bu mahiyette herhangi bir harekette bulunan 
subaylar, askerî memurlar ve astsubaylar yüz günden az olmamak üzere adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, askerî şahıslar ve bu Kanunun 62 
nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı memur ve hizmetlilerin özel kanunlarına 
göre ilan olunan seçimin başlangıç tarihinden oy vermenin sona ermesine 
kadar bir siyasi parti veya bağımsız adayların leh veya aleyhinde propaganda 
yapmaları veya herhangi bir suretle telkin ve tesirde bulunmaları halinde, fiili 
daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

63 üncü maddede belirtilen yasaklara uymayanlar altı aydan bir seneye 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Başbakan ve bakanların yasaklara uymamaları: 
Madde 155 – (Değişik: 23/1/2008-5728/302 md.) 
64, 65 ve 66 ncı maddelerde yazılı yasaklara uymayanlar üç aydan bir yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Sair propaganda suçları: 
Madde 156 – (Değişik: 23/1/2008-5728/303 md.) 
Bu Kanunda ayrıca ceza hükmüne bağlanmayan ve Kanun hükümlerine 

aykırı olan sair propagandaların failleri hakkında Kabahatler Kanununun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrası uygulanır. 

Matbua ve ilanların tahribi: 
Madde 157 – (Değişik: 10/6/1983 - 2839/52 md.) 
Seçim propaganda matbualarının, yayınlanmasına veya ilanına mani olan-

lar veya bunları tahrip edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile ceza-
landırılırlar. 

Sandık düzeni ve oy verme ile ilişkin suçlar: 
Madde 158 – (Değişik: 23/1/2008-5728/304 md.) 
Sandık başında bu Kanuna göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş 

olan ödevleri ihtara rağmen yapmayan seçmenlere iki yüz elli Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

Sandık başında müdahale ve ihtara riayetsizlik: 
Madde 159 – (Değişik: 23/1/2008-5728/305 md.) 
Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya 

herhangi bir müdahale telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs 
eden kimse üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen olmayanların oy vermesi: 
Madde 160 – (Değişik: 23/1/2008-5728/306 md.) 
Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy 

vermeye teşebbüs eder veya verirse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren üç yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(Değişik üçüncü fıkra: 13/3/2008-5749/12 md.) Mükerrer oy verme-
ye teşebbüs eden veya veren kimse hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

Oy sandığı üzerinde suçlar: 
Madde 161 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
(Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/307 md.) Usulüne aykırı 

olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa olsun oy 
sandığının yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan 
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veya tahrip eden veya içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan 
veya değiştiren kimse üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu fiil ve hareketler, cebir veya şiddet veya hileyle işlendiği takdirde hük-
medilecek ceza bir misli artırılarak hükmolunur. 

Siyasi partilerle bağımsız adayların oy pusulaları üzerinde işlene-
cek suçlar 

Madde 162 – (Değişik: 10/6/1983 - 2839/56 md.) Siyasi partilerin 
veya bağımsız adayların oy pusulalarını veya seçime müteallik her türlü evrakı 
zapt veya imha eden veya bozan veya oy verme yerine götürülmelerine veya 
dağıtılmalarına mani olanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandı-
rılırlar. 

Bu filler cebir veya şiddet veya tehdit veya hile ile veya içlerinden biri si-
lahlı olan birden fazla kimseler tarafından veyahut meskene veya siyasi parti 
binalarına her ne suretle olursa olsun girerek işlenirse bu maddede yazılı 
cezalar bir misli eklenerek hükmolunur. 

Bu fiiller resmi sıfatı haiz olanlar tarafından işlendiği takdirde yukarı ki fık-
rada yazılı ceza verilir. 

Kurul başkan ve üyelerinin seçim işlerini bozması: 
Madde 163 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
(Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/308 md.) Seçim kurulları 

başkan ve üyelerinden herhangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim mua-
melelerinin yapılmasını ve oy verilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar 
yahut seçimlerin butlanına bilerek sebebiyet verirse, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bunlar seçim neticelerini ilan etmezler, tutanağı asmazlar veya kanunen 
vermeye mecbur oldukları tutanak suretlerini vermezlerse aynı ceza ile ceza-
landırılırlar. 

Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller: 
Madde 164 – (Değişik: 23/1/2008-5728/309 md.) 
1. Her kim, sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seç-

men listesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya 
parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy atar veya attırır ise üç 
yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adlî para ceza-
sıyla cezalandırılır. 

2. Bu fiil sandık başkan ve üyeleri ile resmi memurlar tarafından işlendiği 
takdirde, yukarıdaki fıkrada yazılı cezaya yarısı eklenerek hükmolunur. 

3. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir 
veya seçim tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif 
eder veya ettirirse, beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
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4. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler, kurul başkan ve üyeleri ve 
resmi memurlar tarafından işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza beş 
yıldan on yıla kadar hapistir. 

5. (Mülga birinci paragraf: 13/3/2008-5749/15 md.) 
Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı fiilleri işlemeye, herhangi bir suret-

le icbar ederse üçüncü fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak 
hükmolunur. 

Eğer bu fiil kurul mensuplarına herhangi bir suretle menfaat temini veya 
vaadi suretiyle meydana gelmiş ise, kurul mensuplarıyla menfaat temin veya 
vadedenler hakkında dördüncü fıkrada yazılı ceza üçte birden yarısına kadar 
eklenerek hükmolunur. 

İtirazları ve şikâyetleri kabul etmemek: 
Madde 165 – (Değişik: 23/1/2008-5728/310 md.) 
Bu Kanunla kendilerine şikâyet ve itiraz yetkisi tanınanların bu yoldaki mü-

racaatlarını tutanağa geçirmeye mecbur oldukları ahvalde tutanağa geçirmeyi 
reddeden kurul başkan ve üyeleri bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Kötü niyetle itiraz: 
Madde 166 – (Değişik: 23/1/2008-5728/311 md.) 
Seçim sonunda seçilenlere verilen tutanaklara veya seçilenlerin yeterliğine 

makbul bir sebep olmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenlere, itirazı reddeden 
merciin ihbarı üzerine bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idarî 
para cezası verilir. 

Kötü niyetle şikâyet: 
Madde 167 – Oy vermenin yolunda cereyanını veya seçim kurullarının 

vazifelerini selametle görmelerini yahut sayım neticelerini geciktirmek gibi 
kötü niyetle şikâyet ve itirazda bulunanlar hakkında yukarı ki madde hükmü 
uygulanır. 

Çeşitli hükümler: 
Madde 168 – (Değişik: 10/6/1983 - 2839/58 md.) 
Kurullarca düzenlenen ve oy verme ve seçim neticelerini gösteren tuta-

nakların asılı suretlerini yırtan, bozan, kaldıran kimse hakkında altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Resmi makamların bildirilerine karşı işlenen suçlar: 
Madde 169 – (Değişik: 10/6/1983 - 2839/59 md.) 
Her kim, seçim muamelelerine ait olmak üzere mercileri tarafından yayın-

lanan beyanname ve tebliğlerin, ilan ve asılmasına mani olur veya bunları 
yırtar veya bozar veya kaldırırsa üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla ceza-
landırılır. 
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İçki yasağına aykırı hareketler: 
Madde 170 – (Değişik: 10/6/1983 - 2839/60 md.) 
Oy verme günü, oy verme müddetince, umuma açık yerlerde ispirtolu içki 

verenler, satanlar veya içenler veya herhangi bir suretle açık veya kapalı 
şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alanlar üç aydan altı aya kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

Silah taşıyanlar: 
Madde 171 – (Değişik: 23/1/2008-5728/312 md.) 
79 uncu maddenin koyduğu silâh taşıma yasağına aykırı hareket edenler 

hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, 
yirmi beş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. Fiilin 
diğer kanunlara göre daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturması halinde, 
bu kanunlara göre verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Kovuşturma usullerine aykırı hareket 
Madde 172 – Kovuşturma ve soruşturma usullerini gösteren maddedeki 

yasaklara aykırı hareket edenler hakkında altı aydan bir seneye kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 39 

Soruşturma ve Kovuşturma Usul ve Şekilleri 
Soruşturma ve kovuşturma zamanı 40 
Madde 173 – (Değişik: 23/1/2008-5728/313 md.) 
Seçim işleriyle görevlendirilenlerin oy verme günü ile bundan önceki yirmi 

dört saat içinde işledikleri bu Kanunda yazılı seçim suçlarından ötürü bağlı 
bulundukları kurullarca düzenlenmesi gereken seçim tutanaklarının tanzim 
edildiğinin ertesi günü soruşturma başlatılır. 

Bu süre içinde ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla asliye ce-
za mahkemesinin görevine giren suçüstü hali, infazı gerektiren hükümler ve 
merciinden verilmiş tutuklama kararı veya yakalama emri dışında başka 
hiçbir sebepten dolayı bir seçmen hakkında soruşturma ve kovuşturma 
yapılamaz ve oy verme günü ile ondan önceki üç gün içerisinde seçmenin 
hürriyetini ve oy verme imkânını kaldıracak veya tehdit edecek idarî ve malî 
hiçbir tedbir alınamaz. 

                                                 
39  Bu bölüm başlığı “Kovuşturma Usul ve Şekilleri” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı 

Kanunun 313 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir 
40  Bu madde başlığı “Kovuşturma ve soruşturma zamanı:” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 

sayılı Kanunun 313 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Genel hükümlerin uygulanması: 
Madde 174 – (Değişik: 23/1/2008-5728/314 md.) 
Bu Kanunda yazılı suçlardan birini işleyenler veya bu Kanunun uygulanma-

sına taalluk edip de genel hükümlere göre cezalandırılmaları gerekenlerin sıfat 
ve memuriyetleri ne olursa olsun haklarında umumi hükümler dairesinde 
soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cum-
huriyet Başsavcı vekili; kovuşturma ise Yargıtay’ın ilgili ceza dairesi tarafından 
umumi hükümlere göre yapılır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmayı Yargıtay Cumhuriyet savcıla-
rına da yaptırabilir. Ancak, kamu davasını açmak veya kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar vermek yetkisi Cumhuriyet Başsavcısına aittir. 

Soruşturma sırasında Başsavcı tarafından istenilen yakalama emri, tutuk-
lama, tahliye, el koyma ve aramaya Yargıtay ilgili ceza dairesi başkanı tarafın-
dan karar verilir. Bu kararlara karşı yapılan itirazları ise, numara itibariyle 
izleyen ceza dairesi inceler. Son numaralı daire başkanının kararı söz konusu 
ise, itirazları inceleme yetkisi Birinci Ceza Dairesine aittir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen kovuşturmaya yer ol-
madığına dair karara yapılan itirazı, soruşturma konusu suçun en ağırına 
bakmakla görevli ceza dairesini numara itibariyle izleyen ceza dairesi başkanı 
inceler. Soruşturma konusu suç, son numaralı ceza dairesinin görevine giri-
yorsa, itirazı inceleme yetkisi Birinci Ceza Dairesi Başkanına aittir. 

Kaymakamlar hakkında soruşturma yapmaya ve kamu davası açmaya il 
Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcı vekili ve kovuşturma yapmaya il ağır 
ceza mahkemesi yetkilidir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri mahfuzdur. 
İlgili kimseler ve siyasi partiler, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince kamu 

davasına katılabilirler. 
İdarî para cezasına karar verme yetkisi41 
Madde 175 – (Değişik: 23/1/2008-5728/315 md.) 
Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuri-

yet savcısı yetkilidir. 
Seçim zamanında cevap hakkı: 
Madde 176 – Seçim süresi içinde özel ve tüzel kişilerin haysiyet ve şere-

fine dokunan veya menfaatini bozan yahut kendileriyle ilgili hakikate aykırı 
hareketler, düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir 

                                                 
41  Bu madde başlığı “Kovuşturma usulü:” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 315 

inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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mevkutede yapılan yayından dolayı o özel ve tüzel kişiler 9/6/2004 tarihli ve 
5187 sayılı Basın Kanununun 14 üncü maddesine göre cevap vermek veya 
düzeltme istemek hakkına sahiptirler. 42 

Özel ve tüzel kişiler cevap ve düzeltmeyi bulundukları yerin sulh yargıcına 
da verebilirler. Ücretini öderlerse metin telgrafla da bildirilir. 

Ancak oy verme gününden önceki 7 nci günden sonra sulh yargıcının ka-
rarı ile yetinilir. 

Yukarıdaki fıkralara riayet etmeyenler hakkında Basın Kanununun hüküm-
leri uygulanır. 

Kurulda görevli yargıcın bakamayacağı davalar: 
Madde 177 – İl ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeliklerini yapan yargıç-

lar kendi çevreleri içinde vukua gelecek seçim suçlarına müteallik davalara 
bakamazlar. 

Aynı mahalde bu davaları görecek başka yargıçlar bulunmaması veya 
mahkemenin teşekkül edememesi halinde mezkûr davalara bu mahalle en 
yakın yargı çevresinde bulunan aynı derecedeki mahkeme veya vazifeli yargıç 
tarafından bakılır. 

Tutanakların delil kıymeti: 
Madde 178 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 
Seçim suçu: 
Madde 179 – Bu kanuna göre seçim suçundan maksat, seçim işlerinde 

bu kanun hükümleri uyarınca görevlendirilmiş bulunan kimselerin bu görevleri 
dolayısıyla işlemiş oldukları fiil ve hareketlerle her kim tarafından işlenirse 
işlensin bu kanuna aykırı bulunan fiil ve hareketlerdir. 

Dava süresi: 
Madde 180 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
(Değişik: 10/6/1983 - 2839/61 md.) Seçim suçlarından doğan kamu 

davası, seçimin bittiği tarihten itibaren iki yıl içinde açılmadığı takdirde kovuş-
turma yapılamaz. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda izin 
veya kararın alınması için yapılan müracaat tarihi ile izin veya kararın verildiği 
tarih arasında geçen süre dava süresi hesabına katılmaz. Ancak, bu süre üç 
ayı geçemez. 

                                                 
42  23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 316 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “5680 

sayılı kanunun 143 sayılı kanunla değiştirilen 19 uncu” ibaresi “9/6/2004 tarihli ve 5187 sa-
yılı Basın Kanununun 14 üncü” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Seçim giderleri: 
Madde 181 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü giderleri ile her 

türlü seçim işleri giderleri genel bütçeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek 
Adalet Bakanlığı Bütçesi içindeki ayrı bir programda gösterilir. 

Bu ödeneğin harcanmasında, birinci derecede ita amiri, Yüksek Seçim Ku-
rulu Başkanıdır. Başkan, yetkilerinin bir kısmını Seçmen Kütüğü Genel Müdürü-
ne devredebilir, Genel Müdürün de diğer görevlilere devretmesine izin verebilir. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması gereken her türlü harcamaların ita 
amiri il ve ilçe seçim kurulları başkanlarıdır. 

Ödenecek ücretler: 
Madde 182 – (Değişik: 10/9/1987 - 3403/3 md.) 
(Değişik: 26/8/1999 - 4448/3 md.) Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri 

ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri 
içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine 
ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktarı 
600 (altı yüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarı geçmemek üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.(Ek 
cümle: 13/3/2008-5749/13 md.) Bakanlar Kurulu bu rakamı Yüksek 
Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu 
ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 43 

Bulundukları yerin haricinde bir mahalle gönderileceklerin yol masrafları 
Harcırah Kanunu hükümlerine göre verilir. 

Satın alma ve avans: 
Madde 183 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
Bu Kanun gereğince yapılacak işler için lüzumlu satın alma ve kiralama iş-

leri 2490 sayılı Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir. İlan zorunlu değildir. 
Her çeşit seçim giderleri için il ve ilçe adalet daireleri mutemetlerine il ve 

ilçe seçim kurulları başkanlarının tasvibi ile ayrıca yüz bin liraya kadar avans 
verilebilir. Bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen miktara kadar yeniden 
avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, gerekli gördüğü ahvalde avans miktarını artırabilir. 

                                                 
43  23/6/2008 tarihli ve 2008/13851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu fıkradaki gündelik 

miktarının hesaplanmasında dikkate alınan 600 (altı yüz) gösterge rakamının Yüksek Seçim 
Kurulu Başkan ve üyeleri için 2000 (iki bin)’e, diğerleri için 1000 (bin)’e yükseltilmesi hüküm 
altına alınmıştır. 
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(Ek: 23/5/1987 - 3377/5 md.) Bu Kanun gereğince yapılacak işler için 
lüzumlu her türlü satın alma, hizmet, yapım, kiralama ve taşıma işleri 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmaksızın yapılabilir. İlan zorunlu değildir. 

Seçim eşyasının muhafazası: 
Madde 184 – İl, ilçe ve sandık kurullarına ait mühürler, seçim işlemlerine 

taalluk eden tutanaklar, matbu defterler veya sair evrak il, ilçe adalet daireleri 
emanet memurluklarında ve oy sandıklarıyla kapalı oy verme yerlerinin eşya 
ve malzemesi köylerde muhtarlıklarca ve kasaba ve şehirlerde belediyelerce 
muhafaza olunur. 

Muaflık: 
Madde 185 – Bu kanunun uygulanmasında, yapılacak müracaatlara ait 

her türlü evrak ve vesikalar ile kurullarca verilecek kararlar resim ve harçtan 
muaftır. 

Siyasi partilerin kâğıt ihtiyacı: 
Madde 186 – Siyasi partiler oy pusulası ve propaganda işleri için ihtiyaç 

duydukları kâğıdı Devlet fabrikalarından veya Devlet sermayesinin iştiraki olan 
fabrikalardan temin etmek isterlerse bedeli kendileri tarafından ödenmek 
şartıyla Yüksek Seçim Kurulu, partilerin bu isteklerini yerine getirir. 

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda, resmi makamlar ve fabrikalar nez-
dinde, yapacağı talepler süratle ve her şeye tercihli olarak yerine getirilir. 

Yüksek Seçim Kurulunca Yapılacak İşlemler: 
Ek Madde 1 – (Ek: 13/2/1965 - 533/10 md; Değişik: 24/3/1973 

- 1700/1 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Türkiye Radyoları vasıtasıyla, haber ya-

yınları saatinde veya başka uygun saatlerde yayımlanacak bildirilerle; vatan-
daşın ilgisi uyandırılmak ve kendisine seçmen olmanın görev ve yetkileri hatır-
latılmak suretiyle; daimi seçmen kütüklerinin düzenlenmesi, ilk sayım ve yazım 
işlerinin yapılması, yeniden yapılacak yazım işlemleri, denetlemeler, sandık 
seçmen listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması ve askıdan indirilmesi, 
itiraz ve ilave kayıt işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, seçmen kartlarının dağı-
tılması ve oy verme konusunda yapılacak işlemler, sair lüzum görülen husus-
larla birlikte, süreler de belirtilerek duyurulur. 

Ayrıca, il ve ilçe seçim kurulları tarafından alışılmış yayın araçları ile halkın 
ilgisini uyandıracak aynı nitelikteki bildirilerle keyfiyet ilan olunur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bil-
dirilerinden Türkiye Radyolarınca ücret alınmaz. 

Her seçmenin, kütüklere ve bunlara uygun olarak sandık seçmen listeleri-
ne eksiksiz geçmesi seçmen kartlarının dağıtılmasının tam yapılması, ilkesine 
uygun olarak, Yüksek Seçim Kurulu, her konuda yapılacak işlemleri, yayımla-
yacağı genelgelerle gösterir. İl ve ilçe seçim kurulu başkanları da, bu ilke ve 
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Yüksek Seçim Kurulunun genelgeleri doğrultusunda, bölgelerindeki görevlilerin 
eğitimini ve görevlerini yapmalarını sağlarlar. 

Ek Madde 2 – (Ek: 14/7/1965 - 656/14 md.) 
Yüksek Seçim Kurulunca kanun hükmünce radyolarla yayınlanması zorunlu 

olan veya gerekli görülen her türlü konularda ve il seçim kurulları tarafından 
kanun hükmünce kendi illeri radyolarında yayınlanması zorunlu olan veya 
gerekli görülen konularda, yapılacak radyo yayınlarından, Türkiye’de yayın 
yapan radyolarda ücret alınmaz. 

Ek Madde 3 – (Ek: 14/7/1965 - 656/14 md.) 
Yüksek Seçim Kurulunca gerekli gösterilecek ilçe ve seçimlerde, seçimlerin 

başlangıcından ilçe birleştirme tutanağının düzenlenmesine kadar, ilçe seçim 
kurulu başkanlarının esas hâkimlik görevleri, hâkimin tayin edeceği ölçü ve 
şekilde tamamen veya kısmen, Yüksek Hâkimler Kurulunca, yetki verilecek 
başka hâkimlere gördürülür. 

Ek Madde 4 – (Ek: 17/5/1979 - 2234/2 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu, zorunlu gördüğü takdirde, adaylığa müracaat tarihi, 

müracaatların incelenmesi, adaylığa karşı itiraz, itirazların karara bağlanması, 
adayların geçici ve kesin ilanı gibi seçim işlemleri için bu Kanunda veya başka 
kanunlarda öngörülen tarihleri ve süreleri değiştirebilir. Yüksek Seçim Kurulu 
bu kararını gerekçesiyle birlikte derhal ilan eder. Şu kadar ki, süre ve tarihler-
de değişiklik yapma yetkisi, siyasi partilerce gösterilecek adaylar hakkında 
kullanılamaz. 

Ek Madde 5 – (Ek: 28/3/1986 - 3270/25 md.) 
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında kullanı-

lacak olan oy pusulalarının şekli; oy verme, oyların sayım ve dökümü, geçersiz 
oyların tespiti, sonuçların tutanağa geçirilmesi, ilçe, il ve Yüksek Seçim Kuru-
lunca yapılacak birleştirme işlemleri; halkoyuna sunulan kanunla ilgili Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki çoğunluk ve azınlık görüşleri ile Cumhurbaşkanının 
görüşünün ve halkoyu sonuçlarının Türkiye Radyo ve Televizyonları aracılığı ile 
seçmenlere açıklanması ilkeleri bu Kanunda yer alan benzer hükümler dikkate 
alınarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilir. 

Ek Madde 6 – (Ek: 19/2/1987 - 3330/7 md.) 
Milli Bayramlar, kurtuluş günleri, Cumhurbaşkanının karşılanması ve uğur-

lanması ile yabancı Devlet ve Hükümet Başkanlarının ve bakanların resmen 
ülkemizi ziyaretleri sebebiyle yapılacak karşılama, ağırlama ve uğurlama, adli 
yıl ile üniversitelerin, uluslararası toplantı ve fuarların açılış törenlerinde ve 
tabii afet hallerinde bu Kanunda yer alan yasaklar uygulanmaz. 

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden 
güne kadar olan süre içinde 62 nci maddede sayılan bütün daire, teşekkül ve 
müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekküllerin kanun veya bir idari 
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tasarruf gereği yapacakları mutat ticari, iktisadi ve pazarlama faaliyetleri, 
vatandaşın oyuna tesir etmek maksadına müteveccih olmadıkça, 63 ve 64 
üncü maddelerde belirtilen yasak hükümleri uygulanmaz. 

Ek Madde 7 – (Ek: 15/3/1990 - 3617/1 md.) 
Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile 

Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel 
ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu 
görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca 
seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla 
eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve 
dönebilirler. 44 

Ek Madde 8 – (Ek: 13/3/2008 - 5749/14 md.) 
Bu Kanunda ve diğer mevzuatta 298 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin 

(II) numaralı fıkrasına yapılan atıflar, 94/E maddesine yapılmış sayılır. 
Ek Madde 9 – (Ek: 8/4/2010-5980/28 md.) 
İlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gön-

derilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi 
parti genel merkezlerinin de eş zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta 
bilgisayar ortamında saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir, Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından alınır. Siyasi parti genel merkezleri bu suretle elde 
ettikleri seçim sonuçlarını, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine 
kadar kendi teşkilatlarına veya üçüncü şahıslara gönderemez ve kamuoyuna 
açıklayamaz. 

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına açılacak 
veri tabanları ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini de alır. 

 
ONUNCU BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren: 
A) Üç gün içinde Yüksek Seçim Kurulu teşekkül eder. 
B) Yedi gün içinde il ve ilçe seçim kurulları teşkil olunur. 
Bundan sonra, kütüklere dair hükümler dairesinde işleme devam olunur. 
Geçici Madde 2 – İçişleri Bakanlığı bütçesinin 418 inci bölümündeki 

seçmen kütük ve kartlarının düzenlenme giderleri ödeneği olan 1 500 000 lira, 
Adalet Bakanlığı bütçesinin 420 nci bölümüne aktarılır ve eklenir. 

                                                 
44  Bu maddede geçen “Subay, Astsubaylar hariç olmak üzere” ibaresi, 22/12/2005 tarihli ve 

5435 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu 
meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere” şeklinde değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. 
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Geçici Madde 3 – Bu kanunun 19 uncu ve 23 üncü maddelerindeki, si-
yasi partilerin on beş il çevresinde il ve ilçe teşkilatı kurmuş olmaları hükmü 
saklı kalmak şartıyla, bu teşkilatı altı aydan beri kurmuş ve ilk genel kurul 
toplantısını yapmış bulunmak kayıtları, bu Kanunun yayınlanmasından sonra 
yapılacak her türlü seçimlerde bir defaya mahsus olmak üzere aranmaz. 

Geçici Madde 4 – 157 sayılı kanunun 2 nci ve 18 inci maddelerine göre, 
Anayasanın halkoyuna sunulmasında, bu kanun hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 5 – (Ek: 16/8/1961 - 347/1 md; Mülga: 
27/10/1988 - 3488/1 md) 

Geçici Madde 6 – (Ek: 16/8/1961 - 347/1 md; Mülga: 
27/10/1988 - 3488/1 md) 

Geçici Madde 7 – (Ek: 16/8/1961 - 347/1 md; Mülga: 
27/10/1988 - 3488/1 md) 

Geçici Madde 8 – (Ek: 16/8/1961 - 347/1 md; Mülga: 
27/10/1988 - 3488/1 md) 

Geçici Madde 9 – (Ek: 16/8/1961 - 347/1 md; Mülga: 
27/10/1988 - 3488/1 md) 

Geçici Madde 10 – (Ek: 16/8/1961 - 347/1 md; Mülga: 
27/10/1988 - 3488/1 md) 

Geçici Madde 11 – (24/3/1973 - 1700/2 md. ile gelen numarasız 
geçici madde hükmü olup 17/5/1979 - 2234/2 md. ile numarası 
teselsül ettirilmiştir.) 

29 uncu maddede öngörülen, daimi seçmen kütükleri bürolarında görev-
lendirilecek personel için gerekli kadrolar alınıncaya kadar, bu bürolarca yapı-
lacak hizmetlerde çalıştırılmak üzere, ilçe seçim kurulu başkanları, 33 üncü 
maddede yazılı yetkiyi kullanabilirler. Bu takdirde, görevlerin nasıl yürütüleceği 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından belli edilir. 

Daimi seçmen kütükleri bürolarında görevlendirilecek şef ve memurlarla 
ilgili atamaların herhangi bir nedenle tamamlanamamış bulunduğu ilçelerde 
de, yukarıdaki fıkra, hükmü uygulanabilir. 

Geçici Madde 12 – (20/2/1979 - 2181/1 md. ile gelen numarasız 
geçici madde hükmü olup 17/5/1979 - 2234/2 md. ile numarası 
teselsül ettirilmiştir.) 

26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 24/3/1973 tarih ve 1700 sayılı Ka-
nunla değişik; 35 ve müteakip maddelerine göre bütün Türkiye’de 1979 yılının 
Mart ve Nisan ayları içinde yapılması gereken seçmen kütüklerinin denetimi 
bir ay ertelenmiştir. Bu denetim işlemi 1979 yılına münhasır olmak üzere 
sadece Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimlerinin yapılacağı (C) 
Grubu illeri ile boşalan Cumhuriyet Senatosu üyelikleri ve milletvekillikleri için 
ara seçimi yapılacak illerde yapılır. 
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Geçici Madde 13 – (Ek: 17/5/1979 - 2234/2 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Yüksek Seçim 

Kurulu üyelerinin görevi 1981 yılı Ocak ayına kadar devam eder. 1980 yılının 
Aralık ayının ilk haftasında Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme 
ile 3’er üye ayrılır. Ad çekme, Yüksek Seçim Kurulu huzurunda, kurul başkanı 
tarafından yapılır. Başkan ve başkanvekili bu ad çekmeye girmezler. 

1981 Ocak ayının ilk haftasında, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında, 
ad çekme sonucunda boşalan 3’er üyelik için seçim yapılır. 

Geri kalan üyeliklerin seçimi 1983 Ocak ayında yenilenir. 
Geçici Madde 14 – (Ek: 17/5/1979 - 2234/2 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir aylık sürenin son haftasın-

da, 15 inci maddede yazılı usulle il seçim kurulları, 18 ve 19 uncu maddelerde 
yazılı usulle ilçe seçim kurulları kurulur. Bu kurulların yenilenmesi, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesini takip eden Ocak ayından bir yıl sonraki Ocak ayının son 
haftasında yapılır. 

Geçici Madde 15 – (Ek: 17/5/1979 - 2234/2 md.) 
24/3/1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla değiştirilen 298 sayılı Kanunun 28 

ve müteakip maddelerine göre, kadroları Adalet Bakanlığına bağlı daimi seç-
men kütüğü bürolarında çalışan personelden, kadrolarıyla birlikte Seçmen 
Kütüğü Genel Müdürlüğüne geçmeleri Genel Müdürlükçe uygun görülmeyen-
ler, Adalet Bakanlığınca başka görevlere atanırlar ve kadroları iptal edilir. 

Geçici Madde 16 – (Ek: 17/5/1979 - 2234/2 md.) 
İlkyazım, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen altmışıncı gü-

nü takip eden ilk pazar günü yapılır. 
Bu yazımda elde edilen bilgiler, ilgili ilçe seçim kurullarında liste haline ge-

tirilerek bu listeler ilçe seçim kurulu başkanlıklarında saklanır; geçici 17 nci 
maddenin uygulanmasında bu listelerde yazılı bilgiler esas alınır. 

Geçici Madde 17 – (Ek: 17/5/1979 - 2234/2 md.) 
1. Bu Kanun hükümleri gereğince Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tara-

fından düzenlenecek seçmen kütüğünün ve bu kütüğe uygun olarak yayınla-
nacak sandık seçmen listelerinin hazırlanıp yayınlanmasında; 14 Ekim 1979 
tarihinde Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Senatosu üyeli-
ği ile Milletvekili ara seçimleri yapılacak illere ve ilk sandık seçmen listelerinin 
yayınlanmasına kadar geçecek süre içinde mahalli idareler seçimleri yapılacak 
seçim çevrelerine öncelik verilir. 

2. İlkyazım ve birinci bentte belirtilen seçimlerin yapılma tarihlerine göre; 
bu seçimlerin yapılacağı seçim çevrelerine ait kütük ve sandık seçmen listele-
rinin zaman darlığı sebebiyle Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce hazırlanıp 
yayınlanmasına ve yapılacak bu seçimlere yetiştirilmesine imkân olmadığının 
Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilmesi halinde: 
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a) 14 Ekim 1979 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yeni-
leme, Cumhuriyet Senatosu üyeliği ve milletvekili ara seçimlerinde, ilçe seç-
men kütüğü bürolarının geçici 16 ncı maddeye göre yapılan ilkyazımla elde 
edilen bilgilerden çıkardığı listelere göre hazırlanacak sandık seçmen listeleri 
kullanılır. 

Bu şekilde hazırlanan sandık seçmen listeleri, listelerin hazırlanmasından 
sonra bu illere bağlı bütün seçim çevrelerinde yapılacak mahalli idareler se-
çimleri içinde geçerlidir. 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten yukarıda (a) fıkrasında belirtilen 
şekilde sandık seçmen listelerinin hazırlanmasına kadar geçecek süre içinde, 
bütün seçim çevrelerinde yapılacak; belediye başkanlığı, belediye ve il genel 
meclisi üyelikleri, köy ve mahalle muhtarlıkları, ihtiyar heyeti ve meclisi üyelik-
leri seçimlerinde kullanılacak sandık seçmen listelerinin tanzim esaslarıyla, (a) 
fıkrasında yer alan ve ilkyazımla elde edilen bilgileri kapsayan listelerin düzen-
lenmesine, askıya çıkarılmasına ve askıdan indirilmesine, sandık seçmen liste-
lerine ayrılmasına ve kesinleşmesine, itirazların süre ve şekillerine dair esasları 
Yüksek Seçim Kurulu tespit ve ilan eder. 

Geçici Madde 18 – (Ek: 19/2/1987 - 3330/8 md.) 
Bu Kanunun 28 inci maddesinde tanımlanan seçmen kütüğü tam olarak 

oluşturulup işlerlik kazanıncaya kadar yapılacak seçimlerde ve halk oylamala-
rında kullanılacak seçmen kütüklerinin düzenlenmesi; kütüğe yazılma, muhtar-
lık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması, askı süresi, sandık 
seçmen listelerinin ayrılması, kesinleşmesi ve kütüğün güncelleştirilmesi esas 
ve ilkeler ile listelere itiraz yöntemleri ve süreleri, seçimlerin özellikleri göze-
tilmek suretiyle, Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilir. 

Geçici Madde 19 – (Ek: 19/2/1987 - 3330/8 md.) 
Yüksek Seçim Kuruluna 1985 Ocak ayında seçilenlerin yerine Ocak 1990 

tarihinde yenileme seçimi yapılır. 
Geçici Madde 20 – (Ek: 5/6/1997 - 4265/3 md.) 
Yüksek Seçim Kuruluna 1993/Ocak ayında seçilenlerin yerine Ocak/2000 

tarihinde yenileme seçimi yapılır. 
Geçici Madde 21 – (Ek: 26/8/1999 - 4448/6 md.) 
Yüksek Seçim Kuruluna 1993 ve 1996 Ocak ayında Yargıtay ve Danış-

tay’dan seçilmiş üyeler ile bu üyelerin yerine seçilenler arasından ad çekme ile 
üçer kişi belirlenir. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. Belirlenen 
bu altı üye için 2001 Ocak ayının ikinci yarısında yenileme seçimi yapılır. Diğer 
beş üye için yenileme seçimleri 2004 Ocak ayında yapılır. 

Geçici Madde 22- (Ek: 11/6/2003-4885/1 md.) 
Yüksek Seçim Kurulu; 28 inci maddede tanımlanan bilgisayar ortamında 

seçmen kütüğü oluşturmanın alt yapısını teşkil eden SEÇSİS Projesi kapsa-



Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 

 

415

Se
çim

ler
in

 T
em

el 
Hü

k. 
ve

 
Se

çm
en

 K
üt

ük
ler

i H
.K

. 

mında, seçmen olan vatandaşları bilgisayar kayıtlarına aktarmasına kadar, 36 
ncı maddenin birinci fıkrasında öngörülen genel yazım ve denetleme yapılmaz. 

Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 5/4/1983 - 2812/1 md.) 
Anayasaya dayalı olarak hazırlanacak Siyasi Partiler ve Seçim Kanununa 

göre yapılacak ilk genel seçimlerde; 1/7/1982 tarihli ve 2687 sayılı Kanun 
gereğince Anayasanın halkoyuna sunulması için hazırlanan seçmen kütükleri, 
aynı Kanunun ilgili hükümlerine göre güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme işlemi, Anayasa için yapılan halkoylamasına katılmayanların 
tespit edilmesinden sonra, kütüklerin muhtarlık bölgesi askı listesi halinde 
askıya çıkarılması, bu listelerde ismi bulunmayanların ve yanlış yazılanların, 
başvurmalarına imkân sağlanması, yanlışlıkların düzeltilmesi ve eksiklerin 
giderilmesi suretiyle yapılır. 

Askıya çıkarılma tarihi ve askı süresi ile itirazlar, itiraz belgeleri kütüklerin 
kesinleşme tarihi, evvelce yazılmamış olanların yeniden ne suretle yazılacağı 
ve yazılma şartları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

Kütüklerde ismi bulunmayanlardan, seçmen kütüklerinin kesinleştiği tarihe 
kadar 21 yaşını bitirmiş olanlar, başvuruları üzerine seçmen kütüklerine kay-
dedilirler. Nüfus kütüğünde doğduğu ay ve günü belli olmayanlar o yılın son 
günü doğmuş gibi işleme tabi tutulurlar. 

Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 5/4/1983 - 2812/1 md.) 
1/7/1982 tarihli ve 2687 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre oy kullan-

ma yeterliğine sahip olup yazım için gelen memurlara kendilerini yazdırma-
yanlardan, bu Kanun hükümlerine göre kütüklerin askı süresi içinde başvura-
rak kendilerini kütüğe yazdıranlar hakkında, bu suçtan dolayı takibat yapılmaz, 
ceza mahkûmiyetleri sonuçlarını da kapsamak üzere ortadan kalkar. Ancak 
tahsil edilmiş para cezaları iade edilmez. 

Bu şekilde kütüğe kendilerini yazdıranlar, genel ve ara seçimleri ile mahalli 
seçimlerde ve halkoylamalarında oy kullanabilirler ve aday olabilirler. 

Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 5/4/1983 - 2812/1 md.) 
Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesin-

de kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi 
bir mazereti nedeniyle halkoylamasına katılmayan ve süresinde mazeretini ileri 
sürmeyen veya bu yönde başvuruda bulunduğu halde delil yetersizliği veya 
süre veya sair sebeplerle başvurusu reddedilenlerden, seçmen kütüklerinin 
askıdan indirildiği tarihten önce kayıtlı oldukları ilçe seçim kurulu başkanlıkla-
rına başvurarak mazeretlerini tevsik edenler hakkında 24/9/1982 tarihli ve 
2707 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı yasaklar uygu-
lanmaz. 

Başvuruların incelenmesine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir. 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan kanunlar: 
Madde 187 – 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile onu tadil eden 

6272, 6428, 7037 ve 7053 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük: 
Madde 188 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütmekle görevli makam: 
Madde 189 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
26/4/1961 TARİH VE 298 SAYILI ANA KANUNA 

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 
1 – 13/9/1991 tarih ve 455 sayılı KHK’nin Geçici Maddesi: 
Geçici Madde – Kadroları ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar 

yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler 
ve bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını 
almaya devam ederler. 

2 – 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: 
Geçici Madde 1 – Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimleri için kullanılacak miktar-
daki oy verme araç ve gereçlerini bu Kanun hükümlerine göre hazırlatır. 

Mevcut oy sandıkları, oy kabinleri veya kullanılamayacak seçim araç ve 
gereçleri ilgili mevzuat gereğince terkin işlemi yapılarak maliyeye, “Evet” ve 
“Tercih” mühürleri ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 
devredilir. 

Bu Kanun gereğince hazırlanacak oy verme araç ve gereçlerinin alımı veya 
imali için gerekli ödenek ayrılır. 
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298 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ 

GÖSTERİR LİSTE 
 

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın Yürürlükten Kaldırılan 
Kanun veya Kanun Hükümleri maddesi tarihi sayısı maddesi 

- 26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 17/5/1979 2234 5 
 48 nci ve 61inci maddeleri, 
- 25/5/1961 tarih ve 306 sayılı Kanunun 17/5/1979 2234 5 
 25,26 ve 28 nci maddeleri. 
- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
 Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 52 nci 
 Maddesinin 3377 sayılı Kanunla değişik son fıkrası 10/9/1987 3403 2 
- 2972 sayılı Mahalli İdareler ve Mahalle 
 Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında 
 Kanunun 10 ncu maddesinin (c) bendi 31/3/1988 3420 8 
- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
 Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
 Geçici 5,6,7,8,9,10 uncu maddeleri 27/10/1988 3988 1 
- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
 Kütükleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 
 üçüncü fıkrası,78 inci maddesinin altıncı fıkrası 28/12/1993 3959 1, 10 

 
 

298 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 
Kanun  Yürürlüğe 
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi 

306 — 30/5/1961 
347 — 17/8/1961 
356 — 29/8/1961 
533 — 20/2/1965 
656 — 20/7/1965 
1700 — 30/3/1973 
1783 — 8/7/1973 
2181 — 28/2/1979 
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2234 — 30/5/1979 
2812 — 7/4/1973 
2839 — 13/6/1983 
3270 — 15/4/1986 
3330 — 4/3/1987 
3377 — 3/6/1987 
3403 — 11/9/1987 
KHK-290 — 20/10/1987 
3420 — 13/4/1988 
3488 — 27/10/1988 
KHK-455 — 18/9/1991 
3959 — 30/12/1993 
3969 — 18/2/1994 
4125 — 28/10/1995 
KHK-572 — 6/6/1997 
4265 — 11/6/1997 
4381 — 2/8/1998 
4448 — 29/8/1999 
4609 — 2/12/2000 
4885 — 17/6/2003 
4928 — 19/7/2003 
5435 15, 18, 30, Ek madde 7 24/12/2005 

 
Değiştiren  Yürürlüğe 
Kanun No. 298 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi 

5728 79,133,134,136,137,138,139,140,143,144,147, 
 148,149,149/A, 150,151,154,155,158,159 8/2/2008 
 160,161,163,164,165,166, 171,173,174,175,176,178 
 5749 10,14,28,33,35,36,40,56,68,87,93,94,94/A,94/B 
 94/C,94/D,94/E, 106,160,164,182 ve Ek Madde 8 22/3/2008 
5980 17, 50, 51/A, 55/A, 55/B, 57, 58, 60, 61, 68, 78, 81, 
 82, 83, 84, 85,86, 87, 92, 94, 98, 99,100, 101, 10/4/2010 
 102,103, 104, 105, 106, 108, 128, 151, 153, 
 Ek Madde 9 ve İşlenemeyen Hüküm 
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ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE 
YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 

 
Kanun Numarası : 6216 
Kabul Tarihi : 30/3/2011 
Yayımlandığı R.G. : Tarih: 3/4/2011 Sayı: 27894 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 50 Sayfa: 
 

 
Madde 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam ...................................................................................... 1 
Tanımlar .................................................................................................. 2 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görevler, Yetkiler ve Mahkeme Bütçesi 

Mahkemenin görev ve yetkileri .................................................................. 3 
Mahkeme bütçesi...................................................................................... 4 
İçtüzük .................................................................................................... 4 

İKİNCİ KISIM 
Anayasa Mahkemesi Üyeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Üyelerin Nitelikleri, Seçimi ve Atanması 

Mahkemenin kuruluşu ve üyelerin seçilme yeterliği ...................................... 6 
Üyelerin seçimi ......................................................................................... 7 
Üye seçilenlere tebligat ve seçilenlerin görevi kabul etmemesi...................... 8 
And içme ................................................................................................. 9 
Üyelik süresi ve teminatı ......................................................................... 10 
Üyeliğin boşalması ve sona ermesi ........................................................... 11 
Başkan, başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve 
Başkanvekilinin seçimi............................................................................. 12 
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Başkanın görev ve yetkileri ...................................................................... 13 
Başkanvekillerinin görev ve yetkileri ......................................................... 14 
Üyelerin yükümlülükleri ........................................................................... 15 

İKİNCİ BÖLÜM 
Disiplin İşlemleri ile Suç ve Cezalara 

İlişkin Hükümler 
Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma .................................. 16 
Adli soruşturma ve kovuşturma................................................................ 17 
Disiplin soruşturması işlemleri .................................................................. 18 
Disiplin cezaları ve yerine getirilmesi ........................................................ 19 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Teşkilat Yapısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mahkeme Teşkilatı 

Teşkilat.................................................................................................. 20 
Genel Kurul ............................................................................................ 21 
Bölümler ve komisyonlar ......................................................................... 22 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Sekreterlik, Raportörler ve 

Raportör Yardımcıları 
Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılarının görevleri ......................... 23 
Raportörler............................................................................................. 24 
Raportörlerin görevlendirilmesi, özlük hakları, disiplin ve ceza işleri............. 25 
Raportörlerin görevleri ............................................................................ 26 
Raportör yardımcıları ve adayları.............................................................. 27 
Yüksek Disiplin Kurulu............................................................................. 28 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hizmet Birimleri 

Hizmet birimleri ...................................................................................... 29 
Mahkeme personeli ve atanması .............................................................. 30 
Geçici görevlendirme............................................................................... 31 
Sözleşmeli personel ................................................................................ 32 
Hizmet satın alma................................................................................... 33 
İdarî personelin Adalet Bakanlığı kadrolarına atanması............................... 34 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
İnceleme ve Yargılama Usulleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İptal Davası 

İptal davası açmaya yetkili olanlar............................................................ 35 
Şekil bakımından iptal davası ve sınırı ....................................................... 36 
İptal davası açma süresi.......................................................................... 37 
İptal davası açılmasında temsil ve uyulması gereken esaslar....................... 38 
Eksikliklerin tamamlattırılması ve görüş bildirme ........................................ 39 

İKİNCİ BÖLÜM 
İtiraz Yolu 

Anayasaya aykırılığın mahkemelerce ileri sürülmesi.................................... 40 
Başvuruya engel durumlar....................................................................... 41 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İptal ve İtiraz Davalarına İlişkin Ortak Hükümler 

Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek düzenlemeler ............................... 42 
Dosya üzerinden inceleme ve gerekçeyle bağlı olmama ............................. 43 
Gündeme alınan dosyaların görüşülmesi ................................................... 44 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bireysel Başvuru 

Bireysel başvuru hakkı ............................................................................ 45 
Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar ..................................................... 46 
Bireysel başvuru usulü ............................................................................ 47 
Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve incelenmesi .................... 48 
Esas hakkındaki inceleme ........................................................................ 49 
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Başvuru hakkının kötüye kullanılması........................................................ 51 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Siyasi Parti Kapatma ve Dokunulmazlığın 

Kaldırılması Davaları 
Siyasi parti kapatma davaları ................................................................... 52 
Siyasi partilere ihtar verilmesi .................................................................. 53 
Dokunulmazlığın kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi durumlarında 
iptal talebi.............................................................................................. 54 

ALTINCI BÖLÜM 
Siyasi Partilerin Mali Denetimi 

Siyasi partilerin mali denetimi .................................................................. 55 
Mali denetimde ilk ve esas inceleme......................................................... 56 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Yüce Divan Yargılaması 

Duruşma................................................................................................ 57 
Yeniden inceleme ................................................................................... 58 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yargılamaya İlişkin Diğer Hususlar 

Dava ve işlere katılmaya engel durumlar................................................... 59 
Başkan ve üyelerin reddi ......................................................................... 60 
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Bilgi ve belge verme yükümlülüğü ile Devlet sırrı niteliğindeki bilgiler .......... 62 
Araç, gereç ve personelden yararlanma.................................................... 63 
Harç istisnası .......................................................................................... 64 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Kararlar 

Oylama şekli ve karar nisabı .................................................................... 65 
Mahkeme kararları .................................................................................. 66 
Yargılamanın yenilenmesi ........................................................................ 67 

BEŞİNCİ KISIM 
Mali Hükümler, Personel ve Özlük İşleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mali, Sosyal ve Diğer Haklar 

Mali haklar ............................................................................................. 68 
Aylık tablosu........................................................................................... 69 
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Sağlık işleri ve tedavi .............................................................................. 71 
Kuruluş günü ve onur belgesi verilmesi..................................................... 72 
Yabancı ülkelere gönderilme .................................................................... 73 
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Geçiş hükümleri................................................................................... Gç.1 
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ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE 
YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 

 
 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; Anayasa Mahkemesinin 

yapısı, görevleri, yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerinin 
seçimi, disiplin ve özlük işleri ile raportörler, raportör yardımcıları ve persone-
linin nitelikleri, atanmaları, görev ve sorumlulukları, disiplin ve özlük işlerine 
ilişkin esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Başkan: Anayasa Mahkemesi Başkanını, 
b) Başkanlık: Anayasa Mahkemesi Başkanlığını, 
c) Başkanvekili: Bölümlerin başkanlığını yürütmek ve Başkana vekâlet et-

mek üzere Genel Kurulca dört yıllığına seçilen üyeleri, 
ç) Bölüm: Bir başkanvekilinin başkanlığında yedi üyeden oluşan ve ilgili 

başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanıp bireysel başvurular 
hakkında karar verme yetkisine sahip olan kurulu, 

d) Genel Kurul: On yedi üyeden oluşan kurulu, 
e) İçtüzük: Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünü, 
f) Kıdem: Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme tarihinden itibaren geçen 

süreyi veya aynı tarihte seçilenlerden yaşça büyük olmayı, 
g) Komisyon: Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesini yapmak 

üzere oluşturulan kurulları, 
ğ) Mahkeme: Anayasa Mahkemesini, 
h) Üye: Başkan ve başkanvekilleri de dâhil tüm üyeleri, 
ı) Yüce Divan: Anayasanın 148 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkrala-

rında belirtilen kişilerin, görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılamasını 
yapmakla görevli Mahkeme Genel Kurulunu, 

İfade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Görevler, Yetkiler ve Mahkeme Bütçesi 

Mahkemenin görev ve yetkileri 
MADDE 3- (1) Mahkemenin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin şekil ve 
esas bakımından, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil açısından Anaya-
saya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak. 

b) Anayasanın 152 nci maddesine göre mahkemelerce itiraz yoluyla kendi-
sine intikal ettirilen işleri karara bağlamak. 

c) Anayasanın 148 inci maddesi uyarınca yapılan bireysel başvuruları kara-
ra bağlamak. 

ç) Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Ku-
rulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet 
Başsavcı vekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay başkan ve 
üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları 
ile Jandarma Genel Komutanını görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan 
sıfatıyla yargılamak. 

d) Siyasi partilerin kapatılmasına ve Devlet yardımından yoksun bırakılma-
sına ilişkin davalar ile ihtar başvuruları ve dağılma durumunun tespiti istemle-
rini karara bağlamak. 

e) Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunlu-
ğunun denetimini yapmak veya yaptırmak. 

f) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya millet-
vekilliklerinin düşmesine ya da milletvekili olmayan bakanların dokunulmazlık-
larının kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilmesi hâllerin-
de, ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekilinin Anayasa, kanun veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal 
istemlerini karara bağlamak. 

g) Mahkeme üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi Başkanı ve başkanve-
killeri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekilini seçmek. 

ğ) Anayasada kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Mahkeme bütçesi 
MADDE 4- (1) Mahkeme, merkezi yönetim bütçesi içinde kendi bütçesi ile 

yönetilir. 
(2) Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe ile ilgili görüşmelerde Mahkeme 

Genel Sekreteri hazır bulunur. 
İçtüzük 
MADDE 5- (1) Bu Kanun çerçevesinde; 
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a) Mahkemenin iç düzeni, işleyişi, teşkilatı, çalışma usulleri, tutulacak def-
ter ve kayıtlar, elektronik ortam da dâhil evrak akış düzeni, arşivlenmesi, 
Mahkeme kütüphanesi, Genel Sekreterlik ile idari teşkilatı, idari personelin 
görev ve sorumlulukları, 

b) Başkan ve üyeler ile raportörler ve raportör yardımcılarının özlük dosya-
larının tutulması, disiplin işleri, izin ve sağlık durumları, giyecekleri kisvelerin 
şekli ve bunların giyilme zaman ve yerleri, 

c) Mahkemenin çalışma, yargılama usul ve esasları, müzakere ve duruş-
maların yönetimi ve kayda alınması, 

Genel Kurulca kabul edilecek İçtüzükle düzenlenir. 
(2) İçtüzük Resmî Gazetede yayımlanır. 

 
İKİNCİ KISIM 

Anayasa Mahkemesi Üyeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Üyelerin Nitelikleri, Seçimi ve Atanması 
Mahkemenin kuruluşu ve üyelerin seçilme yeterliği 
MADDE 6- (1) Mahkeme on yedi üyeden kurulur. 
(2) Mahkeme üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki bentlerde sayılan nite-

liklerden birine sahip olmak gerekir: 
a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve-

ya Sayıştay da başkan ya da üye olmak. 
b) Mahkemede asgarî beş yıldır raportör olarak görev yapıyor olmak. 
c) Kırk beş yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş olması ve hâkimlik 

mesleğine alınmaya engel bir hâlinin bulunmaması kaydıyla; 
1) Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat veya siyasal bilimler dalla-

rında profesör veya doçent unvanını kazanmış olmak, 
2) En az yirmi yıl fiilen serbest avukatlık yapmış olmak, 
3) En az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış üst kademe yöneticileri 

arasından seçilecek üye için Yükseköğretim Kurulu Başkan veya üyesi ya da 
bir yükseköğretim kurumunun rektör veya dekanı ya da müsteşar, müsteşar 
yardımcısı, büyükelçi veya vali olmak, 

4) Birinci sınıf hâkim ve savcılar için adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış 
olmak. 

Üyelerin seçimi 
MADDE 7- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kuru-

lunun kendi Başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için göstereceği üçer 
aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından 
gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye 
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tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu 
aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy 
alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan 
aday üye seçilmiş olur. İkinci ve üçüncü tur oylamalarda oyları eşit olan aday-
lar arasında eşitlik bozulana kadar oylama tekrarlanır. 

(2) Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi Askerî 
Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi 
başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; 
en az ikisi hukuk bilim dallarından olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kuru-
lunun yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında 
görev yapan ve kendi üyesi olmayan öğretim üyeleri arasından her boş yer 
için göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest 
avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış 
Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. 

(3) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulu ve baro başkanlarınca Mah-
keme üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde en fazla oy alan üç 
kişi aday gösterilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak seçimler tek turda 
yapılır ve her bir üye her boş üyelik için üç adaya oy kullanabilir. Oyları eşit 
olan adaylar arasında eşitlik bozulana kadar oylama tekrarlanır. 

Üye seçilenlere tebligat ve seçilenlerin görevi kabul etmemesi 
MADDE 8- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen üyeler Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyeler ise 
Cumhurbaşkanlığınca, Mahkemeye yazıyla bildirilir. Anayasa Mahkemesi Baş-
kanlığı durumu, seçilenlere yazı ile tebliğ eder. 

(2) Seçilenlerin ad ve soyadları Resmî Gazetede yayımlanır. 
(3) Mahkeme üyeliğine seçilenin görevi kabul etmemesi durumunda, bu 

husus ilgilinin Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilmiş olması hâlinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Cumhurbaşkanınca seçilmiş olması hâlinde 
Cumhurbaşkanlığına ve aday gösterilmesi söz konusu ise ilgili kurum ya da 
kurula Başkan tarafından yazıyla bildirilir. 

(4) Bildirimden itibaren 7 nci maddedeki usule göre bir ay içinde yeni üye 
seçilir. Aday gösterecek kurulların tatilde bulunması hâlinde, bu süre tatilin 
bitiminden itibaren başlar. 

And içme 
MADDE 9- (1) Üyeler görevlerine başlamadan önce, Başkanın davet ede-

ceği Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, yüksek 
yargı organları başkan ve başsavcıları, Adalet Bakanı ve Devlet protokolünde 
yer alan diğer üst düzey görevliler ile emekli üyelerden katılanların, diğer 
ilgililerin huzurunda ve Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri önünde aşağı-
daki andı içerler: 
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“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ve temel hak ve özgürlükleri koruyaca-
ğıma; görevimi doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, 
her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak Anayasanın dayandığı temel ilkelere 
uygun hukuk anlayışı içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getire-
ceğime büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.” 

Üyelik süresi ve teminatı 
MADDE 10- (1) Mahkeme üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki de-

fa üye seçilemez. 
(2) Başkan ve üyeler azlolunamaz; kendileri istemedikçe görev süreleri 

dolmadan veya altmış beş yaşından önce emekliye sevk edilemezler. 
(3) Başkan ve üyelerin görevleri yalnızca Anayasada ve bu Kanunda öngö-

rülen hâllerde sona erer. 
Üyeliğin boşalması ve sona ermesi 
MADDE 11- (1) Başkan, bir üyenin görev süresinin dolacağı tarihten iki 

ay önce, bunun dışında bir boşalma olduğu takdirde ise derhâl, keyfiyeti üyeyi 
seçmeye ve aday göstermeye yetkili olanlara yazıyla bildirir ve bu tarihten 
itibaren iki ay içinde 7 nci maddedeki usule göre boşalan üyelik kaynağından 
seçim yapılır. 

(2) Başkan ve üyeler, yazılı olarak emekliliklerini isteyebilecekleri gibi, 
müddet ve kabule bağlı olmaksızın görevlerinden çekilebilirler; seçildikleri 
tarihten itibaren on iki yılın sonunda görevleri sona erer ve her hâlükârda 
altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. 

(3) Başkanlık ve üyelik; 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcı-
lar Kanununa göre hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir 
suçtan dolayı kesin hüküm giyilmesi veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesi 
hâlinde kendiliğinden; görevin sağlık bakımından yerine getirilemeyeceğinin 
sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılması hâlinde Mahkeme üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun kararıyla ya da 19 uncu maddeye göre Genel 
Kurulun kararıyla üyelikten çekilmeye davet edilme cezası verilen üyenin 
kendiliğinden çekilmesi veya istifa etmiş sayılması hâllerinde sona erer. 

(4) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi tarafından gösteri-
lecek adaylar arasından seçilen üyenin, ordu mensubu olmaktan doğan emek-
lilikle ilgili bütün hakları saklıdır. 

Başkan, başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve 
Başkanvekilinin seçimi 

MADDE 12- (1) Başkan ve başkanvekilleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Baş-
kan ve Başkanvekili üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt ço-
ğunluğuyla dört yıl için seçilirler. 

(2) Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Seçimler, bu görevlerin sona ere-
ceği tarihten önceki iki ay içerisinde sonuçlandırılır. 

(3) Seçimlerle ilgili diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir. 
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Başkanın görev ve yetkileri 
MADDE 13- (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Genel Kurulun ve gerektiğinde bölümlerin gündemini belirlemek. 
b) Genel Kurula ve Yüce Divana başkanlık etmek; gerekli gördüğü takdir-

de kendi yerine bu görevleri ifa etmek üzere başkanvekillerinden birini görev-
lendirmek. 

c) Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılarını görevlendirmek ve gö-
revden almak. 

ç) Mahkemeyi temsil etmek. 
d) Mahkeme yönetmeliklerini onaylamak. 
e) Harcamaların Mahkeme bütçesine uygunluğunu denetlemek. 
f) Bölümlerden birinin fiilî ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle toplanama-

ması hâlinde diğer bölümden üye görevlendirmek. 
g) Mahkeme personelinin atamasını yapmak. 
ğ) Mahkemenin verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla uy-

gun göreceği tedbirleri almak. 
h) Gerekli gördüğü takdirde basına ve kamuoyuna Mahkemeyle ilgili bilgi 

ve demeç vermek veya bu maksatla başkanvekili, üye veya raportör görev-
lendirmek. 

Başkanvekillerinin görev ve yetkileri 
MADDE 14- (1) Başkana ait görev ve yetkiler, Başkanlığın boş olması hâ-

linde kıdemli başkanvekili; Başkanın mazeretli veya izinli olması hâllerinde ise 
Başkan tarafından belirlenen başkanvekilince yerine getirilir. Başkanvekillerinin 
de bulunmaması durumunda Mahkemeye en kıdemli üye başkanlık eder. 

(2) Başkanvekillerinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bölümlere ve Başkanın gerekli gördüğü hâllerde Genel Kurul ya da Yüce 

Divana başkanlık etmek. 
b) Başkanı oldukları bölümün gündemini belirlemek. 
c) Bölüm içinden oluşturulacak komisyonlarda üyelerin dönüşümlü olarak 

görev yapmalarını sağlamak. 
ç) Bu Kanunla verilmiş diğer görevler ile Başkan tarafından tevdi edilen iş-

leri yapmak. 
Üyelerin yükümlülükleri 
MADDE 15- (1) Üyeler; 
a) Hâkimlik mesleğinin vakar ve şerefine uygun hareket etmek zorunda-

dırlar; görevleriyle bağdaşmayan herhangi bir faaliyette bulunamazlar, 
b) Geçerli bir mazeretleri olmadıkça oturumlara katılırlar, 
c) Mahkemede görüşülmekte olan konularda görüş ve düşüncelerini açık-

layamazlar, 
ç) Oturumun ve oylamanın gizliliğini muhafaza ederler, 
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d) Oylamalarda çekimser oy kullanamazlar, 
e) Görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar; davet olun-

dukları ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara 
Başkanın izniyle katılabilirler. 

(2) Sportif, sosyal ve kültürel amaçlı derneklerde yönetim ve denetim ku-
rullarında görev almamak koşuluyla üyelik hâli görev olarak nitelendirilemez. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Disiplin İşlemleri ile Suç ve Cezalara 
İlişkin Hükümler 

Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma 
MADDE 16- (1) Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri 

sırasında işledikleri iddia edilen suçları, kişisel suçları ve disiplin eylemleri için 
soruşturma açılması Genel Kurulun kararına bağlıdır. Ancak, ağır ceza mah-
kemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde, soruşturma genel hükümlere 
göre yürütülür. 

(2) Başkan, müstear adla yapılan veya yapıldığı anlaşılan imzasız, adressiz 
yahut belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen 
ihbar ve şikâyetleri işleme koymaz. Ancak, bu ihbar ve şikâyetlerin somut delille-
re dayanması durumunda konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılır. 

(3) Başkan gereken hâllerde, işi Genel Kurula götürmeden önce üyelerden 
birine ön inceleme yaptırabilir. Soruşturma açılmasına yer olup olmadığının 
belirlenmesi için gerekli incelemeyi yapmak üzere görevlendirilen üye, incele-
mesini tamamladıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildirir. 

(4) Konu, Başkan tarafından gündeme alınarak Genel Kurulda görüşülür. 
Hakkında işlem yapılan üye görüşmeye katılamaz. Genel Kurulca, soruşturma 
açılmasına yer olmadığına karar verildiği takdirde, karar ilgili üye ile ihbar ve 
şikâyette bulunanlara tebliğ edilir. 

(5) Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde, Genel Kurul, üyeler 
arasından üç kişiyi Soruşturma Kurulunu oluşturmak üzere seçer. Kıdemli üye 
Soruşturma Kuruluna başkanlık eder. Soruşturma Kurulu, 4/12/2004 tarihli ve 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün 
yetkilere sahiptir. Kurulun soruşturma ile ilgili yapılmasını istediği işlemler, 
mahallinde yetkili adli makamlar tarafından derhâl yerine getirilir. 

(6) Ön inceleme yaptırılmasına, Soruşturma Kurulu üyelerinin seçilmesine, 
soruşturmanın yapılmasına ve gereken diğer kararların verilmesine dair esas-
lar İçtüzükle düzenlenir. 

(7) Başkanın yukarıda yazılı hâl ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenil-
mesi hâlinde, Başkan tarafından yapılması gereken işlemler kıdemli başkanve-
kilince yürütülür. 
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Adli soruşturma ve kovuşturma 
MADDE 17- (1) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili 

suçüstü hâli istisna olmak üzere, görevlerinden doğan veya görevleri sırasında 
işledikleri iddia edilen suçları ve kişisel suçları nedeniyle Başkan ve üyeler hak-
kında koruma tedbirlerine ancak bu madde hükümlerine göre karar verilebilir. 

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili suçüstü 
hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre yürütülür. İddianame hazırlan-
ması hâlinde kovuşturma Yargıtay Ceza Genel Kurulunca yapılır. 

(3) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili suçüstü 
hâli dışındaki görevden doğan veya görev sırasında işlendiği iddia edilen suç-
lar ile kişisel suçlarda Soruşturma Kurulu, soruşturma sırasında 5271 sayılı 
Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan koruma tedbirlerinin alınması talebinde 
bulunursa, Genel Kurulca bu konuda karar verilir. 

(4) Soruşturma Kurulu soruşturmayı tamamladıktan sonra kamu davasının 
açılmasına gerek görmezse kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar 
verir. Kurul, kamu davası açılmasını gerekli görürse düzenleyeceği iddianame-
yi ve dosyayı görevleriyle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak 
üzere Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu-
na tevdi olunmak üzere Başkanlığa gönderir. Soruşturma Kurulunun vereceği 
kararlar şüpheliye ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

Disiplin soruşturması işlemleri 
MADDE 18- (1) Başkan ve üyelerin hâkimlik mesleğinin vakar ve şerefi ile 

bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hâl ve hareketlerinden dolayı 
haklarında 16 ncı maddede belirlenen kurallar çerçevesinde disiplin soruşturması 
yapılır. Genel Kurul, eldeki bilgi ve deliller ile isnat olunan hâl ve hareketin niteli-
ğine göre disiplin soruşturması yapılmasına yer olup olmadığına karar verir. 

(2) Ceza soruşturma ve kovuşturmaları, disiplin işlemlerinin ayrıca yapıl-
masına ve uygulanmasına engel olmaz. Disiplin soruşturmasını gerektiren 
eylemlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl geçmiş olması hâlinde disiplin 
soruşturması açılamaz. Disiplin cezasını gerektiren eylemin işlendiği tarihten 
itibaren beş yıl geçmiş olması hâlinde disiplin cezası verilemez. Disiplin cezası-
nı gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç teşkil eder, bu suç için kanunda 
daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmüş olur ve ceza soruşturması veya 
kovuşturması da açılır ise, bu fıkrada belirtilen süre yerine zamanaşımı süreleri 
uygulanır. Genel Kurulca kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilen-
ler hakkında ise, kovuşturmayı yürüten mahkeme kararının kesinleşmesinden 
itibaren bir yıl geçmekle ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

(3) Genel Kurul disiplin soruşturması açılmasına karar verirse Soruşturma 
Kurulu, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tespit eder, lüzum 
gördükleri kimseleri yeminle dinler, isnat olunan hâl ve hareketi bildirerek 
ilgiliyi on beş günden az olmamak üzere tanınacak süre içinde savunmasını 
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yapmaya davet eder. İlgili, savunmasının istendiği andan itibaren, soruşturma 
evrakını incelemeye yetkilidir. 

(4) Kamu idareleri, kamu görevlileri, diğer gerçek ve bankalar dâhil tüzel 
kişiler, Soruşturma Kurulunun sorularına cevap vermek ve soruşturmayla ilgili 
taleplerini yerine getirmek zorundadırlar. 

(5) Soruşturma Kurulu inceleme neticesinde, elde ettiği bilgi ve delilleri 
gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkın-
daki kanaatlerini içeren bir rapor hazırlayarak rapor ve eklerini Genel Kurula 
iletmek üzere Başkanlığa sunar. 

(6) Başkan, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve ilgiliyi beş 
günden az olmamak üzere tayin edeceği süre içinde Genel Kurul huzurunda 
sözlü ya da yazılı savunmasını vermeye davet eder. 

(7) Genel Kurul, yapılan disiplin soruşturmasının sonucuna göre, gerekirse 
soruşturmanın genişletilmesine, isnat olunan hâl ve hareketi sabit görmezse 
dosyanın işlemden kaldırılmasına, sabit görmesi hâlinde ise eylemine uyan 
disiplin cezasına karar verir. 

Disiplin cezaları ve yerine getirilmesi 
MADDE 19- (1) Başkan ve üyelerin, asli görevleri dışında resmî veya özel 

bir görev almaları ya da yaptıkları yeminle veya üyeliğin vakar ve şerefi ile 
bağdaşmayan, hizmetin aksamasına yol açan hâl ve hareketlerinin sabit gö-
rülmesi hâlinde, eylemin niteliğine göre, uyarma, kınama ya da üyelikten 
çekilmeye davet edilme cezalarından birisine karar verilir. 

(2) Üyelikten çekilmeye davet edilme cezasına karar verilebilmesi için Ge-
nel Kurulun üçte iki oy çokluğu aranır. 

(3) Disiplin cezasına ilişkin Genel Kurul kararına karşı ilgili, kararın kendisi-
ne tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Genel Kurula yeniden inceleme 
başvurusunda bulunabilir. Genel Kurulca yapılacak yeniden inceleme sonu-
cunda verilen karar kesindir. Genel Kurul kararı Başkan tarafından ilgiliye 
tebliğ edilir ve yerine getirilir. 

(4) Hakkında üyelikten çekilmeye davet cezası verilen üye, tebliğ tarihin-
den itibaren bir ay içinde buna uymazsa istifa etmiş sayılır ve bu süre içinde 
izinli kabul edilir. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
Teşkilat Yapısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mahkeme Teşkilatı 

Teşkilat 
MADDE 20- (1) Anayasa Mahkemesi teşkilatı; Başkanlık, Genel Kurul, bö-

lümler, komisyonlar, Genel Sekreterlik ve idari birimlerden oluşur. 
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Genel Kurul 
MADDE 21- (1) Genel Kurul, Mahkemenin on yedi üyesinden oluşur. Ge-

nel Kurul, Başkanın veya belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az on 
iki üye ile toplanır. 

(2) Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
a) İptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara 

bakmak. 
b) Siyasi partilere ilişkin mali denetim yapmak, dava ve başvuruları karara 

bağlamak. 
c) İçtüzüğü kabul etmek veya değiştirmek. 
ç) Başkan ve başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Baş-

kanvekilini seçmek. 
d) Bölümler arasındaki iş bölümünü yapmak, bölümlerden birinin yıl içinde 

gelen işleri normal çalışmayla karşılanamayacak şekilde artmış ve bölümler 
arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse takvim yılı başında 
toplanıp bir kısım işleri diğer bölüme vermek. 

e) Bölümler arasında meydana gelen iş bölümü uyuşmazlıklarını kesin ka-
rara bağlamak, fiilî veya hukuki imkânsızlık nedeniyle bir bölümün görevine 
giren işe bakamaması hâlinde diğer bölümü görevlendirmek. 

f) Üyeler hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılmasına, soruşturma ve 
kovuşturma tedbirlerine ve gerektiğinde disiplin cezası verilmesine ya da 
üyeliğin sona erdirilmesine karar vermek. 

g) İtirazları incelemek. 
Bölümler ve komisyonlar 
MADDE 22- (1) Mahkemede, bireysel başvuruları karara bağlamak üzere 

bir başkanvekili başkanlığında yedişer üyesi olan iki bölüm bulunur. Bölümler, 
bir başkanvekilinin başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. 

(2) Bölüm ve komisyonların oluşumu ve iş bölümü ile ilgili hususlar İçtü-
zükle düzenlenir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Sekreterlik, Raportörler ve 
Raportör Yardımcıları 

Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılarının görevleri 
MADDE 23- (1) Başkanlığa bağlı olarak Genel Sekreterlik birimi kurulur. 

Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir. 
(2) Genel Sekreter, Başkan tarafından raportörler arasından görevlendiri-

lir. Genel Sekreterin görevde olmaması durumunda, yerine Genel Sekreterin 
belirleyeceği Genel Sekreter yardımcısı vekâlet eder. 

(3) Genel Sekreter, Başkanın gözetim ve denetimi altında; 
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a) Başvuruların kayıt ve sevk edilmesi, 
b) Genel Kurul ve bölüm toplantılarıyla ilgili idari işlerin yürütülmesi, 
c) Kararların ve raporların otomasyonunun sağlanması ve arşivlenmesi, 
ç) Mahkemenin yazışmalarının yapılması, 
d) Mahkeme kararlarının uygulanmasının takip edilmesi ve bu konuda Ge-

nel Kurula bilgi verilmesi, 
e) Bütçenin harcanması ve bu konuda Başkana bilgi verilmesi, 
f) Mahkemenin kurumsal, bilimsel, idari, mali ve teknik işlerinin yürütülmesi, 
g) Protokol işlerinin düzenlenmesi, 
ğ) Personelin sevk ve idaresinin sağlanması, 
h) Kanun, İçtüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Başkan tarafın-

dan verilen diğer işlerin yapılması, 
konularında görevli ve yetkilidir. 
(4) Başkan tarafından raportörler arasından üç Genel Sekreter yardımcısı 

görevlendirilir. Genel Sekreter yardımcılarının görevleri ve aralarındaki iş bö-
lümü ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Raportörler 
MADDE 24- (1) Mahkemede, yargısal ve idari çalışmalara yardımcı olmak 

üzere yeteri kadar raportör görevlendirilir ya da atanır. 
(2) Mahkemede raportör olabilmek için aşağıdaki şartlardan birini taşımak 

gerekir: 
a) Mesleklerinde en az beş yıl başarıyla çalışmış adli veya idari hâkim ya 

da savcı veya Sayıştay denetçisi, baş denetçisi ya da uzman denetçisi olmak. 
b) Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat veya siyasal bilimler dalla-

rında doçent, yardımcı doçent ya da doktorasını tamamlamış araştırma görev-
lisi olmak. 

c) Adaylık süresi hariç, en az beş yıl başarıyla çalışmış raportör yardımcısı 
olmak. 

(3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) 
düzeyinde belge almış olmak ve lisansüstü çalışmalar yapmış olmak, raportör-
lüğe görevlendirmede ve atanmada tercih nedenidir. 

(4) Raportörler, idari yönden Başkana bağlı olup, görevlerini hâkimlik te-
minatına uygun olarak yerine getirirler. 

Raportörlerin görevlendirilmesi, özlük hakları, disiplin ve ceza işleri 
MADDE 25- (1) Raportör olarak çalışmak isteyenler bu konudaki istekle-

rini yazılı olarak Başkanlığa iletirler. 
(2) Raportörler Başkanın uygun görmesi üzerine bağlı oldukları kurum ta-

rafından görevlendirilirler. 
(3) Bu Kanunda hüküm bulunan hâller dışında, görevlendirilen raportörlerin 

özlük işlerinde, mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportör 
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olarak Mahkemede geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Yükselme ve 
kademe ilerlemelerinde Başkan tarafından verilecek yazılı bilgi esas alınır. 

(4) Mahkemenin kadrolarına atanan raportörlerin yükselme süreleri iki yıldır. 
(5) Görevlendirilenler de dâhil raportörlerin aylıkları ve diğer mali hakları 

Mahkeme bütçesinden ödenir. 
(6) Görevlendirilen raportörlerin kanunî izin haklarına ve sağlık işlerine iliş-

kin işlemler Başkanlıkça yürütülür ve özlük dosyalarına işlenmek üzere kurum-
larına bildirilir. 

(7) 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görevlen-
dirilen raportörlerin görevlerinden ayrılmalarında, görevlendirmelerinde izle-
nen yöntem uygulanır. Görevlerinden ayrılmalarından sonra tabi oldukları 
kanunlara göre yapılacak atamalarda, sahip bulundukları derece ve kıdem, 
Mahkemedeki çalışmaları ile kendi istekleri dikkate alınır. 

(8) 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görevlen-
dirilen raportörler, talepte bulunmaları ve Başkanlıkça uygun görülmesi hâlin-
de Mahkeme raportörü olarak atanırlar. Bu şekilde ataması yapılan raportörle-
rin önceki kurumlarıyla ilişikleri kesilir. 

(9) Mahkemenin raportörlük kadrolarına atananlar, emeklilik hakları ile 
teminatları bakımından kıdem, sınıf ve derecelerindeki birinci sınıf, birinci 
sınıfa ayrılmış, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf hâkim ve savcılar hakkındaki hüküm-
lere tabidir. Ek göstergelere ilişkin olarak birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcı-
lar için aranan “Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş 
olmak” şartı, atanan raportörler için “birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybet-
memek” şeklinde uygulanır. 

(10) Mahkemeye atanan raportörlerin aylık, ödenek, mali, sosyal ve emek-
lilik hakları, adli suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile diğer 
haklarına ilişkin bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, 2802 sayılı Kanu-
nun ilgili hükümleri uygulanır. 

(11) 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görev-
lendirilen raportörlerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri 
suçlar ve kişisel suçları ile disiplin eylemlerinden dolayı Başkanın bildirmesi 
üzerine; bağlı bulundukları kurumlarca kendileriyle ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca işlem yapılır. 

Raportörlerin görevleri 
MADDE 26- (1) Raportörler, Başkan tarafından kendilerine verilen dos-

yaların ilk ve esas inceleme raporlarını hazırlar ve toplantılara katılırlar; 
bireysel başvurularla ilgili olarak Kanunda ve İçtüzükte belirtilen görevleri 
ifa ederler. 

(2) Başkan tarafından gerektiğinde raportörlere tanık veya uzman dinleme 
ve benzeri görevler verilebilir. 

(3) Raportörler Başkan tarafından komisyonlarda görevlendirilebilirler. 
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(4) Raportörler Başkanın izin vermesi koşuluyla üniversitelerde, Türkiye 
Adalet Akademisinde ve benzeri kurum ve kuruluşlarda ders, kurs ve konfe-
rans verebilirler. 

(5) Kanun, İçtüzük, yönetmelik ya da Başkan tarafından verilen diğer gö-
revleri yaparlar. 

Raportör yardımcıları ve adayları 
MADDE 27- (1) Mahkemede, yargısal ve idari çalışmalara yardımcı olmak 

üzere yeteri kadar raportör yardımcısı atanır. 
(2) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idari bilimler alanla-

rında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul 
edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar ya da yabancı bir hukuk 
fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik 
kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunanlar arasından açıla-
cak giriş sınavını kazananlar, Başkan tarafından raportör yardımcılığına aday 
olarak atanır. Sınava girebilmek için askerlik hizmetini tamamlamış, erteletmiş 
veya askerlik hizmetinden muaf olmak, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak 
ayının son günü itibarıyla, lisans ve lisansüstü öğrenimini yapmış olanlar için 
otuz, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz beş yaşını bitirmemiş 
olmak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak şarttır. 

(3) Giriş sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur. 
(4) Mülakat adayın; 
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
ç) Genel yetenek ve genel kültürü, 
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştiri-

lir. Adaylar, komisyon tarafından yukarıdaki bentlerde yazılı özelliklerin her biri 
için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

(5) Raportör yardımcıları ve raportör yardımcı adayları 657 sayılı Kanun-
daki genel idare hizmetleri sınıfına dâhil olup, raportörlük sınıf ve derecelerine 
dâhil değildirler. Bunlara 657 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hü-
kümleri uygulanır. 

(6) Raportör yardımcılarının raportörlüğe atanabilmeleri için adaylık süresi 
hariç olmak üzere bu görevde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları, hazırlaya-
cakları meslekî nitelikteki tezin kabul edilmesi şarttır. Bu koşulları taşıyanlar, 
kadro durumu da gözetilerek Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile 
raportörlüğe atanabilirler. 
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(7) Raportör yardımcılığı adaylığına giriş sınavı usul ve esasları, adaylık 
eğitiminin şekli ve şartları, adaylık süresi sonunda yapılacak sınavın usul ve 
esasları, raportör yardımcılarının hazırlayacakları tezlerin şekil ve kapsamı ile 
diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Yüksek Disiplin Kurulu 
MADDE 28- (1) Başkan, başkanvekilleri, üyeler ve 24 üncü maddenin 

ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere, Mahkeme-
de istihdam edilen personelin disiplin işleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 
yürütülür. 

(2) Kurul, Genel Sekreterin önerisi ve Başkanın onayı ile belirlenen üç ra-
portörden oluşur. Bunlardan kıdemli olan raportör Kurula başkanlık eder. 

(3) Disiplin cezasını gerektiren hâller ve verilecek cezalar konusunda 657 
sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Kurulun çalış-
ma usul ve esasları ile sair hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hizmet Birimleri 

Hizmet birimleri 
MADDE 29- (1) Mahkemenin hizmet birimleri şunlardır: 
a) Yazı İşleri Müdürlüğü 
b) İdarî ve Mali İşler Müdürlüğü 
c) Personel Müdürlüğü 
ç) Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
d) Dış İlişkiler Müdürlüğü 
e) Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
f) Teknik Hizmetler Müdürlüğü 
g) Özel Kalem Müdürlüğü 
ğ) Basın Müşavirliği 
(2) İhtiyaç hâlinde Başkanın önerisi, Genel Kurulun kararı ile yeni birimler 

oluşturulabilir. 
(3) Hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları yönetmelikte gösterilir. 
Mahkeme personeli ve atanması 
MADDE 30- (1) Mahkeme görevlerini yerine getirirken hukuki, idari ve mali 

alanlarda çalışmak üzere yeterli sayıda personel istihdam eder. Bu personel 
hakkında 657 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

(2) Personelin ataması Genel Sekreterin önerisi üzerine Başkan tarafından 
yapılır. 

Geçici görevlendirme 
MADDE 31- (1) Mahkemenin Anayasa ve bu Kanunda verilen görevlerini 

yerine getirirken ihtiyaç görülmesi hâlinde; hâkim, savcı ve Sayıştay denetçile-
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ri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan memur ve diğer kamu gö-
revlisi statüsünde olanlar aylık, ödenek, her türlü zam, tazminatlar ile diğer 
mali ve sosyal hak ve yardımlar kurumlarınca ödenmek kaydıyla Mahkemede 
geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm çerçevesince yapılacak görevlen-
dirmelerde kamu görevlisinin muvafakati aranır. Bu şekilde yapılan görevlen-
dirmenin süresi bir yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre altı aylık dö-
nemler hâlinde uzatılabilir. 

(2) Başkanın bu kapsamdaki görevlendirme talebi ilgili kurum ve kurullar-
ca on gün içinde kanuni bir engeli olmaması hâlinde yerine getirilir. Geçici 
görev süresi ilgililerin terfi ve emekliliklerinde kurumlarınca hesaba katılarak 
özlük hakları devam ettirilir. 

(3) Geçici görev süresince yükselme ve kademe ilerlemelerine esas olmak 
üzere Başkan, ilgili kurum ve kurullara yazılı bilgi verir. 

(4) Geçici olarak görevlendirilenlerin kendi kurumlarında aldıkları net aylık-
ları ile hâkim, savcı ve Sayıştay meslek mensupları arasından görevlendirilen-
ler için raportörlerin; memurlar ve diğer kamu görevlileri için Mahkemede 
görev yapmakta olan emsali memurların almakta oldukları aylıklar ve diğer 
ödemeler arasındaki fark ayrıca ödenir. Bu fıkraya göre yapılacak ödemeler 
hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi 
bir vergiye tabi tutulmaz, her ne şekilde olursa olsun başka bir ödemenin 
hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

Sözleşmeli personel 
MADDE 32- (1) Mahkeme Başkanlığında; 657 sayılı Kanun ve diğer ka-

nunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı ol-
maksızın, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, sözleşmeli olarak basın mü-
şaviri ve mütercim çalıştırılabilir. 

(2) Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ödenecek brüt 
sözleşme ücreti, birinci derecedeki raportör yardımcısı için belirlenen brüt 
ortalama aylıkları geçmemek üzere Başkanlıkça tespit edilir. 

Hizmet satın alma 
MADDE 33- (1) Başkan, Mahkemenin ihtiyaç duyduğu alanlarda projele-

rin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan zaruri 
ve istisnai hâllere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisi ve ihtisasını 
gerektiren işlerde hizmet alımı yoluyla yerli ve yabancı uzman çalıştırmaya 
yetkilidir. 

İdarî personelin Adalet Bakanlığı kadrolarına atanması 
MADDE 34- (1) 27 nci maddenin birinci fıkrasına göre atananlar hariç, 

Mahkemenin hizmet birimlerinde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personel, 
Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine 
uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadroları-
na atanabilirler. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
İnceleme ve Yargılama Usulleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İptal Davası 

İptal davası açmaya yetkili olanlar 
MADDE 35- (1) Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ya da hükümle-
rinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açmaya 
yetkili olanlar şunlardır: 

a) Cumhurbaşkanı 
b) İktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları 
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri oranındaki 

üyeleri 
(2) İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması hâlinde, iktidar partile-

rinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır. 
(3) Anayasa değişikliklerinin ve kanunların şekil bakımından Anayasaya aykı-

rılığı iddiasıyla iptal davası açmaya Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tam sayısının en az beşte biri oranındaki milletvekilleri yetkilidir. 

Şekil bakımından iptal davası ve sınırı 
MADDE 36- (1) Şekil bakımından denetim; Anayasa değişikliklerinde tek-

lif çoğunluğuna, oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına 
uyulup uyulmadığı; kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
son oylamasının öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; kanun hükmünde 
kararnamelerin ise yetki kanununda öngörülen süre içinde çıkarılıp çıkarılma-
dığı ile Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarının bulunup 
bulunmadığı hususlarıyla sınırlıdır. 

(2) Anayasa değişikliklerine karşı iptal davaları yalnız şekil bakımından ay-
kırılık iddiası ile açılabilir. 

(3) Şekil bozukluğuna dayanan iptal davaları Mahkeme tarafından öncelik-
le incelenerek karara bağlanır. 

(4) Şekil bozukluğuna dayanan Anayasaya aykırılık iddiası mahkemeler ta-
rafından ileri sürülemez. 

İptal davası açma süresi 
MADDE 37- (1) Anayasa değişiklikleri ile kanunların şekil yönünden Ana-

yasaya aykırılıkları iddiası ile doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bun-
ların Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak on gün; kanun hük-
münde kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların 
belli madde ve hükümlerinin şekil ve esas, kanunların ise sadece esas yönle-
rinden Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açma 
hakkı, bunların Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak altmış gün 
sonra düşer. 



Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 

 

439

An
ay

as
a M

ah
. K

ur
ul

uş
u 

ve
 Y

ar
g.

 U
su

lle
ri 

H.
K.

 

İptal davası açılmasında temsil ve uyulması gereken esaslar 
MADDE 38- (1) Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ya da hükümle-
rinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılacak iptal davası, 35 inci maddenin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı siyasi parti gruplarının genel kurullarının, 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alacakları karar üzerine açılır. 

(2) Dava, 35 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından açıldığı takdirde dilekçede, kendilerine 
Mahkemece tebligat yapılmak üzere, iki üyenin adının gösterilmesi gerekir. 

(3) İptal davası, Anayasa değişiklikleri ile kanunların, kanun hükmünde ka-
rarnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli 
madde ya da hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile iptalini ihtiva eden 
dava dilekçesinin Genel Sekreterlikçe, Yazı İşleri Müdürlüğüne havale edildiği 
tarihte açılmış sayılır. Davayı açanlara Genel Sekreterlikçe başvurunun kayda 
alındığına dair bir belge verilir. 

(4) Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının en az beşte bi-
ri oranındaki milletvekilleri tarafından açılmakta ise dava dilekçesi ile birlikte 
davayı açanların sıra numarasıyla ad ve soyadlarının, seçildikleri bölgelerinin 
ve imzalarının yer alması ve bu dilekçenin imzaları içeren her bir sayfasının o 
sayfada ad ve soyadları ile imzaları bulunanların milletvekili ve imzalarının da 
kendilerine ait olduğunun ayrı ayrı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya 
belirleyeceği görevli tarafından imza ve mühür konulmak suretiyle onaylanmış 
olarak Genel Sekreterliğe verilmesi zorunludur. 

(5) Siyasi parti grupları tarafından açılan davalarda ise grup genel kurulu 
kararının onaylı örnekleri ile dava dilekçesinde imzası olanların, grup başkanı 
veya vekili olduklarını belirleyen onaylı belge örneklerinin dava dilekçesi ile 
birlikte Genel Sekreterliğe verilmesi gerekir. 

(6) İptal davalarında, Anayasaya aykırılıkları ileri sürülen hükümlerin Ana-
yasanın hangi maddelerine aykırı olduğunun ve gerekçelerinin belirtilmiş 
olması zorunludur. 

Eksikliklerin tamamlattırılması ve görüş bildirme 
MADDE 39- (1) Mahkemece, dava dilekçesinin, 38 inci maddede gösteri-

len şartları taşıyıp taşımadığı, kayıt tarihinden itibaren on gün içinde incelenir. 
Başvuru dilekçesinde eksiklikler varsa kararla saptanarak on beş günden az 
olmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanması ilgililere tebliğ olunur. 

(2) Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının en az beşte bi-
ri oranındaki milletvekilleri tarafından açılmışsa, eksikliklerin tamamlanmasına 
ilişkin tebligat, başvuru dilekçesinde tebligatların yapılacağı belirtilen milletve-
killerine, dilekçede bu husus belirtilmemişse dilekçenin en başında ad ve 
soyadları yazılı olan iki üyeye yapılır. 
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(3) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması hâ-
linde Genel Kurulca iptal davasının açılmamış sayılmasına karar verilir. Bu 
karar, ilgililere tebliğ olunur. 

(4) İptal davalarında Mahkemece esasın incelenmesine karar verilmesi hâ-
linde, dava dilekçesi ile ekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başba-
kanlık ile iptal davası açmaya yetkili siyasi parti gruplarına gönderilir. Bu ma-
kamlar, iptal davasıyla ilgili yazılı görüşlerini değerlendirilmek üzere Mahke-
meye bildirebilirler. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
İtiraz Yolu 

Anayasaya aykırılığın mahkemelerce ileri sürülmesi 
MADDE 40- (1) Bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygula-

nacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya 
aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi 
olduğu kanısına varırsa; 

a) İptali istenen kuralların Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduklarını 
açıklayan gerekçeli başvuru kararının aslını, 

b) Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini, 
c) Dava dilekçesi, iddianame veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili 

bölümlerinin onaylı örneklerini, 
dizi listesine bağlayarak Anayasa Mahkemesine gönderir. 
(2) Taraflarca ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiası davaya bakan mah-

kemece ciddi görülmezse bu konudaki talep, gerekçeleri de gösterilmek sure-
tiyle reddedilir. Bu husus esas hükümle birlikte temyiz konusu yapılabilir. 

(3) Genel Sekreterlik gelen evrakı kaleme havale eder ve keyfiyeti başvu-
ran mahkemeye bir yazı ile bildirir. 

(4) Evrakın kayda girişinden itibaren on gün içinde başvurunun yöntemine 
uygun olup olmadığı incelenir. Açık bir şekilde dayanaktan yoksun veya yön-
temine uygun olmayan itiraz başvuruları, Mahkeme tarafından esas inceleme-
ye geçilmeksizin gerekçeleriyle reddedilir. 

(5) Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız olarak gelişinden başla-
mak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar veril-
mezse ilgili mahkeme davayı yürürlükteki hükümlere göre sonuçlandırır. An-
cak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye 
kadar gelirse mahkeme buna uymak zorundadır. 

Başvuruya engel durumlar 
MADDE 41- (1) Mahkemenin işin esasına girerek verdiği ret kararının 

Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren on yıl geçmedikçe aynı kanun 
hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla itiraz başvurusu yapılamaz. 
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(2) İtiraz yoluna başvuran mahkemede itiraz konusu kuralın uygulanacağı 
başka dava dosyalarının bulunması hâlinde, yapılmış olan itiraz başvurusu bu 
dosyalar için de bekletici mesele sayılır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İptal ve İtiraz Davalarına İlişkin 
Ortak Hükümler 

Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek düzenlemeler 
MADDE 42- (1) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaş-

malar aleyhine şekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz ve mahkemeler 
tarafından Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez. 

(2) Ayrıca; 
a) 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun, 
b) 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktibası Hakkında Kanunun, 
c) 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin 

Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun, 
ç) 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edi-

len, evlenme aktinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni 
nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi hükmünün, 

d) 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hak-
kında Kanunun, 

e) 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbi-
ki Hakkında Kanunun, 

f) 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve 
Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanunun, 

g) 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyece-
ğine Dair Kanunun, 

7 Kasım 1982 gününde yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı 
olduğu iddia edilemez. 

Dosya üzerinden inceleme ve gerekçeyle bağlı olmama 
MADDE 43- (1) İptal davaları ve itiraz başvurularında dosya üzerinden 

inceleme yapılır. Mahkeme ayrıca gerekli gördüğü hâllerde, sözlü açıklamalar-
da bulunmak üzere ilgilileri ve konu hakkında bilgisi olanları çağırabilir. 

(2) Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanının tensip edeceği görevli sözlü 
açıklamada bulunur. 

(3) Mahkemenin, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı hususunda ileri sürülen 
gerekçelere dayanma zorunluluğu yoktur. Mahkeme, taleple bağlı kalmak 
şartıyla başka gerekçeyle de Anayasaya aykırılık kararı verebilir. 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 442

(4) Başvuru, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün sadece belirli madde veya hükümleri aleyhine 
yapılmış olup da, bu madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmün-
de kararnamenin veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün diğer bazı 
hükümlerinin veya tamamının uygulanamaması sonucunu doğuruyorsa, keyfi-
yeti gerekçesinde belirtmek şartıyla Mahkeme, uygulama kabiliyeti kalmayan 
kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün bahis konusu öteki hükümlerinin veya tümünün iptaline karar 
verebilir. 

Gündeme alınan dosyaların görüşülmesi 
MADDE 44- (1) Mahkemenin müzakereleri gizli olup, Başkanın uygun gö-

receği teknik araçlarla kaydı yapılır. Bu kayıtların muhafazası ve kullanımına 
ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

(2) Müzakerelerin düzeni ve yönetimi Başkan veya kendisinin toplantıya 
katılmaması hâlinde görevlendireceği başkanvekili tarafından sağlanır. Üyelere 
talep sırasına göre söz verilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bireysel Başvuru 
Bireysel başvuru hakkı 
MADDE 45- (1) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve 

özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin 
taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, 
ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 

(2) İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanun-
da öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru 
yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir. 

(3) Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan birey-
sel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın 
yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz. 

Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar 
MADDE 46- (1) Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen iş-

lem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkile-
nenler tarafından yapılabilir. 

(2) Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri 
sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda 
bulunabilir. 

(3) Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bi-
reysel başvuru yapamaz. 
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Bireysel başvuru usulü 
MADDE 47- (1) Bireysel başvurular, bu Kanunda ve İçtüzükte belirtilen 

şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler 
vasıtasıyla yapılabilir. Başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar İçtüzükle düzenlenir. 

(2) Bireysel başvurular harca tabidir. 
(3) Başvuru dilekçesinde başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve 

adres bilgilerinin, işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen 
hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa hükümlerinin, ihlal gerekçelerinin, 
başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların, başvuru yollarının tüketildi-
ği, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ile varsa uğranılan 
zararın belirtilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine, dayanılan deliller ile ihlale 
neden olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya da örneğinin ve harcın 
ödendiğine dair belgenin eklenmesi şarttır. 

(4) Başvurucu bir avukat tarafından temsil ediliyorsa, vekâletnamenin su-
nulması gerekir. 

(5) Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru 
yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ya-
pılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, 
mazeretin kalktığı tarihten itibaren on beş gün içinde ve mazeretlerini belgele-
yen delillerle birlikte başvurabilirler. Mahkeme, öncelikle başvurucunun maze-
retinin geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya reddeder. 

(6) Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde, Mahkeme 
yazı işleri tarafından eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline 
on beş günü geçmemek üzere bir süre verilir ve geçerli bir mazereti olmaksı-
zın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunun reddine 
karar verileceği bildirilir. 

Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve incelenmesi 
MADDE 48- (1) Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verile-

bilmesi için 45 ila 47 nci maddelerde öngörülen şartların taşınması gerekir. 
(2) Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hak-

ların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve 
başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan 
yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir. 

(3) Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır. Kabul edilebilirlik şart-
larını taşımadığına oy birliği ile karar verilen başvurular hakkında, kabul edile-
mezlik kararı verilir. Oy birliği sağlanamayan dosyalar bölümlere havale edilir. 

(4) Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir. 
(5) Kabul edilebilirlik şartları ve incelemesinin usul ve esasları ile ilgili diğer 

hususlar İçtüzükle düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 444

Esas hakkındaki inceleme 
MADDE 49- (1) Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların 

esas incelemesi bölümler tarafından yapılır. Başkan iş yükünün bölümler ara-
sında dengeli bir şekilde dağıtılması için gerekli önlemleri alır. 

(2) Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde, baş-
vurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığı 
gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir. 

(3) Komisyonlar ve bölümler bireysel başvuruları incelerken bir temel hak-
kın ihlal edilip edilmediğine yönelik her türlü araştırma ve incelemeyi yapabilir. 
Başvuruyla ilgili gerekli görülen bilgi, belge ve deliller ilgililerden istenir. 

(4) Mahkeme, incelemesini dosya üzerinden yapmakla birlikte, gerekli gö-
rürse duruşma yapılmasına da karar verebilir. 

(5) Bölümler, esas inceleme aşamasında, başvurucunun temel haklarının 
korunması için zorunlu gördükleri tedbirlere resen veya başvurucunun talebi 
üzerine karar verebilir. Tedbire karar verilmesi hâlinde, esas hakkındaki kara-
rın en geç altı ay içinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde tedbir kararı kendili-
ğinden kalkar. 

(6) Bölümlerin, bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara 
ilişkin incelemeleri, bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl 
ortadan kaldırılacağının belirlenmesi ile sınırlıdır. Bölümlerce kanun yolunda 
gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. 

(7) Bireysel başvuruların incelenmesinde, bu Kanun ve İçtüzükte hüküm 
bulunmayan hâllerde ilgili usul kanunlarının bireysel başvurunun niteliğine 
uygun hükümleri uygulanır. 

(8) Esas hakkında incelemenin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar İçtü-
zükle düzenlenir. 

Kararlar 
MADDE 50- (1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edil-

diğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve 
sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak 
yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez. 

(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve 
sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili 
mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulun-
mayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mah-
kemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla 
yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve 
sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir. 

(3) Bölümlerin esas hakkındaki kararları gerekçeleriyle birlikte ilgililere ve 
Adalet Bakanlığına tebliğ edilir ve Mahkemenin internet sayfasında yayımlanır. 
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Bu kararlardan hangilerinin Resmî Gazetede yayımlanacağına ilişkin hususlar 
İçtüzükte gösterilir. 

(4) Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları, bağlı oldukları bölümler; bö-
lümler arasındaki içtihat farklılıkları ise Genel Kurul tarafından karara bağlanır. 
Buna ilişkin diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir. 

(5) Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir. 
Başvuru hakkının kötüye kullanılması 
MADDE 51- (1) Bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit 

edilen başvurucular aleyhine, yargılama giderlerinin dışında, ayrıca ikibin Türk 
Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasına hükmedilebilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Siyasi Parti Kapatma ve Dokunulmazlığın 
Kaldırılması Davaları 

Siyasi parti kapatma davaları 
MADDE 52- (1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan dava 

üzerine Mahkeme, bir siyasi partinin Anayasanın 69 uncu maddesinde sayılan 
hâllerden ötürü kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre Devlet 
yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan 
üyelerin üçte iki oy çokluğuyla karar verebilir. 

(2) Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, 5271 sayılı Kanunun da-
vanın mahiyetine uygun hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinden 
Genel Kurulca incelenir ve kesin karara bağlanır. 

(3) Başkanın görevlendirdiği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak 
Başkanlığa sunar. Yapılacak ilk inceleme sonrasında iddianamenin kabulüne 
karar verilmesi hâlinde, iddianame ve ekleri ilgili siyasi partiye gönderilerek 
usul ve esasa ilişkin savunmaları alınır. Davalı partinin yazılı savunma vermesi 
hâlinde, bu savunma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Ayrıca 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasi partinin 
genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin sözlü savunması dinlenir. 
Hakkında siyasi yasaklılık istenenler iddialarla ilgili savunmalarını yazılı olarak 
sunabilirler. 

(4) Genel Kurul, gerekli gördüğü hâllerde sözlü açıklamalarını dinlemek 
için ilgilileri ve konu hakkında bilgisi olanları çağırabilir. 

(5) Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Siyasi partilere ihtar verilmesi 
MADDE 53- (1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bir siyasi partinin 

22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101 inci maddesi 
dışında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasi partilerle ilgili 
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emredici hükümlerine aykırı hareket ettiği iddiasıyla, o parti aleyhine ihtar 
kararı verilmesi istemiyle Mahkemeye başvurabilir. Mahkemece verilecek süre 
içinde siyasi partinin savunması alındıktan sonra, aykırılık tespit edilirse aykırı-
lığın giderilmesi için ilgili siyasi parti hakkında ihtar kararı verilir. 

(2) Bu karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ 
edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Dokunulmazlığın kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi du-
rumlarında iptal talebi 

MADDE 54- (1) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletve-
killiğinin düşmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına karşı, ilgili 
milletvekili veya milletvekili olmayan bakan ya da bir diğer milletvekili, kararın 
alındığı günden başlayarak yedi gün içinde kararın Anayasaya, kanuna veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne aykırılığı iddiasıyla iptali için Mahke-
meye başvurabilir. Bu talep on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır. 

(2) İptal taleplerinde Mahkeme, ilgilinin ibraz etmesini beklemeksizin ge-
rekli evrakı doğrudan getirtir. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Siyasi Partilerin Mali Denetimi 
Siyasi partilerin mali denetimi 
MADDE 55- (1) Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve gi-

derlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştay dan yardım sağlar. 
(2) Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile 

parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının 
onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun ola-
rak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönde-
rilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. 

(3) Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak 
üzere Mahkemeye gönderilir. 

Mali denetimde ilk ve esas inceleme 
MADDE 56- (1) Siyasi partilerin kesin hesapları üzerindeki inceleme 2820 

sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 
(2) Yapılan incelemeye ilişkin raporlar ilgili siyasi partiye gönderilerek en 

geç iki ay içinde görüşünü bildirmesi istenir. 
(3) Mahkeme mali denetim sırasında siyasi partilerin incelemeye ilişkin ra-

porlar hakkındaki görüşlerini de değerlendirir. 
(4) Mahkemenin mali denetime ilişkin kararlarının birer örneği ilgili siyasi 

partiye ve siyasi partinin sicil dosyasına konulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilir. 

(5) Mali denetim sonucunda verilen kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Yüce Divan Yargılaması 

Duruşma 
MADDE 57- (1) Genel Kurul, Yüce Divan sıfatıyla çalışırken yürürlükteki 

kanunlara göre duruşma yapar ve hüküm verir. 
(2) Yüce Divan, 5271 sayılı Kanundaki iddianamenin iadesi sebeplerinden 

başka esaslı hukuka aykırı hâllerin bulunması hâlinde de iddianamenin veya 
iddianame yerine geçen belgelerin iadesine karar verebilir. 

(3) Yüce Divanda sorgusu yapılmış olan sanığın, sonraki oturumlara gel-
memesi ve Yüce Divan tarafından da duruşmada hazır bulunmasına gerek 
görülmemesi hâllerinde, duruşmadan vâreste tutulma talebi olmasa dahi 
yokluğunda duruşmaya devam edilerek kamu davası sonuçlandırılabilir. Müda-
fi her zaman duruşmada hazır bulunabilir. 

(4) Duruşma sırasında Başkanın uygun göreceği teknik araçlarla kayıt ya-
pılır. Bu kayda dayanılarak düzenlenen duruşma tutanaklarının her sayfası 
Başkan ile tutanağı düzenleyenler tarafından imzalanır. 

(5) Yüce Divanda savcılık görevini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili yapar. Yargıtay Cumhuriyet savcılarından 
görevlendirilenler de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcı vekiliyle birlikte duruşmaya katılabilir. 

Yeniden inceleme 
MADDE 58- (1) Yüce Divan tarafından verilen hükme karşı yeniden ince-

leme başvurusu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcı vekili, sanık, müdafi, katılan veya vekili tarafından yapılabilir. 

(2) Yeniden inceleme başvurusu hükmün açıklanmasından itibaren on beş 
gün içinde Yüce Divana bir dilekçe verilmesi suretiyle yapılır. Hüküm, yeniden 
incelemeye başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ 
tarihinden başlar. 

(3) Yüce Divan yeniden incelemeyi dosya üzerinden yapar. Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcısının veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilinin, sanığın 
veya katılanın istemi üzerine ya da resen incelemenin duruşma açılarak yapıl-
masına da karar verilebilir. 

(4) İncelemenin duruşma açılarak yapılmasına karar verilmesi hâlinde 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekiline, 
sanığa, katılana, müdafi ve vekile duruşma günü tebliğ edilir. Sanık, duruş-
mada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir müdafi ile de temsil ettirebilir. 

(5) Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcı vekili, hazır bulunması hâlinde sanık, müdafi, katılan ve vekili iddia 
ve savunmalarını açıklar; yeniden inceleme başvurusunda bulunan tarafa önce 
söz verilir. Her hâlde son söz sanığındır. 
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(6) Yeniden inceleme, yalnızca başvuruda belirtilen hususlarla sınırlı olarak 
yapılır. Başvurunun yerinde görülmesi hâlinde aynı zamanda başvuru konusu 
hakkında da karar verilir. Yeniden inceleme başvurusu üzerine verilen kararlar 
kesindir. 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yargılamaya İlişkin Diğer Hususlar 
Dava ve işlere katılmaya engel durumlar 
MADDE 59- (1) Başkan ve üyeler; 
a) Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere, 
b) Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya akrabalık yö-

nünden üstsoy ve altsoyunun, dördüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan 
yönünden ve akrabalığı doğuran evlilik bağı kalkmış olsa bile üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dâhil) akrabalık yönünden civar hısımlarının veya aralarında 
evlatlık bağı bulunan kimselerin dava ve işlerine, 

c) Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatıyla hareket ettiği 
dava ve işlere, 

ç) Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veya tanık ya da bilirkişi olarak 
beyanda bulunmuş olduğu dava ve işlere, 

d) İstişarî görüş ve düşüncesini ifade etmiş olduğu dava ve işlere, 
bakamazlar. 
Başkan ve üyelerin reddi 
MADDE 60- (1) Başkan ve üyeler tarafsız hareket edemeyecekleri kanısı-

nı haklı kılan hâllerin olduğu iddiası ile reddolunabilirler. 
(2) Bu takdirde, Genel Kurul ya da bölümlerde ilgili üye katılmaksızın ret 

konusu hakkında kesin karar verilir. 
(3) Ret şahsidir. Genel Kurul ya da bölümlerin toplanmasına mani olacak 

sayıda üyenin reddine ilişkin talepler dinlenmez. 
(4) Ret dilekçesinde, ret sebeplerinin açıkça gösterilmesi ve delillerin bir-

likte bildirilmesi gereklidir. Bu şartları taşımayan dilekçeler reddolunur. Yemin 
delil teşkil etmez. 

(5) Ret talebinin kötü niyetle yapıldığının anlaşılması ve esas yönünden 
kabul edilmemesi hâlinde, talepte bulunanların her birine Mahkemece beş yüz 
Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar disiplin para cezası verilir. 

(6) Bu Kanun anlamında disiplin para cezasından maksat, bireysel başvuru 
hakkını veya ret talebini açıkça kötüye kullandığı tespit edilen başvurucular 
aleyhine verilen, verildiği anda kesin olan ve derhâl infazı gereken para ceza-
sıdır. Bu ceza, seçenek yaptırımlara çevrilemez ve adli sicil kayıtlarında yer 
almaz. 
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(7) Disiplin para cezası, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları-
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Çekinme 
MADDE 61- (1) Başkan ve üyelerin 59 uncu ve 60 ıncı maddelerde yazılı 

sebeplere dayanarak davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri hâlinde, Genel 
Kurul çekinme talebinde bulunan Başkan veya üyenin de iştirakiyle konu 
hakkında kesin kararını verir. Ancak, çekinme talebinde bulunan üye oylamaya 
katılamaz. 

Bilgi ve belge verme yükümlülüğü ile Devlet sırrı niteliğindeki 
bilgiler 

MADDE 62- (1) Mahkeme, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi 
sırasında yasama, yürütme, yargı organları, kamu idareleri, kamu görevlileri, 
bankalar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışmaya, bilgi ve belge 
istemeye, gerekli gördüğü her türlü belge, kayıt ve işlemi incelemeye, bilgi 
almak üzere her derece ve sınıftan kamu görevlileri ile ilgilileri çağırmaya, 
idare ve diğer tüzel kişilerden temsilci istemeye yetkilidir. Mahkemenin bu 
taleplerini belirtilen süre içinde yerine getirmeyenler hakkında genel hükümle-
re göre doğrudan soruşturma yapılır. 

(2) Mahkemenin bakmakla görevli olduğu dava ve işlerle ilgili bilgiler, Dev-
let sırrı olduğu gerekçesiyle Mahkemeye karşı gizli tutulamaz. 

(3) Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taşıması hâlinde tanık, 
Mahkeme tarafından stenograf ve zabıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir. Başkan 
daha sonra bu tanık açıklamalarından sadece bakılmakta olan davanın esasına 
etkili olan hususları tutanağa geçirir. Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, millî 
savunmasına ve millî güvenliğine zarar verebilecek, anayasal düzen ve dış 
ilişkilerde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler Devlet sırrı sayılır. 

(4) Bu hükümler sözlü açıklamasına başvurulanlar ile bilirkişilere de uygu-
lanır. 

Araç, gereç ve personelden yararlanma 
MADDE 63- (1) Başkan, Yüce Divan, siyasi parti kapatma davaları ve 

sözlü açıklamalarda duruşmanın gerekli kıldığı durumlarda, Devlet kurum ve 
kuruluşlarına ait araç, gereç, stenograf ve teknik personelden yararlanmak 
için istemde bulunabilir. Bu istemler, ilgili makamlarca derhâl yerine getirilir. 

Harç istisnası 
MADDE 64- (1) Mahkemeye yapılacak bireysel başvurular dışındaki 

başvurular, alınacak kararlar ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler harca tabi 
değildir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Kararlar 

Oylama şekli ve karar nisabı 
MADDE 65- (1) Genel Kurul ve bölümler kararlarını katılanların salt ço-

ğunluğuyla alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü 
doğrultusunda karar verilmiş olur. 

(2) Anayasa değişikliklerinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da 
Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya 
katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu aranır. 

(3) Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. 
Mahkeme kararları 
MADDE 66- (1) Mahkeme kararları kesindir. Mahkeme kararları Devletin 

yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel 
kişileri bağlar. 

(2) İptal kararları geriye yürümez. 
(3) Mahkemece iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde kararname 

veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya 
hükümleri, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten 
kalkar. Mahkeme gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazetede yayımlandığı 
günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek 
üzere ayrıca kararlaştırabilir. 

(4) Mahkeme, bir kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, 
kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm 
tesis edemez. 

(5) Mahkeme kararları gerekçeli olarak yazılır. İptal kararları gerekçesi ya-
zılmadan açıklanamaz. 

(6) Karar taslaklarının hazırlanması ve görüşülmesine ilişkin esaslar İçtü-
zükte gösterilir. 

(7) Kararlar, inceleme veya yargılamaya katılan başkan ve üyeler tarafın-
dan imzalanır. Muhalif kalanlar, kararda muhalefet nedenlerini İçtüzükte belir-
tilecek süre içinde yazılı olarak teslim ederler. Kararlar ilgililere bu şekliyle 
tebliğ olunur. 

(8) İptal ve itiraz başvuruları sonucu verilen gerekçeli kararlar Resmî Ga-
zetede hemen yayımlanır. 

Yargılamanın yenilenmesi 
MADDE 67- (1) Mahkemenin siyasi parti kapatma davalarında veya Yüce 

Divan sıfatıyla verdiği kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi 5271 sayılı 
Kanun hükümlerine göre istenebilir. 
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(2) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinin siyasi 
parti kapatma veya Yüce Divan sıfatıyla verdiği bir kararının Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğine hükmetmesi 
hâlinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itiba-
ren bir yıl içinde Anayasa Mahkemesinden yargılamanın yenilenmesi talebinde 
bulunulabilir. 

(3) Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini esaslı ve kabule değer 
bulursa, yargılamanın yenilenmesine karar verir. İstem genel hükümlere göre 
sonuçlandırılır. 

 
BEŞİNCİ KISIM 

Mali Hükümler, Personel ve Özlük İşleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Mali, Sosyal ve Diğer Haklar 
Mali haklar 
MADDE 68- (1) Anayasa Mahkemesi Başkanı, başkanvekilleri, üyeleri, 

Anayasa Mahkemesi raportörleri, raportör yardımcıları ve raportör yardımcısı 
adaylarının aylık ve ödenekleriyle diğer mali, sosyal hak ve yardımları bu 
Kanun hükümlerine tabidir. 

Aylık tablosu 
MADDE 69- (1) Kıstas aylığı oluşturan her bir ödeme unsurunun; 
a) Anayasa Mahkemesi Başkanına % 100’ü, 
b) Anayasa Mahkemesi başkanvekillerine % 90’ı, 
c) Anayasa Mahkemesi üyelerine % 86’sı, 
ç) Birinci sınıf raportörlere % 79’u, 
d) Birinci sınıfa ayrılmış raportörlere % 65’i, 
e) Birinci derecede bulunan diğer raportörlere % 55’i, 
f) İkinci derecede bulunan raportörlere % 53’ü, 
g) Üçüncü derecede bulunan raportörlere % 51’i, 
ğ) Dördüncü derecede bulunan raportörlere % 49’u, 
h) Beşinci derecede bulunan raportörlere % 47’si, 
ı) Altıncı derecede bulunan raportörlere % 45’i, 
i) Yedinci derecede bulunan raportörlere % 43’ü, 
j) Sekizinci derecede bulunan raportörlere % 41’i, 
k) Birinci derecede bulunan raportör yardımcılarına % 65’i, 
l) İkinci derecede bulunan raportör yardımcılarına % 56’sı, 
m) Üçüncü derecede bulunan raportör yardımcılarına % 54’ü, 
n) Dördüncü derecede bulunan raportör yardımcılarına % 52’si, 
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o) Beşinci derecede bulunan raportör yardımcılarına % 50’si, 
ö) Altıncı derecede bulunan raportör yardımcılarına % 47’si, 
p) Yedinci derecede bulunan raportör yardımcılarına % 46’sı, 
r) Sekizinci derecede bulunan raportör yardımcılarına % 44’ü, 
s) Raportör yardımcısı adaylarına % 37’si, 
oranında aylık ödeme yapılır. Bu madde kapsamındaki ödeme unsurları 

arasında yer alan ikramiyenin hesabında, kıstas aylık içindeki ikramiyenin bir 
mali yıldaki toplam tutarının on ikide biri dikkate alınır. 

(2) Dereceleri yükselen Anayasa Mahkemesi raportörleri ve raportör yar-
dımcıları yeni derecelerine ilişkin aylığa, söz konusu yükselmelerinin geçerlilik 
tarihlerini takip eden ayın on beşinden itibaren hak kazanırlar. 

(3) Birinci sınıf raportörlerin almakta oldukları aylık oranlarına, ödemeye 
esas olacak olan oran % 83’ü geçmemek üzere, birinci sınıfa ayrılma nitelikle-
rini kaybetmemeleri koşuluyla her üç yılda bir, iki puan ilave edilir. 

(4) Kıstas aylığı oluşturan ödeme unsurlarından vergiye tabi olmayanlar, 
bu maddeye göre yapılacak ödemelerde de aynı şekilde vergiye tabi olmaz. 

(5) Birinci fıkrada unvanları belirtilenlerden Anayasa Mahkemesi Başkanı, 
başkanvekilleri, üyeleri ile raportörlere aynı maddeye göre ödenmekte olan 
brüt aylıklarının % 10’u oranında yargı ödeneği verilir. 

(6) Yükseköğretim kurumlarından veya Sayıştay dan gelen raportörlere, 
aynı derece, kademe ve kıdemdeki hâkim ve savcı raportörlere ödenen aylık 
ve ödenekler esas alınarak ödeme yapılır. 

(7) Bu maddeye göre ödeme yapılanlara; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ödemeler (yabancı dil 
tazminatı hariç) ile temsil, makam ve yüksek hâkimlik tazminatları ödenmez 
ve 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödeme yapılmaz. 

(8) Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin ek göstergeleri sırasıyla 
(9.000) ve (8.000), yüksek hâkimlik tazminat göstergeleri ise (17.000)’dir. 

(9) Başkan, başkanvekilleri ve üyelere (40.000) gösterge rakamının me-
mur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, ra-
portörlere ise (10.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ek ödenek verilir. Bu öde-
neğe hak kazanılmasında ve ödenmesinde 2802 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin 
hükmü uygulanır ve bu ödenek, damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaz. 

(10) Bu maddeye göre ödeme yapılanların aylıklarının ödenme zamanı, 
hangi hâllerde geri alınacağı, sosyal hak ve yardımları ile yardımcılıktan ve 
açıktan atanmada aylık ve ödeneğe hak kazanmada, bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hâllerde, ilgisine göre 2802 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır. 
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(11) Mahkemede görevli 657 sayılı Kanuna tabi personele her ay, (5.000) 
gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucunda bulunan aylık tutarda ek ödeme yapılır. Ek ödeme tutarı, damga 
vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz. Ek ödeme, her ne 
şekilde olursa olsun başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

İzin 
MADDE 70- (1) Başkan ve üyelerin, Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya 

Anayasaya göre süreye tabi olan işlerin engellenmemesi kaydıyla otuz beş 
günlük yıllık izin hakları vardır. 

(2) Hastalık ve mazeret izinleri genel hükümlere tabidir. Yıllık ve mazeret 
izinleri Başkan tarafından verilir. 

Sağlık işleri ve tedavi 
MADDE 71- (1) Başkan ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yü-

kümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin tabi olduğu hükümler ve esaslar çerçevesinde Mahkeme bütçesin-
den ödenir. 

Kuruluş günü ve onur belgesi verilmesi 
MADDE 72- (1) Her yılın nisan ayının 25 inci günü Mahkemenin kuruluş 

günüdür. Kuruluş günü törenlerle kutlanır; seminer, konferans ve benzeri 
etkinlikler tertiplenebilir. 

(2) Emekliye ayrılmış olan başkanlar, başkanvekilleri ve üyelere onur bel-
geleri ve geçmiş hizmetlerinin anısını simgeleyen birer armağan verilir. 

(3) Bu amaçla yapılacak tören ve armağanların giderini karşılamak üzere 
her yıl Mahkeme bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu amaçla yapılacak har-
camalar 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Yabancı ülkelere gönderilme 
MADDE 73- (1) Raportörler ve raportör yardımcıları bilgi ve görgülerini 

artırma, lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma ya da karşılıklı iş birliği çerçeve-
sinde yabancı ülke mahkemeleri, üniversiteler veya uluslararası kuruluşlarda 
çalışmak veya öğrenim görmek üzere Başkanlıkça iki yıla kadar yurt dışında 
görevlendirilebilirler. Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bu süreler bir 
katına kadar uzatılabilir. 

(2) Bu kapsamda yurt dışında görevlendirilenlerin; mali hakları, yükümlü-
lükleri, mecburî hizmetleri, giderlerinin karşılanması, aylık ve ödeneklerinin 
transferi konularında Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

(3) Bu Kanun hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilenlerin derece 
yükselmeleri, kademe ilerlemeleri, emeklilik, aylık, ödenek ve diğer bütün 
özlük hakları ile yükümlülükleri devam eder. 
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Kadrolar 
MADDE 74- (1) Mahkemeye ait kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve ip-

tali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anayasa Mahkemesi Başkanlığında; Genel Sekre-

ter Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Kararlar 
Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Arşiv Müdürü, Mali İşler Müdürü, Bilgi İşlem 
Müdürü, İkmal Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, 
Kütüphane Müdürü, İdarî İşler Müdürü, Müdür, Ayniyat Saymanı ve Sivil 
Savunma Uzmanı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanu-
nun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç altı ay içinde Mahkemede ya da 
Adalet Bakanlığı teşkilatında derece ve kademelerine uygun kadrolara atanır-
lar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça durumlarına uygun işlerde 
görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrola-
rına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakla-
rını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların 
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklar toplamı, 
eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer 
mali hakları net tutarından az olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilince-
ye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi 
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde Başkanlığa ait kadrolarda bulunanlardan, 
birinci fıkrada sayılanlar hariç kadro ve görev unvanı değişmeyenler Başkanlı-
ğa ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. 

(3) Bu Kanuna göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar 
Mahkemenin değişen veya yeniden kurulan birimlerine verilen görevler daha 
önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 
Başkanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna uygun hâle 
getirir. Bu çerçevede kadro değişiklikleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın anılan Kanun 
Hükmünde Kararnamenin hükümlerine göre yürütülür. 

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Başkan ve Baş-
kanvekili, seçildikleri tarihte geçerli olan süreyi tamamlar. 

(5) Bu Kanunda öngörülen İçtüzük ve yönetmelik Başkanlıkça en geç altı 
ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. İçtüzük ve yönetmelik yürürlüğe 
girinceye kadar, mevcut İçtüzük ve yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

(6) Mevzuatta 10/11/1983 tarihli ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar, bu 
Kanuna aykırı hükümleri hariç, bu Kanuna yapılmış sayılır. 
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(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen tedavi gi-
derleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 2949 sayılı Kanunun 14 
üncü maddesi hükümleri esas alınır. 

(8) Mahkeme, 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve karar-
lar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler. 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 75- (1) 10/11/1983 tarihli ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin 

Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
(2) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü madde-

sinde yer alan “Anayasa Mahkemesi,” ibaresi “Anayasa Mahkemesi Başkan ve 
üyeleri ile” olarak değiştirilmiştir. 

(3) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun; 1 in-
ci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Anayasa Mahkemesi” ibareleri, 103 üncü 
maddesinde yer alan “Anayasa Mahkemesi Başkanı,”, “Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili, Anayasa Mahkemesi Üyeleri,” ibareleri ile anılan Kanunun eki (I) 
sayılı ek gösterge cetvelinde yer alan “Anayasa Mahkemesi Başkanı,”, “Uyuş-
mazlık Mahkemesi Başkanı ile”, “Anayasa Mahkemesi üyeleri,” ibareleri madde 
metinlerinden çıkarılmıştır. 

(4) 23/1/1987 tarihli ve 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan “Anayasa Mah-
kemesi Başkanı,”, “Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ile” ve “Anayasa Mahke-
mesi Üyeleri,” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu 
maddesine “Genel Sekreter Sekreterliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiştir. 

(6) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
bölümünde yer alan kadrolar iptal edilerek ilgili cetvelden çıkarılmıştır. Bu 
Kanuna ekli (l) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin, (2) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek (I) sayılı cetvelin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bö-
lümüne eklenmiş, (5) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı bölümünden çıkarılmıştır. Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar 
ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetve-
lin Adalet Bakanlığı, (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayılı 
cetvelin Sayıştay Başkanlığı bölümüne eklenmiştir. 

(7) 657 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvelin (5) numaralı başlığının altın-
daki kısma “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Müdürleri” ibaresi eklenmiştir. 

(8) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (l) sayılı Tarifenin 
“A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün ilk cümlesine “yargı konularında” 
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ibaresinden sonra gelmek üzere “, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurular-
da” ibaresi ve “l- Başvurma harcı” başlıklı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“4. Anayasa Mahkemesinde 150,00 TL” 
Yürürlük 
MADDE 76- (1) Bu Kanunun; 
a) 45 ila 51 inci maddeleri 23/9/2012 tarihinde, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 77- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

2/4/2011 
 
 

(1) SAYILI LİSTE 
KURUMU: ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
(MESLEK MENSUPLARI) 

UNVAN DERECE 
SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

Üye 1 17 

Raportör (Hâkim ve Savcı) 1 30 

Raportör (Hâkim ve Savcı) 2 18 

Raportör (Hâkim ve Savcı) 3 19 

Raportör (Uzman Denetçi) 1 6 

Raportör (Başdenetçi) 2 5 

Raportör (Denetçi) 4 4 

Raportör (Doçent) 1 4 

Raportör (Yardımcı Doçent) 1 9 

Raportör (Doktor Araştırma Görevlisi) 5 3 

Raportör (Raportör Yardımcısı) 5 45 

TOPLAM  160 
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(2) SAYILI LİSTE 
KURUMU: ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIF UNVAN DERECE 
SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

GİH Basın Müşaviri 1 1 

GİH Mütercim 5 10 

GİH Raportör Yardımcısı 6 5 

GİH Raportör Yardımcısı 7 10 

GİH Raportör Yardımcısı 8 30 

GİH Raportör Yardımcısı  9 45 

GİH Yazı İşleri Müdürü 1 1 

GİH Dış İlişkiler Müdürü 1 1 

GİH Strateji Geliştirme Müdürü 1 1 

GİH Teknik Hizmetler Müdürü 1 1 

GİH İdarî ve Mali İşler Müdürü 1 1 

GİH Personel Müdürü 1 1 

GİH Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 1 1 

GİH Özel Kalem Müdürü 1 1 

GİH Uzman  1 12 

GİH Sivil Savunma Uzmanı 1 1 

GİH Mali Hizmetler Uzmanı 4 2 

GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8 1 

GİH Şef 3 15 

GİH Şef 4 3 

GİH Şef 5 3 

GİH Şef 6 3 

GİH Kütüphaneci 8 1 

GİH Kütüphaneci 7 2 

GİH Programcı 6 6 

GİH Çözümleyici 1 1 
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GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 30 

GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 10 

GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 10 

GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 15 

GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 25 

GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 25 

GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 25 

GİH Şoför 5 15 

GİH Şoför 6 5 

GİH Şoför 7 5 

GİH Şoför 8 5 

GİH Şoför 9 5 

GİH Şoför 10 5 

GİH Santral Memuru 5 1 

GİH Santral Memuru 11 2 

SH Tabip 1 1 

SH Hemşire 1 1 

SH Hemşire 3 1 

TH Mühendis 7 1 

TH Mühendis 6 1 

TH Tekniker 3 1 

TH Tekniker 6 3 

TH Tekniker 7 6 

TH Teknisyen 3 4 

TH Teknisyen 4 2 

TH Teknisyen 5 2 

TH Teknisyen 7 1 

TH Teknisyen 8 4 

TH Teknisyen 9 4 

YH Hizmetli 5 7 

YH Hizmetli 6 5 

YH Hizmetli 7 5 
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YH Hizmetli 8 3 

YH Hizmetli 9 2 

YH Hizmetli 10 5 

YH Hizmetli 11 5 

YH Dağıtıcı 5 1 

YH Dağıtıcı 9 1 

YH Dağıtıcı 10 1 

YH Mübaşir 5 2 

YH Bekçi 5 3 

YH Bekçi 7 2 

YH Bekçi 10 2 

YH Bekçi 11 15 

YH Aşçı 5 3 

YH Aşçı 9 3 

TOPLAM  439 

 
 
 

(3) SAYILI LİSTE 
KURUMU: ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
(MESLEK MENSUPLARI) 

UNVAN DERECE 
SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

Raportör (Hâkim ve Savcı) 1 30 

Raportör (Hâkim ve Savcı) 2 18 

Raportör (Hâkim ve Savcı) 3 19 

TOPLAM  67 
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(4) SAYILI LİSTE 
KURUMU: SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
(MESLEK MENSUPLARI) 

UNVAN DERECE 
SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

Raportör (Uzman Denetçi) 1 6 

Raportör (Başdenetçi) 2 5 

Raportör (Denetçi) 4 4 

TOPLAM  15 

 
 
 
 

(5) SAYILI LİSTE 
KURUMU: ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 
(MESLEK MENSUPLARI) 

UNVAN DERECE 
SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

ASİL ÜYE 1 11 

YEDEK ÜYE  1 4 

TOPLAM  15 
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ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ 
 

Dayandığı Kanunun Tarihi : 7/11/1982, No: 2709 
  30/3/2011 6216 
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12/7/2012, No: 28351 
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: 52 
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ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ 
 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç Kapsam ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İçtüzüğün amaç ve kapsamı; Anayasa Mahkemesinin iç 

düzenini, işleyişini, teşkilatını, Bölüm ve Komisyonların oluşumunu, çalışma, 
yargılama usul ve esaslarını, tutulacak defter ve kayıtlarını, elektronik ortam 
da dâhil evrakın akış düzenini ve arşivlenmesini, Mahkeme kütüphanesini, 
Genel Sekreterlik ile idari teşkilatını, idari personelin görev ve sorumluluklarını, 
Başkan, Başkanvekilleri, üyeler ile raportörler ve raportör yardımcılarının özlük 
dosyalarının tutulmasını, disiplin işlerini, izinlerini, giyecekleri kisvelerin şekli 
ile bunların giyilme zaman ve yerlerini, müzakere ve duruşmaların yönetimi ve 
kayda alınmasının esaslarını düzenlemektir. 

Hukuki dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İçtüzük, 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cum-

huriyeti Anayasasının 149 uncu maddesi ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 5 
inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İçtüzük uygulamasında; 
a) Araştırma ve İçtihat Birimi (Ar-İç): Mahkeme kararlarını izleyerek içti-

hadın geliştirilmesi ve tanıtımı için çalışmalar yapmak, içtihat farklılıklarının 
önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak ve bu amaçlarla istatistikler ve 
araştırma raporları hazırlamakla görevli birimi, 

b) Başkan: Anayasa Mahkemesi Başkanını, 
c) Başkanlık: Anayasa Mahkemesi Başkanlığını, 
ç) Başkanvekili: Bölümlerin başkanlığını yürütmek ve Başkana vekâlet et-

mek üzere Genel Kurulca dört yıllığına seçilen üyeleri, 
d) Başraportör: Genel Kurulda, bireysel başvuru birimlerinde ve Ar-İç’te 

raportörler ve raportör yardımcılarının faaliyetlerinin ve Mahkemede oluşturu-
lan çalışma gruplarının düzenli ve verimli işleyişini sağlamak, Genel Kurul ve 
Bölümlerin işleyişi ile ilgili konularda Başkana ve Bölüm Başkanlarına yardımcı 
olmak üzere Başkan tarafından görevlendirilen raportörleri, 
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e) Başvurucu: Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ve Anayasanın ilgili 
maddesinin işaret ettiği temel hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tara-
fından ihlal edildiği iddiasıyla Mahkemeye bireysel başvuru yapan gerçek ya 
da tüzel kişiyi, 

f) Bireysel başvuru raportörü: Bölümler ve Komisyonlar raportörlerini, 
g) Bölüm Başkanı: Bölümlere başkanlık eden Başkanvekillerinden her bi-

rini, 
ğ) Bölüm: Bölüm başkanının başkanlığında yedi üyeden oluşan, ilgili Bö-

lüm Başkanı ve dört üyenin katılımıyla toplanıp Komisyonlarca kabul edilebilir-
liğine karar verilmiş başvuruların esası, kabul edilebilirliği hususu karara bağ-
lanmak üzere sevk edilen başvuruların ise kabul edilebilirliği ve esası hakkında 
karar verme yetkisine sahip olan kurulları, 

h) Bölümler raportörü: Komisyonlarca kabul edilebilirliğine karar verilen 
başvuruların esasına ve gerektiğinde kabul edilebilirliğine ilişkin karar taslakla-
rını başraportörün gözetiminde hazırlamak, gerekli yazışma ve sunumları 
yapmakla görevli raportörleri, 
ı) Çalışma grubu: Hukukî, idari veya teknik hususlarda ortaya çıkan sorun-

ların çözümünde uygulama birliği ve iş verimliliğinin sağlanması için çalışmalar 
yapmak ve görüş belirlemek amacıyla oluşturulan grubu, 

i) Genel Kurul raportörü: Genel Kurulun görev alanına giren hususlarda 
yargısal ve idari çalışmalar yapmak üzere Başkan tarafından görevlendirilen 
raportörleri, 

j) Genel Kurul: Onyedi üyeden oluşan kurulu, 
k) Genel Sekreter: Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterini, 
l) Genel Sekreter Yardımcısı: Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter yardım-

cılarını, 
m) Gruplandırma: Benzer nitelikteki bireysel başvuruların, kabul edilebilir-

liği ve esası hakkındaki incelemelerin daha hızlı ve tutarlı biçimde yapılması 
amacıyla belli konu başlıkları altında bir araya getirilmesini, 

n) İçtüzük: Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünü, 
o) Kanun: 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kurulu-

şu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu, 
ö) Kıdem: Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme tarihinden itibaren geçen 

süreyi veya aynı tarihte seçilenlerden yaşça büyük olmayı; Başkanvekilliğinde 
kıdem, Başkanvekilliğinde geçen süreyi veya aynı tarihte seçilmişlerse üyeliğe 
seçilme tarihinden itibaren geçen süreyi, yeniden seçilme hâlinde Başkanvekil-
liğinde geçen toplam süreyi, 

p) Komisyon: Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesini yapmak 
üzere iki üyeden oluşan kurulları, 
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vuruların kabul edilebilirliğine ilişkin karar taslaklarını başraportörün gözeti-
minde hazırlamak, gerekli yazışma ve sunumları yapmakla görevlendirilen 
raportörleri, 

s) Mahkeme: Genel Kurul, Bölümler ve Komisyonlar ile bunlardan oluşan 
Anayasa Mahkemesini, 

ş) Raportör: Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri uyarınca Mahkemenin 
yargısal ve idari çalışmalarına yardımcı olmak üzere Başkan tarafından atanan 
ya da görevlendirilen raportörleri, 

t) Raportör yardımcısı: Kanunun 27 nci maddesi uyarınca Mahkemenin 
yargısal ve idari çalışmalarına yardımcı olmak üzere Başkan tarafından atanan 
raportör yardımcılarını, 

u) Sözleşme: 4 Kasım 1950 tarihli, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin 
Korunmasına İlişkin Sözleşmeyi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu Proto-
kolleri, 

ü) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik 
ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini, 

v) Üye: Başkan ve başkanvekilleri de dâhil tüm üyeleri, 
y) Yüce Divan: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde 

belirtilen kişilerin, görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılamasını yapmakla 
görevli Genel Kurulu, 

İfade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anayasa Mahkemesi Üyeliği 

Üye seçilenlere tebligat 
MADDE 4- (1) Mahkeme üyeliğine seçilme keyfiyetinin Türkiye Büyük Mil-

let Meclisince seçilen üyelerle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lığı tarafından; Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerle ilgili olarak ise 
Cumhurbaşkanlığı tarafından Mahkemeye yazıyla bildirilmesi üzerine, Başkan 
durumu ve tebellüğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde göreve başlaması 
gerektiğini seçilenlere yazı ile derhâl tebliğ eder. 

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi 
MADDE 5- (1) Seçilen üyenin geçerli bir mazereti bulunmaksızın bir ay 

içinde göreve başlamaması veya görevi kabul etmediğini yazılı olarak beyan 
etmesi durumunda, bu husus ilgilinin Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilmiş 
olması hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Cumhurbaşkanınca 
seçilmiş olması hâlinde Cumhurbaşkanlığına ve aday gösterilmesi söz konusu 
ise ilgili kurum ya da kurula Başkan tarafından yazıyla bildirilir. 
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Andiçme 
MADDE 6- (1) Üyeler, andiçmedikçe Mahkeme faaliyetlerine katılamazlar. 
(2) Başkan, andiçme törenine Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanını, Başbakanı, yüksek yargı organları başkan ve başsavcılarını, 
Adalet Bakanını ve Devlet protokolünde yer alan diğer üst düzey görevlileri ve 
emekli üyeler ile andiçecek üyenin bildireceği belirli sayıdaki kişileri davet 
eder. 

(3) Başkanın konuşmasından sonra Kurul ve davetliler önünde, seçilen 
üyenin özgeçmişi okunur. 

(4) Seçilen üye, davetlilerin huzurunda, Başkan, Başkanvekilleri ve üyele-
rin önünde Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen şekilde andiçer. 

(5) Üyeler, raportörler ve raportör yardımcıları andiçme törenine kisvele-
riyle katılırlar. 

(6) Andiçme töreninden sonra yeni seçilen üyenin özgeçmişi TRT ve haber 
ajansları kanalıyla duyurulur. 

Göreve engel hastalık 
MADDE 7- (1) Üyelerden birinin görevini sağlık bakımından yerine geti-

remeyeceğinin tam teşekküllü resmî bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile 
kesin olarak anlaşılması halinde Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uygulanır. 

(2) Bu kişiler kendi istekleri veya Genel Kurulca alınacak karar üzerine bi-
rinci fıkrada nitelikleri belirlenen bir hastanenin sağlık kuruluna gönderilirler. 
Sağlık kurulunun raporu yapılacak işleme esas alınır. 

(3) Ancak bu kişilerin talepte bulunması veya Genel Kurulca lüzum görül-
mesi hâlinde, ilgili tekrar tam teşekküllü başka bir resmî hastanenin sağlık 
kuruluna muayene ettirilir. Raporlar arasında çelişkinin ortaya çıkması duru-
munda, bu çelişki tam teşekküllü başka bir resmî hastane tarafından giderilir 
ve buna göre işlem yapılır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başkan ve Başkanvekillerinin Seçimi, 
Görev ve Yetkileri ile Üyelerin Yükümlülükleri 

Seçimler ve oy pusulalarının hazırlanması 
MADDE 8- (1) Başkan ve Başkanvekilleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan 

ve Başkanvekili, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçi-
lebilirler. Bu seçimlerde aday gösterilmez. 

(2) Seçimler bu görevlerin sona ereceği tarihten önceki iki ay içinde Baş-
kan tarafından gündeme alınır. Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat en az yedi 
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lidir. 

(3) Başkanlık, Başkanvekillikleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı veya 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğinde görev süreleri dolmadan boşalma 
olduğunda bu maddedeki hükümler çerçevesinde dört yıl için yeni seçimler 
yapılır. 

(4) Yapılacak seçimlerde üyelerin ayrı ayrı adlarını ve soyadlarını taşıyan, 
aynı şekilde aynı renk kâğıda yazılmış ve Mahkemenin mührü ile damgalan-
mış, aynı büyüklükteki oy pusulaları, bir zarf içinde üyelere dağıtılır. Seçimler 
ayrı ayrı yapılır ve oylamada, üyelere dağıtılan bu pusulalar kullanılır. 

Oyların sayımı 
MADDE 9- (1) Oyların sayımı ve dökümünde görevlendirilmek üzere, en 

kıdemsiz üç üyeden bir Sayım Kurulu oluşturulur. Bu Kurulca oyların sayımı ve 
dökümü yapılır, sonuç bir tutanakla belirlenir. 

(2) Sayım Kurulu, öncelikle oy pusulalarının oylamaya katılan üye sayısına 
eşit olup olmadığını saptar. Oy pusulalarının oy veren üye sayısından fazla 
olması hâlinde oylama yenilenir. Yöntemine uygun olmayan oy pusulaları 
geçersiz sayılır. 

(3) Sayım ve döküm sonuçları seçimin o gün sonuçlanmayacağını ortaya 
koyuyorsa, oylama, Başkan tarafından belirlenecek başka bir güne bırakılabilir. 
Bu süre yedi günden fazla olamaz. 

(4) Seçimin sonucu, seçilenlere yazı ile bildirilir ve Resmî Gazete’de yayım-
lanır. 

Başkanın görev ve yetkileri 
MADDE 10- (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Mahkemeyi temsil etmek. 
b) Mahkemenin verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla uy-

gun göreceği tedbirleri almak. 
c) Genel Kurulun ve gerektiğinde Bölümlerin gündemini belirlemek. 
ç) Genel Kurula ve Yüce Divana başkanlık etmek; gerekli gördüğü takdirde 

kendi yerine bu görevleri ifa etmek üzere Başkanvekillerinden birini görevlen-
dirmek. 

d) Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları ile başraportörleri görev-
lendirmek ve görevden almak. 

e) Mahkeme yönetmeliklerini onaylamak. 
f) Harcamaların Mahkeme bütçesine uygunluğunu denetlemek. 
g) Bölümlerden birinin fiilî ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle toplanama-

ması hâlinde diğer Bölümden üye görevlendirmek. 
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ğ) Genel Kurulun aldığı prensip kararları doğrultusunda iş yükünün Bölüm-
ler arasında dengeli bir şekilde dağıtılması için gerekli önlemleri almak. 

h) Bölümlerden birinin iş yükünün normal çalışmayla karşılanmayacak şe-
kilde arttığı ve Bölümler arasında iş yükü bakımından dengesizlik meydana 
geldiğinin tespiti hâlinde, bu hususu görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya 
çağırmak. 
ı) Bölümlerin kararları arasında içtihat uyumsuzluğunun oluştuğu ya da 

oluşacağı kanaatine varıldığı hâllerde, Genel Kurulu bu konuyu görüşmek 
üzere toplantıya çağırmak. 

i) Bölüm Başkanlarının da görüşlerini alarak bireysel başvurunun işleyiş ve 
organizasyonuna ilişkin düzenlemeler yapmak. 

j) Mahkeme personelinin atamasını yapmak. 
k) Gerekli görülen hâllerde basına ve kamuoyuna Mahkemeyle ilgili bilgi 

ve demeç vermek veya bu amaçla Başkanvekili, üye veya raportör görevlen-
dirmek. 

l) Mahkeme ile ilgili güvenlik önlemlerini almak veya aldırmak. 
m) Kanun ve İçtüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 
(2) Başkana ait görev ve yetkiler, Başkanlığın boş olması hâlinde kıdemli 

Başkanvekili; Başkanın mazeretli veya izinli olması hâllerinde ise Başkan tara-
fından belirlenen Başkanvekilince yerine getirilir. Başkanvekillerinin de bulun-
maması durumunda Mahkemeye en kıdemli üye başkanlık eder. 

Başkanvekillerinin görev ve yetkileri 
MADDE 11- (1) Başkanvekillerinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Başkanın gerekli gördüğü hâllerde Genel Kurul ya da Yüce Divana baş-

kanlık etmek. 
b) Üyesi olduğu Bölümün oturumlarına başkanlık etmek ve Bölümün işle-

rini yönetmek. 
c) Başkanı oldukları Bölümün gündemini, Genel Kurulun çalışmasını ak-

satmayacak şekilde belirlemek. 
ç) Bölümün duruşmalarına başkanlık etmek. 
d) Bölüm üyelerinin görev yapacakları Komisyonları belirlemek. 
e) Bölüm üyelerinin, Komisyonlarda dönüşümlü olarak görev yapmalarını 

sağlamak, bu amaçla listeler hazırlamak. 
f) Komisyonların verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla uy-

gun göreceği tedbirleri almak. 
g) Komisyonların kararları arasında içtihat uyumsuzluğunun oluştuğu ya 

da oluşacağı kanaatine varıldığı hâllerde, Bölümü bu konuyu görüşmek üzere 
toplantıya çağırmak. 
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li önlemleri almak 

h) Kanun ve İçtüzükte verilen görevler ile Başkan tarafından tevdi edilen 
sair işleri yapmak. 

(2) Başkanvekilliğinin boş, Başkanvekilinin mazeretli ya da izinli olması 
hâllerinde Başkanvekiline ait görev ve yetkiler Bölümdeki en kıdemli üye tara-
fından yerine getirilir. 

Üyelerin yükümlülükleri 
MADDE 12- (1) Üyeler; 
a) Hâkimlik mesleğinin vakar ve şerefine uygun hareket etmek zorunda-

dırlar; görevleriyle bağdaşmayan herhangi bir faaliyette bulunamazlar, 
b) Geçerli mazeretleri olmadıkça oturumlara katılırlar, 
c) Mahkemede görüşülmekte olan veya Mahkemeye gelmesi muhtemel 

güncel konular hakkında görüş ve düşüncelerini açıklayamazlar, 
ç) Oturumun ve oylamanın gizliliğini muhafaza ederler, 
d) Oylamalarda çekimser oy kullanamazlar, 
e) Görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar; davet olun-

dukları ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantı-
lara Başkanın izniyle katılabilirler. 

(2) Sportif, sosyal ve kültürel amaçlı derneklere yönetim ve denetim kurul-
larında görev almamak koşuluyla üye olabilirler. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Suç ve Cezalara İlişkin Hükümler İle Disiplin İşlemleri 
Adli soruşturma ve koruma tedbirleri 
MADDE 13- (1) Üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında iş-

ledikleri iddia edilen suçları ve kişisel suçları için soruşturma açılması Genel 
Kurulun kararına bağlıdır. Ancak ağır ceza mahkemesinin görevine giren su-
çüstü hâllerinde, soruşturmanın yürütülmesi genel hükümlere tâbidir. 

(2) Üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri iddia 
edilen suçları ve kişisel suçları nedeniyle haklarında koruma tedbirlerine ancak 
Kanunun 17 nci maddesi hükümlerine göre karar verilebilir. Ağır ceza mahke-
mesinin görevine giren suçüstü hâlinde ise koruma tedbirlerine başvuru, genel 
hükümlere tâbidir. 

(3) Görevden doğan veya görev sırasında işlendiği iddia edilen suçlar ile 
ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâli dışındaki kişisel suçlarda 
Soruşturma Kurulu, soruşturma sırasında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununda ve diğer kanunlarda yer alan koruma tedbirlerinin 
alınması talebinde bulunursa, Genel Kurulca bu konuda karar verilir. 
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Adli soruşturma usulü 
MADDE 14- (1) Üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında iş-

ledikleri suçlarla ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâli dışındaki 
kişisel suçlarından ötürü bir ihbar veya şikâyet yapılır veya böyle bir hâl öğre-
nilirse, aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

a) Başkan, müstear adla yapılan veya yapıldığı anlaşılan imzasız, adressiz 
yahut belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilme-
yen ihbar ve şikâyetleri işleme koymaz. Ancak, bu ihbar ve şikâyetlerin somut 
delillere dayanması durumunda konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma 
yapılır. 

b) Başkan, gereken hâllerde işi Genel Kurula götürmeden önce bir üyeye 
ön inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen üyenin, hakkında inceleme yürütülen 
Başkanvekili ya da üyeden daha kıdemli olması gerekir. En kıdemli üye hak-
kında inceleme yapılması hâlinde bu görev Başkanvekillerinden birisine verilir. 

c) Görevlendirilen üye, Başkanlık vasıtasıyla inceleme ile ilgili her türlü bil-
gi ve belgeyi ilgililerden Kanunun 62 nci maddesine göre isteyebilir. 

ç) Görevlendirilen üye, incelemesini tamamladıktan sonra, kendi düşünce-
sini açıklamaksızın vakıayı, iddiaları ve delilleri kapsayan bir ön inceleme rapo-
ru hazırlayarak Başkana bildirir. 

d) Ön inceleme raporu, Başkan tarafından gündeme alınır ve Genel Kurul-
da görüşülür. Hakkında işlem yapılan üye bu konuda Genel Kuruldaki görüş-
melere katılamaz. 

e) Genel Kurulca, soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verildiği tak-
dirde, gerekçeli karar ilgili üye ile ihbar ve şikâyette bulunanlara tebliğ edilir. 

f) Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde, Genel Kurul, üyeler ara-
sından üç kişiyi gizli oyla Soruşturma Kurulunu oluşturmak üzere seçer. 

g) Genel Kurulda yapılan oylama neticesinde, üyelerin her birinin aldığı oy-
lar adlarının karşısına yazılır ve en fazla oy alan ilk üç aday Kurul üyesi olarak 
seçilmiş kabul edilir. Oyların eşitliği hâlinde kıdemli olan üye seçilmiş sayılır. 
Soruşturma Kuruluna kıdemli üye başkanlık eder. 

ğ) Soruşturma Kurulu, 5271 sayılı Kanunun Cumhuriyet savcısına tanıdığı 
bütün yetkilere sahiptir. Kurulun soruşturma ile ilgili yapılmasını istediği işlem-
ler, mahallinde yetkili adli makamlar tarafından derhâl yerine getirilir. 

(2) Başkanın yukarıda yazılı hâl ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenil-
mesi hâlinde, Başkan tarafından yapılması gereken işlemler kıdemli Başkanve-
kilince yürütülür. 

Soruşturma Kurulu kararları 
MADDE 15- (1) Soruşturma Kurulu soruşturmayı tamamladıktan sonra 

kamu davasının açılmasına gerek görmezse kovuşturma yapılmasına yer ol-
madığına karar verir. 
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ü (2) Soruşturma Kurulu, kamu davası açılmasını gerekli görürse düzenleye-
ceği iddianameyi ve dosyayı görevleriyle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla 
yargılama yapmak üzere Mahkemeye, diğer suçlarda ise Yargıtay Ceza Genel 
Kuruluna tevdi olunmak üzere Başkanlığa gönderir. 

(3) Soruşturma Kurulunun işlem ve kararları kesindir; kararlar şüpheliye 
ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

(4) Mahkemenin Yüce Divan sıfatıyla yapacağı yargılamada Soruşturma 
Kurulunda yer alan üyeler görev alamazlar. 

(5) Mahkemenin Yüce Divan sıfatıyla yapacağı yargılamada Kanunun ve 
diğer kanunların yargılamanın niteliğine uygun hükümleri uygulanır. 

Disiplin soruşturması açılması kararı 
MADDE 16- (1)- Üyelerin disiplin eylemleri için haklarında soruşturma 

açılması Genel Kurulun kararına bağlıdır. 
Disiplin soruşturması usulü 
MADDE 17- (1) Üyelerin disiplin yaptırımını gerektiren eylemlerinden ötü-

rü bir ihbar veya şikâyet yapılır ya da böyle bir hâl öğrenilirse aşağıdaki hü-
kümlere göre işlem yapılır. 

a) Başkan, müstear adla yapılan veya yapıldığı anlaşılan imzasız, adressiz 
yahut belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilme-
yen ihbar ve şikâyetleri işleme koymaz. Ancak, bu ihbar ve şikâyetlerin somut 
delillere dayanması durumunda konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma 
yapılır. 

b) Başkan, gereken hâllerde işi Genel Kurula götürmeden önce bir üyeye 
ön inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen üyenin, hakkında inceleme yürütülen 
Başkanvekili ya da üyeden daha kıdemli olması gerekir. En kıdemli üye hak-
kında inceleme yapılması hâlinde bu görev kıdemli Başkanvekiline verilir. 

c) Görevlendirilen üye, Başkanlık vasıtasıyla inceleme ile ilgili her türlü bil-
gi ve belgeyi ilgililerden Kanunun 62 nci maddesine göre isteyebilir. 

ç) Görevlendirilen üye, incelemesini tamamladıktan sonra, kendi düşünce-
sini açıklamaksızın vakıayı, iddiaları ve delilleri kapsayan bir ön inceleme rapo-
ru hazırlayarak Başkana bildirir. 

d) Ön inceleme raporu, Başkan tarafından gündeme alınır ve Genel Kurul-
da görüşülür. Hakkında işlem yapılan üye bu konuda Genel Kuruldaki görüş-
melere katılamaz. 

e) Genel Kurulca, soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verildiği 
takdirde, gerekçeli karar ilgili üye ile ihbar ve şikâyette bulunanlara tebliğ 
edilir. 

f) Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde, Genel Kurul, üyeler ara-
sından üç kişiyi gizli oyla Soruşturma Kurulunu oluşturmak üzere seçer. 
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g) Genel Kurulda yapılan oylama neticesinde üyelerin her birinin aldığı oy-
lar adlarının karşısına yazılır ve en fazla oy alan ilk üç aday Kurul üyesi olarak 
seçilmiş kabul edilir. Oyların eşitliği hâlinde kıdemli üye seçilmiş sayılır. Soruş-
turma Kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder. 

ğ) Soruşturma Kurulu, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tes-
pit eder, lüzum görülen kimseleri yeminle dinler. 

h) Soruşturma Kurulu, Kanunun 18 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası 
uyarınca kamu idareleri, kamu görevlileri, diğer gerçek ve tüzel kişilerden 
soruşturmayla ilgili talepte bulunabilir. 

ı) Soruşturma Kurulu isnat olunan hâl ve hareketi bildirerek ilgiliyi onbeş 
günden az olmamak üzere tanınacak süre içinde savunmasını yapmaya davet 
eder. İlgili, savunmasının istendiği andan itibaren, soruşturma evrakını ince-
lemeye yetkilidir. 

i) Soruşturma Kurulu inceleme neticesinde, elde ettiği bilgi ve delilleri gös-
teren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki 
kanaatlerini içeren bir rapor hazırlayarak rapor ve eklerini Genel Kurula ilet-
mek üzere Başkanlığa sunar. 

j) Başkan, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve ilgiliyi beş 
günden az olmamak üzere tayin edeceği süre içinde Genel Kurul huzurunda 
sözlü ya da yazılı savunmasını vermeye davet eder. 

k) Genel Kurul, yapılan disiplin soruşturmasının sonucuna göre gerekirse 
soruşturmanın genişletilmesine, isnat olunan hâl ve hareketi sabit görmezse 
dosyanın işlemden kaldırılmasına, sabit görmesi hâlinde ise eylemine uyan 
disiplin cezasına karar verir. 

(2) Başkanın yukarıda yazılı hâl ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenil-
mesi hâlinde, Başkan tarafından yapılması gereken işlemler kıdemli Başkanve-
kilince yürütülür. 

Ceza ve disiplin soruşturmalarının birlikte yürütülmesi 
MADDE 18- (1) Ceza soruşturma ve kovuşturmaları, disiplin işlemlerinin 

ayrıca yapılmasına ve uygulanmasına engel olmaz. 

Disiplin soruşturmasında zamanaşımı 
MADDE 19- (1) Disiplin soruşturmasını gerektiren eylemlerin öğrenilme-

sinden itibaren bir yıl geçmiş ise disiplin soruşturması açılamaz. Disiplin ceza-
sını gerektiren eylemin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçmiş ise disiplin 
cezası verilemez. 

(2) Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç teşkil eder, bu 
suç için kanunda daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmüş olur ve ceza 
soruşturması veya kovuşturması da açılır ise, ilk fıkrada belirtilen süre yerine 
dava zamanaşımı süreleri uygulanır. 
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verilenler hakkında ise kovuşturmayı yürüten mahkeme kararının kesinleşme-
sinden itibaren bir yıl geçmekle ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

Disiplin cezasını gerektiren eylemler ve disiplin cezaları 
MADDE 20- (1) Başkan, Başkanvekilleri ve üyelerin, asli görevleri dışında 

resmî veya özel bir görev almaları ya da yaptıkları yeminle veya üyeliğin vakar 
ve şerefi ile bağdaşmayan, hizmetin aksamasına yol açan hâl ve hareketlerinin 
sabit görülmesi hâlinde, eylemin niteliğine göre, uyarma, kınama ya da üyelik-
ten çekilmeye davet edilme cezalarından birisine karar verilir. 

(2) Uyarma ve kınama disiplin cezalarının verilmesine ilişkin kararlar Genel 
Kurulun salt çoğunluğunun oyu ile alınır. 

Üyelikten çekilmeye davet 
MADDE 21- (1) Üyelikten çekilmeye davet edilme cezasına karar verile-

bilmesi için Genel Kurulun üçte iki oy çokluğu aranır. 
(2) Hakkında üyelikten çekilmeye davet cezası verilen üye, tebliğ tarihin-

den itibaren bir ay içinde buna uymazsa istifa etmiş sayılır ve bu süre içinde 
izinli kabul edilir. 

Disiplin cezalarına itiraz 
MADDE 22- (1) Disiplin cezasına ilişkin Genel Kurul kararına karşı ilgili, 

kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Genel Kurula yeni-
den inceleme başvurusunda bulunabilir. 

(2) Genel Kurulca yapılacak yeniden inceleme sonucunda verilen karar ke-
sindir. Genel Kurul kararı, Başkan tarafından ilgiliye tebliğ edilir ve yerine getirilir. 

 
İKİNCİ KISIM 
Teşkilat Yapısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurul, Bölümler ve Komisyonlar ile İşleyişleri 

Teşkilat 
MADDE 23- (1) Mahkeme teşkilatı; Başkanlık, Genel Kurul, Bölümler, 

Komisyonlar, Genel Sekreterlik ve idari hizmet birimlerinden oluşur. 
Genel Kurul 
MADDE 24- (1) Genel Kurul, Başkanın veya belirleyeceği Başkanvekilinin 

başkanlığında Başkan hariç en az oniki üye ile toplanır. 
Genel Kurulun görev ve yetkileri 
MADDE 25- (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) İptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara 

bakmak. 
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b) Siyasi partilere ilişkin dava ve başvuruları karara bağlamak, malî denetim 
yapmak. 

c) İçtüzüğü kabul etmek veya değiştirmek. 
ç) Başkan ve Başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Başkan-

vekilini seçmek. 
d) Bireysel başvurulara ilişkin Bölümlerin verdiği kararlar arasındaki içtihat 

farklılıklarını karara bağlamak. 
e) Bölümler arasındaki iş bölümünü yapmak. 
f) Başkanın çağrısı üzerine Bölümler arasında meydana gelen iş bölümü 

uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak, 
g) Bölümlerden birinin yıl içinde gelen işlerinin normal çalışmayla karşıla-

namayacak şekilde artması, Bölümler arasında iş bakımından dengesizlik 
meydana gelmesi ya da fiilî veya hukuki imkânsızlıktan dolayı bir Bölümün 
görevine giren işe bakamaması hâlinde diğer Bölümü görevlendirmek. 

ğ) Üyeler hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılmasına, soruşturma ve 
kovuşturma tedbirlerine ve gerektiğinde disiplin cezası verilmesine ya da üyeli-
ğin sona erdirilmesine karar vermek. 

h) İtirazları incelemek. 
ı) Kanunda ve İçtüzükte Genel Kurula bırakılan görevleri yerine getirmek. 
Araştırma ve İçtihat Birimi (Ar-İç) 
MADDE 26- (1) Bir başraportörün gözetiminde yeterli sayıda raportör, 

raportör yardımcısı ve personelden oluşan Araştırma ve İçtihat Birimi oluştu-
rulur. 

(2) Araştırma ve İçtihat Biriminin görevleri şunlardır: 
a) Rapor ve karar taslaklarını, Genel Kurulda ve Bölümlerde görüşülme-

sinden önce içtihat uyumluluğu ve gelişimi ile hukuk dili ve yazım kuralları 
yönünden inceleyerek gerekli gördüğünde ilgili rapor ya da karar taslağı ile 
birlikte Genel Kurul ya da Bölüme sunulmak üzere, bunların Birime ulaştırılma-
sından itibaren bir hafta içinde görüş hazırlamak. 

b) Komisyonlar veya Bölümlerce kabul edilen kararlar arasında içtihat 
uyuşmazlığını tespit ettiği takdirde durumu, bir rapor ile ilgili Bölüm Başkanı-
nın ve Başkanın dikkatine sunmak. 

c) Başkan ya da Başkanvekillerinin talebi üzerine, rapor ve kararların ha-
zırlanmasına yönelik araştırma ve inceleme raporları hazırlamak ve bunları 
tüm üye, raportör ve raportör yardımcılarının yararlanmasına sunmak. 

ç) Genel Kurul, Bölümler ve Komisyonlarca verilen ve içtihat açısından 
önem arz eden kararları takip ederek, bu konuda Mahkeme birimlerinde görev 
yapanların bilgilendirilmesi için dokümanlar hazırlamak ve gerekli çalışmaları 
yapmak. 
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diğer yüksek mahkemelerin içtihatlarını takip etmek, Mahkeme içtihadı açısın-
dan önemli görülen konularda bilgi notları hazırlamak. 

e) Her yıl yayımlanmak üzere Genel Kurul, Bölümler veya Komisyonlar ta-
rafından verilen ilkesel nitelikteki ve önemli kararları tespit etmek. 

Bölümlerin oluşumu 
MADDE 27- (1) Mahkemede bireysel başvuruları incelemek üzere Başkan 

haricindeki üyelerden iki Bölüm kurulur. Her Bölüm bir Başkanvekili ile yedi 
üyeden oluşur. Bölümler, Birinci Bölüm ve İkinci Bölüm olarak adlandırılır. 

(2) Bölümlerde görev alacak Başkanvekilleri dışındaki üyeler, geliş kaynak-
ları ve Bölümler arasında dengeli dağılım esasları gözetilerek Başkan tarafın-
dan belirlenir. 

(3) İlgili üyenin talebi ya da Başkanvekillerinden birinin önerisi üzerine, 
Başkan tarafından üyelerin Bölüm değişikliklerine karar verilebilir. 

Bölümlerin görev ve yetkileri 
MADDE 28- (1) Bölümlerin görevleri şunlardır: 
a) Komisyonlar tarafından kabul edilebilir bulunan başvuruların esas ince-

lemesini yapmak. 
b) Komisyonlarca kabul edilebilirliği karara bağlanamamış başvuruların 

gerekli görüldüğü takdirde kabul edilebilirlik ve esas incelemesini birlikte 
yapmak. 

(2) Bölümler, kabul edilebilirliğe ilişkin bir engelin varlığını tespit etmeleri 
ya da bu durumun sonradan ortaya çıkması hâlinde, incelemenin her aşama-
sında başvuru hakkında kabul edilemezlik kararı verebilirler. 

(3) Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin vereceği ka-
rar, Mahkemenin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse, ilgili Bölüm 
başvuruyu karara bağlamadan önce bu hususu Genel Kurul önüne götürebilir. 

Bölümlerin toplanması ve gündemi 
MADDE 29- (1) Bölümler, Başkanvekilinin başkanlığında dört üyenin katı-

lımı ile toplanır. Başkanvekilinin bulunmadığı durumlarda, Bölüme en kıdemli 
üye başkanlık eder. 

(2) Bölümlerdeki heyetlerin oluşturulması amacıyla Başkanvekili haricinde-
ki Bölüm üyeleri kıdem sırasına göre listelenir. İlk ayki toplantılar, listedeki 
sıralamaya göre ilk dört üye ve Başkanvekilinden oluşan heyet tarafından 
yapılır. Daha sonraki aylarda, kıdem sırasına göre toplantılara katılmayan en 
kıdemli üyeden başlamak suretiyle her üyenin dönüşümlü olarak görev yap-
ması sağlanır. Bölüm Başkanı bu dönüşüme ilişkin takvimi gösteren listeyi her 
sene başında hazırlar. Bölüme yeni üyenin katılması durumunda buna göre 
gerekli düzenlemeyi yapar. Bu listeler üyelere duyurulur. 
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(3) Bölüm toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Bölüm Başkanı Bö-
lüm içinden, bunun mümkün olmaması hâlinde Bölüm Başkanının önerisi 
üzerine Başkan diğer Bölümden toplantılara katılmayan üyeleri kıdem sırasına 
göre toplantıya katılmakla görevlendirir. 

(4) Bölümün toplantı takvimi, Genel Kurul çalışmalarını aksatmayacak şe-
kilde Başkanın görüşünü almak suretiyle ilgili Bölümün Başkanı tarafından 
belirlenir ve duyurulur. 

(5) Bölüm Başkanı, Bölümün toplantı gündemini belirler. Gerektiğinde belli 
işlerin gündeme alınmasına Bölüm de karar verebilir. Karar taslakları, Bölüme 
sunuldukları tarihten itibaren onbeş gün geçtikten sonra gündeme alınır. 

Bölümlerin çalışma usulü 
MADDE 30- (1) Bölüm toplantılarında, dava dosyası, gündem sırasına 

göre Bölüm raportörü tarafından ayrıntılı biçimde anlatılır. 
(2) Bölüm Başkanı konuyla ilgili söz isteyen üyelere istem sırasına göre 

görüşlerini açıklamak üzere söz verir. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra 
kıdemsiz üyeden başlamak üzere oylama yapılarak karar verilir. Bu durum 
Başkan tarafından bir tutanakla tespit edilir. 

(3) Oylama sonucuna göre, hazırlanan karar taslağının incelenmesine ge-
çilir. Bölüm Başkanı, üyelerden varsa sayfa ve paragraf numarası belirterek 
yapılmasını istedikleri değişiklik önerilerini bildirmelerini ister. Bu öneriler 
heyet tarafından oylanır. Heyetçe alınan karar doğrultusunda kabul edilen 
metin gerekli tashih işlemleri yapılmak üzere başraportöre gönderilir. Düzelt-
melerin yapılmasının ardından karar, heyetin imzasına sunulur. 

Bölümler raportörlüğü 
MADDE 31- (1) Bireysel başvuruların daha hızlı bir biçimde sonuçlandı-

rılması amacıyla başraportörün gözetiminde, yeterli sayıda raportör, raportör 
yardımcısı ve personelden oluşan Bölümler raportörlüğü birimi oluşturulur. 

(2) Bölümler raportörleri, bir raportörün eşgüdümünde uzmanlık alanlarına 
göre çalışma gruplarına ayrılabilir. 

(3) Bölümler raportörlüğü biriminin görevleri şunlardır: 
a) Komisyonlar tarafından kabul edilebilirliğine karar verilen başvuruları 

gruplandırarak veya tek tek incelemek ve esasına ilişkin karar taslaklarını 
hazırlamak ve Bölümlere sunmak. 

b) Komisyonlar Başraportörünün uygun görmesi hâlinde kabul edilebilirliğe 
ilişkin karar taslaklarını hazırlayıp Bölümlere sunmak. 

(4) Kabul edilebilirliğin esasa bağlı olması ya da başvurunun niteliğinin ge-
rektirmesi hâllerinde kabul edilebilirlik ve esasa dair karar taslakları birlikte 
hazırlanabilir. Bu şekilde Bölümler raportörlerince hazırlanan karar taslakları, 
görüşülmek üzere Bölümlere sunulur. 
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arasında dağılımı, Başraportör tarafından yapılır. Raportörün görevlendirilme-
sinde konunun özelliği, raportörün deneyim ve uzmanlığı göz önünde tutulur. 
Görev dağılımında, sıraya ve işlerin raportörler ve raportör yardımcıları arasın-
da dengeli biçimde yapılmasına özen gösterilir. 

Komisyonların oluşumu 
MADDE 32- (1) Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemelerini 

yapmak üzere Bölümlere bağlı olarak görev yapan üçer Komisyon oluşturulur. 
Bunlar bağlı bulundukları Bölümle birlikte numaralandırılmak suretiyle isimlen-
dirilirler. Bölüm Başkanı, Komisyonlarda görev almaz. Komisyonlara kıdemli 
üye başkanlık eder. 

(2) Komisyonların oluşturulması amacıyla Başkanvekili haricindeki Bölüm 
üyeleri kıdem sırasına göre listelenir. İlk ayki toplantılara listedeki sıralamaya 
göre en kıdemsiz üye katılmaz. Daha sonraki aylarda, kıdem sırasına göre 
toplantılara katılmayan en kıdemli üyeden başlamak suretiyle her üyenin dönü-
şümlü olarak görev yapması sağlanır. Bölüm Başkanı bu dönüşüme ilişkin 
takvimi gösteren listeyi her sene başında hazırlar. Bölüme yeni üyenin katılması 
durumunda buna göre gerekli düzenlemeyi yapar. Bu listeler üyelere duyurulur. 

(3) Komisyon üyeliklerinde eksiklik olması hâlinde toplantıya katılmayan 
üye, Bölüme ait ilgili Komisyondaki eksik üyenin yerine görev alır. 

(4) Genel Kurul, Bölümlere bağlı Komisyonların ve Komisyonları oluşturan 
üye sayılarının değiştirilmesine karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki fıkralar-
da belirtilen usulle Komisyonlar yeniden oluşturulur. 

Komisyonların görevleri ve çalışma usulü 
MADDE 33- (1) Komisyonlar raportörlerince hazırlanan kabul edilebilirlik 

karar taslakları ile kabul edilemezlik karar taslak ya da listeleri, Komisyonlarca 
karara bağlanır. 

(2) Komisyonlar oybirliği ile karar alır. Oybirliği sağlanamadığında konu, 
oybirliği sağlanamadığı belirtilmek suretiyle Bölüme havale edilir. 

(3) Komisyonlar, önlerindeki bir başvurunun Anayasanın uygulanması ve 
yorumlanması veya temel hakların kapsam ve sınırlarının belirlenmesi açısın-
dan önem taşıyıp taşımadığının, başvurucunun önemli bir zarara uğrayıp 
uğramadığının tespiti ve başvurunun çözümünün bir ilke kararını gerektirmesi 
veya alınacak kararın Mahkeme tarafından verilmiş başka bir karar ile çelişebi-
lecek nitelikte olması hâllerinde kabul edilebilirlik hususunu karara bağlama-
dan başvuruyu ilgili Bölüme gönderirler. 

Komisyonlar raportörlüğü 
MADDE 34- (1) Bireysel başvuruların daha hızlı bir biçimde sonuçlandı-

rılması amacıyla başraportör gözetiminde yeterli sayıda raportör, raportör 
yardımcısı ve personelden oluşan Komisyonlar raportörlüğü birimi oluşturulur. 
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(2) Komisyonlar raportörlüğü biriminin görevleri şunlardır: 
a) Komisyonlar tarafından daha ayrıntılı incelemeyi gerektiren dosyaları 

belirlemek, dosyaları gruplandırarak veya tek tek incelemek ve kabul edilemez 
nitelikte olan başvuruları tespit etmek. 

b) Kabul edilebilirlik kriterlerini karşılayan başvurulara ilişkin kabul edilebi-
lirlik karar taslaklarını, bu nitelikleri karşılamayan başvurulara ilişkin ise kabul 
edilemezlik karar taslaklarını ya da listelerini hazırlayıp Komisyonlara sunmak. 

(3) Komisyonlar tarafından kabul edilebilirliği hususu karara bağlanama-
yan başvurular ile gruplandırmalar kapsamındaki başvuruların kabul edilebilir-
lik karar taslakları, Komisyonlar Başraportörünün uygun görmesi hâlinde 
Bölümler raportörlüğünce hazırlanır. 

(4) İş yükünün elvermesi veya iş verimliliğinin gerekli kılması hâllerinde 
Komisyonlar Başraportörünün uygun görmesi durumunda Komisyonlar rapor-
törlüğünce Bölümlere sunulmak üzere her türlü karar taslakları hazırlanabilir. 

(5) Komisyonlar önündeki başvuruların raportörler ve raportör yardımcıları 
arasında dağılımı, Başraportör tarafından yapılır. Raportörün görevlendirilme-
sinde konunun özelliği, raportörün deneyim ve uzmanlığı göz önünde tutulur. 
Görev dağılımının, sıraya ve işlerin raportörler ve raportör yardımcıları arasın-
da dengeli biçimde yapılmasına özen gösterilir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Sekreterlik, Raportörler 
ve Raportör Yardımcıları 

Genel Sekreterlik, kuruluşu ve görevleri 
MADDE 35- (1) Genel Sekreterlik görevi, Başkanın uygun göreceği bir 

raportör tarafından yerine getirilir. Genel Sekreterin görevde olmaması 
durumunda, yerine Genel Sekreterin belirleyeceği Genel Sekreter yardım-
cısı vekâlet eder. 

(2) Genel Sekreter, isteği üzerine Genel Sekreterlik görevinden ayrılabile-
ceği gibi, gerek görüldüğünde Başkan tarafından da gerekçe gösterilmeksizin 
değiştirilebilir. 

(3) Genel Sekreter Başkanın gözetim ve denetimi altında; 
a) Başvuruların kayıt ve sevk edilmesi, 
b) Genel Kurul ve Bölüm toplantılarıyla ilgili idari işlerin yürütülmesi, 
c) Kararların ve raporların otomasyonunun sağlanması ve arşivlenmesi, 
ç) Mahkemenin yazışmalarının yapılması, 
d) Mahkeme kararlarının uygulanmasının takip edilmesi ve bu konuda Ge-

nel Kurula bilgi verilmesi, 
e) Bütçenin harcanması ve bu konuda Başkana bilgi verilmesi, 
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ü f) Mahkemenin kurumsal, bilimsel, idari, malî ve teknik işlerinin yürütülmesi, 
g) Protokol işlerinin düzenlenmesi, 
ğ) Personelin sevk ve idaresinin sağlanması, 
h) Kanun, İçtüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Başkan tarafın-

dan verilen diğer işlerin yapılması, 
konularında görevli ve yetkilidir. 
(4) Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve Baş-

kanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda personelden oluşur. Genel Sekreterlik 
teşkilatı ve diğer hizmet birimlerinde çalışan memur ve hizmetlilerin görevleri ile 
bu görevlerin nasıl yürütüleceği Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

(5) Genel Sekreter, Kanunda ve İçtüzükte kendisine verilen görevlerin yü-
rütülmesi amacıyla uygulama yönerge taslakları hazırlar. Bu taslaklar Başkanın 
onayı ile yürürlüğe girer. 

(6) Genel Sekreter, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Ku-
rulunda Anayasa Mahkemesini temsil eder. 

Genel Sekreter yardımcıları 
MADDE 36- (1) Genel Sekreter yardımcıları, raportörler arasından Başkan 

tarafından görevlendirilirler. 
(2) Genel Sekreter yardımcıları, istekleri üzerine görevlerinden ayrılabile-

cekleri gibi, gerek görüldüğünde Başkan tarafından da gerekçe gösterilmeksi-
zin değiştirilebilirler. 

(3) Genel Sekreter yardımcıları, Kanun, İçtüzük ve yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde Başkan ve Genel Sekreter tarafından verilen işleri yaparlar. Bu 
işlerin düzenli biçimde yürütülmesinden dolayı Başkan ve Genel Sekretere 
karşı sorumludurlar. 

(4) Genel Sekreter yardımcıları arasındaki iş bölümü, Genel Sekreterin tek-
lifi ve Başkanın onayı ile belirlenir. 

(5) Genel Sekreter yardımcılarından her biri aşağıdaki faaliyet alanlarından 
sorumludur; 

a) Genel Kurulun ve bireysel başvurunun işleyişi ile ilgili işleri düzenli ve 
uyumlu bir şekilde yürütmek ve raportörlerin çalışmalarını gözetmek. 

b) Uluslararası ilişkileri yürütmek. 
c) İdari, malî ve diğer işleri yürütmek. 
Başraportörler ve görevleri 
MADDE 37- (1) Başraportörler, raportörler arasından Başkan tarafından 

görevlendirilirler. Başraportörler, istekleri üzerine görevlerinden ayrılabilecek-
leri gibi, gerek görüldüğünde Başkan tarafından da gerekçe gösterilmeksizin 
değiştirilebilirler. 

(2) Mahkemede; Genel Kurul, Bölümler, Komisyonlar ve Ar-İç’te görev yap-
mak üzere dört başraportör bulunur. Başraportörler, görev yaptıkları birimlerde, 
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raportörler ve raportör yardımcılarının faaliyetlerinin ve Mahkemede oluşturulan 
çalışma gruplarının düzenli ve verimli işleyişini sağlamakla görevlidirler. 

(3) Başraportörün bulunmadığı zamanlarda onun yerine ilgili birimin en kı-
demli raportörü, başraportörün görevlerini yerine getirir. 

(4) Bölümler Başraportörü, kabul edilebilirlik kararı verilen başvurulara 
ilişkin görüşünün alınması için Bölüm Başkanı adına Adalet Bakanlığına bildi-
rimde bulunur. 

Raportörler ve görevleri 
MADDE 38- (1) Raportörler, Kanun ve İçtüzük çerçevesinde Başkan tara-

fından verilen işleri yaparlar. 
(2) Raportörlerin kıdemleri ve deneyimleri göz önüne alınarak Genel Kurul, 

Bölümler, Komisyonlar ya da diğer birim raportörlüklerinden hangisinde görev 
yapacaklarına Başkan tarafından karar verilir. Raportörlerin deneyimlerinin 
artırılması ve çalışmalarında verimliliğin sağlanması amacıyla birimler arasında 
uygun görülen aralıklarla değişimleri sağlanır. 

(3) Genel Kurul raportörleri, Genel Kurulun yetkisi dâhilindeki işlerde gö-
revlendirilirler. Başkan tarafından kendilerine verilen dosyaların ilk ve esas 
inceleme raporlarını, karar taslaklarını ve diğer işlemlerini hazırlar, toplantılara 
katılırlar. 

(4) Bireysel başvuru raportörleri; Komisyonlar ve Bölümler raportörleri ola-
rak ikiye ayrılır, Kanunda ve İçtüzükte gösterilen bireysel başvuruya ilişkin 
görevleri yaparlar. Bölümler ve Komisyonlar raportörlüklerinde görev yapmak 
üzere yeterli sayıda bireysel başvuru raportörü görevlendirilir. 

(5) Bireysel başvuru raportörleri, bireysel başvurunun kabul edilebilirliği 
veya esasına ilişkin karar taslaklarını hazırlar, toplantılara katılırlar. 

(6) Bireysel başvuru raportörleri, başraportörlerin gözetimi altında görev 
yaparlar. Karar taslaklarının hazırlanmasında verimliliğin sağlanabilmesi için 
başraportörün önerisi üzerine Başkan, Başkanvekillerinin de görüşünü alarak 
Bölümler raportörlerinin uzmanlık gruplarına ayrılmasına ya da raportörlerden 
çalışma grupları oluşturulmasına karar verir. 

(7) Bireysel başvuru raportörleri, başvurularla ilgili dosyalara dâhil edilme-
si gerekli görülen bilgi ve belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlardan istenmesine 
ilişkin yazışmaları yaptırırlar. Gerekli tebligatları yaptırır ve takip ederler. 

(8) Başkanın onayı ile Bölüm Başkanları tarafından bireysel başvuru rapor-
törlerine gerektiğinde yapılması istenen görevin kapsamı ve niteliği de göste-
rilmek suretiyle tanık veya uzman dinleme ve benzeri görevler verilebilir. 

Raportör yardımcıları 
MADDE 39- (1) Mahkemede, yargısal ve idari çalışmalara yardımcı olmak 

üzere yeteri kadar raportör yardımcısı görev yapar. 
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ü (2) Raportör yardımcıları, Kanunda ve İçtüzükte bireysel başvurulara iliş-
kin görevlerin yerine getirilmesinde ve ayrıca raportörlere yardımcı olmak 
üzere Başkan tarafından ilgili birimlerde görevlendirilirler. 

(3) Raportör yardımcıları, çalışmalarını belirlenmişse bağlı bulundukları ra-
portörün, diğer durumlarda Başraportörün gözetiminde yerine getirirler. 

Atanan raportörler ve raportör yardımcılarının yükselme ve ka-
deme ilerlemesi 

MADDE 40- (1) Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi 
ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca atanan raportörlerin kademe 
ve derece yükselmelerine, birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olmalarına ilişkin 
kararlar, iş durumları, mesleki ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin 
diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkim-
ler ve Savcılar Kanununda belirlenen esaslara göre Başkan tarafından alınır. 

(2) Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve 25 inci 
maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca atanan raportörler için 2802 sayılı Ka-
nunda hüküm bulunmayan hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

(3) Raportör yardımcılarının yükselme, kademe ilerlemesi ve derece yük-
selmeleri Kanunun 27 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılır. 

Yüksek Disiplin Kurulu 
MADDE 41- (1) Üyeler ve Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) ve (b) bentleri uyarınca görevlendirilen raportörler hariç olmak üzere, 
Mahkemede istihdam edilen personelin disiplin işleri Yüksek Disiplin Kurulu 
tarafından yürütülür. Ancak Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
ve (b) bentlerine göre görevlendirilen raportörlerin disiplin eylemlerinden 
dolayı Başkanın bildirmesi üzerine, bağlı bulundukları kurumlarca kendileriyle 
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

(2) Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Sekreterin önerisi ve Başkanın onayı ile 
Genel Sekreter yardımcılarından birisi ve Mahkemede en az üç yıl görev yapmış 
raportörler arasından belirlenen iki kişi olmak üzere üç kişiden oluşur. Kurulun 
başkanlığını Genel Sekreter yardımcısı yapar. Kurul üyeleri iki yıllığına atanırlar. 

(3) Yüksek Disiplin Kurulunca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda 
disiplin cezası uygulanmasına gerek olup olmadığı; disiplin cezasının gerekli 
görülmesi hâlinde fiilin niteliği ve ağırlık derecesine uygun olarak disiplin 
cezası tayin olunur. 

(4) Disiplin cezasını gerektiren hâller ve verilecek cezalar konusunda 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri uygulanır. 

(5) Kurulun çalışma usul ve esasları ile sair hususlar yönetmelikle düzen-
lenir. 
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Raportörler hakkında adli soruşturma ve kovuşturma 
MADDE 42- (1) Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) 

bentlerine göre görevlendirilen raportörlerin görevlerinden doğan veya görev-
leri sırasında işledikleri suçlar ve kişisel suçlarından dolayı Başkanın bildirmesi 
üzerine bağlı bulundukları kurumlarca kendileriyle ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca işlem yapılır. 

(2) Atanan raportörlerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında iş-
ledikleri suçlar nedeniyle, haklarında inceleme ve soruşturma yapılması Baş-
kanın iznine bağlıdır. Başkan inceleme ve soruşturmayı, Genel Sekreter veya 
hakkında inceleme ve soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli raportör 
eliyle yaptırabilir. İnceleme ve soruşturmayı yapan Genel Sekreter veya rapor-
tör tarafından hazırlanan rapor üzerine kovuşturma yapılmasına gerek olup 
olmadığı Başkanlıkça takdir edilerek evrak ilgili mercilere tevdi olunur veya 
işlemden kaldırılır. Kovuşturma yapılmasının gerekli görülmesi durumunda 
evrak 2802 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

(3) Atanan raportörlerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılır. 

(4) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma 
genel hükümlere göre yapılır. Soruşturma yetkili Cumhuriyet savcıları tarafın-
dan bizzat yürütülür. 

Raportör yardımcıları ve memurlar hakkında adli soruşturma ve 
kovuşturma 

MADDE 43- (1) Mahkemede görevli raportör yardımcıları ve memurların 
görevlerinden doğan suçlarla ilgili ceza kovuşturması, 2/12/1999 tarihli ve 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun hükümleri uyarınca yapılır. 

(2) 4483 sayılı Kanun kapsamında soruşturma izni verme yetkisi Başkana 
aittir. Başkan gerekli gördüğünde ilgili hakkında ön inceleme yapmak üzere, 
bir veya birden fazla raportörü görevlendirebilir. 

(3) Başkan, ön inceleme raporu üzerine soruşturma izni verilmesine veya 
verilmemesine karar verir. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
İnceleme ve Yargılama Usulleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İptal ve İtiraz Davalarına İlişkin Usul Hükümleri 

Başvuruların alınması 
MADDE 44- (1) İptal başvuruları, dava açma konusunda kendisine yetki 

verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden en az birisi tarafından, dava 
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ü dilekçesinin bizzat Genel Sekreterliğe sunulmasıyla yapılır. Cumhurbaşkanınca 
açılacak iptal davalarında ise başvuru dilekçesi, Cumhurbaşkanınca bu konuda 
yetkilendirilen kişi tarafından teslim edilir. Başvuru dilekçesini teslim eden 
kişiye başvurunun yapıldığına dair bir belge verilir. 

(2) İtiraz başvuruları, ilgili Mahkeme tarafından posta yoluyla ya da UYAP 
üzerinden yapılır. 

(3) İptal ve itiraz başvurularına ilişkin dava dilekçelerinin Genel Sekreter-
likçe Yazı İşleri Müdürlüğüne havale edildiği tarihte dava açılmış sayılır. 

İptal davası dilekçesi ve ekleri 
MADDE 45- (1) İptal davası başvuru dilekçesinde şu hususlar yer alır: 
a) İptali istenen kurallar ve bunların her birinin Anayasanın hangi madde-

lerine aykırılık oluşturduğu, 
b) Anayasaya aykırılıkları ileri sürülen hükümlerin her birinin Anayasanın 

hangi maddelerine, hangi nedenlerle aykırı olduğunun ayrı ayrı ve gerekçele-
riyle birlikte açıkça gösterilmesi, 

c) Yürürlüğü durdurma talebi varsa, yürürlüğün durdurulmaması duru-
munda doğacak olan telafisi imkânsız zararların açıklanması, 

ç) Dava dilekçesinin elektronik ortamda kayıt örneği, 
d) Dava dosyasında sunulan belgelerin tarih sırasına göre başlıklar hâlinde 

sıralandığı dizi pusulası. 
(2) Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az beşte biri 

oranındaki milletvekilleri tarafından açılmakta ise dava dilekçesine aşağıdaki 
belgeler eklenir: 

a) İptali istenen kurallar ve bunların her birinin Anayasanın hangi madde-
lerine aykırılık oluşturduğu, 

b) Dava dilekçesindeki imzaların ilgililere ait olduğunu gösteren Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı ya da belirleyeceği bir görevlinin imzalı ve mühür-
lü onay belgesi, 

c) Davayı açanların sıra numarasıyla adları ve soyadları ile seçildikleri böl-
geler ve imzalarını içeren liste, 

ç) Dava ile ilgili tebligatların yapılacağı milletvekili ya da milletvekillerinin 
adlarını gösteren belge. 

(3) Dava, siyasi parti grupları tarafından açılmakta ise dava dilekçesine 
aşağıdaki belgeler eklenir: 

a) Grup genel kurulu kararının onaylı örnekleri, 
b) Dava dilekçesinde imzası olanların, grup başkanı veya vekili olduklarını 

belirleyen onaylı belge örnekleri. 
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İtiraz başvuru kararı ve ekleri 
MADDE 46- (1) İtiraz başvurusu mahkemelerce gerekçeli karar ile yapılır. 

Gerekçeli kararda; 
a) Anayasaya aykırılıkları ileri sürülen hükümlerin her birinin Anayasanın 

hangi maddelerine, hangi nedenlerle aykırı olduğunun ayrı ayrı ve gerekçele-
riyle birlikte açıkça gösterilmesi, 

b) Yürürlüğü durdurma talebi varsa, yürürlüğün durdurulmaması duru-
munda doğacak olan telafisi imkansız zararların açıklanması, 

Gerekir. 
(2) İtiraz başvurusunda gerekçeli başvuru kararının aslı aşağıdaki belgeler-

le birlikte Mahkemeye sunulur: 
a) Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneği, 
b) Dava dilekçesi, iddianame veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili 

bölümlerinin onaylı örnekleri, 
c) Dava dosyasında sunulan belgelerin tarih sırasına göre başlıklar hâlinde 

sıralandığı dizi pusulası. 
Dosyalar için raportör görevlendirilmesi 
MADDE 47- (1) Dava dosyaları, raportörlere uzmanlık alanları, ellerindeki 

iş sayısı ve dosyanın özelliği gözetilerek Başkan tarafından dağıtılır. 
(2) Gerekli görüldüğü takdirde bir dava dosyası için birden fazla raportör 

görevlendirilebilir. Bu durumda, hazırlanan raporlar ilgili raportörler tarafından 
birlikte imzalanır. 

İlk inceleme raporlarının hazırlanması 
MADDE 48- (1) Başkan tarafından görevlendirilecek raportör, ilk incele-

me raporunu beş gün içinde hazırlar. 
(2) Raporda dava dilekçesinin veya itiraz başvurusunun Kanunda belirtilen 

şartları taşıyıp taşımadığı belirtilir ve alınması gerekli olduğu düşünülen karar 
türü ve gerekçeleri açıklanır. 

(3) Raporda işin esasına geçilmesine, başvurunun reddine, eksikliklerin gide-
rilmesi için süre verilmesine, davanın açılmamış sayılmasına veya karar verilme-
sine yer olmadığına kararlarından birinin verilmesi yönünde düşünce bildirilir. 

(4) Gerekli görüldüğünde Başkan tarafından raporun hazırlanması için ek 
süre verilebilir. 

Başvurudaki eksiklikler 
MADDE 49- (1) Mahkemece yapılan ilk incelemede, başvuruda eksiklikle-

rin bulunduğu tespit edilirse; 
a) İptal davasında eksikliğin giderilmesi için ilgililere onbeş günden az ol-

mamak üzere süre verilir. İlgililere yapılan tebliğde verilen bu süre içinde 
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ü eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde davanın açılmamış sayılacağı hususu 
ihtar edilerek verilen süreye rağmen eksiklikler tamamlanmamış ise Genel 
Kurulca davanın açılmamış sayılmasına, 

b) İtiraz yoluna ilişkin işlerde ise esas incelemeye geçilmeksizin başvuru-
nun reddine, 

Karar verilir. 
(2) Yukarıdaki fıkranın (b) bendi uyarınca verilen karar, mahkemenin ek-

siklikleri tamamlayarak yeniden başvurmasına engel değildir. 
Esas inceleme raporlarının hazırlanması 
MADDE 50- (1) İlk incelemesi tamamlanıp Genel Kurulca işin esasına ge-

çilmesine karar verilen başvurular, dosyanın esasına ilişkin raporun hazırlan-
ması için raportörüne verilir. Raportörler esasa ilişkin incelemelerinin sonuçla-
rını, kendi düşüncelerini de içeren bir raporla Başkanlığa bildirirler. 

(2) Esasa ilişkin raporun, esasın incelenmesine karar verildiği tarihten iti-
baren, ne kadar süre içinde hazırlanacağı raportörün de görüşü alınarak Baş-
kanca belirlenir. Bu süre içinde esasa ilişkin raporunu hazırlayamayan rapor-
tör, gecikmenin nedenlerini ve incelemenin ne kadar süre içinde tamamlanabi-
leceğini yazılı olarak Başkanlığa bildirir. Gerekiyorsa bu süre Başkan tarafından 
yeteri kadar uzatılabilir. 

(3) Esas inceleme raporunda aşağıdaki hususların bulunması gerekir: 
a) İlk incelemeye ilişkin süreç, 
b) Kuralın anlam ve kapsamı, 
c) Anayasa aykırılık iddialarının değerlendirilmesi. 
(4) Raportör, raporunda bilimsel atıf kurallarına uyar. 
(5) Raportör, işin niteliğinin karar taslağının yazılmasına elverişli olduğu 

durumlarda raporla birlikte karar taslağını da hazırlar. 
(6) Raportör incelediği işin esasının görüşülmesinde hazır bulunarak ge-

rekli açıklamaları yapar. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Siyasi Partilerin Malî Denetimi 

Malî denetimde ilk inceleme 
MADDE 51- (1) Siyasi partiler, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Par-

tiler Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca genel başkanları tarafından imza-
lanmış yazı ve ekinde, 

a) Merkez karar ve yönetim kurullarınca (parti tüzüğünde kesinhesapları 
onaylama görevi verilen yetkili organlarınca) alınmış parti genel merkezi ve 
iller örgütleri kesinhesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine 
ilişkin kararın onaylı örneğini, 
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b) Karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesinhesabın onaylı 
örneğini, 

c) Parti genel merkez kesinhesabının onaylı örneğini, 
ç) Bağlı ilçeleri de kapsayan ve il sorumluları tarafından imzalanmış olan il-

ler teşkilatı kesinhesaplarının onaylı örnekleri ile genel merkez tarafından 
düzenlenecek olan il teşkilatları kesinhesaplarının icmal listesini, 

d) Parti genel merkez ve il teşkilatlarının aynı hesap döneminde edindiği 
taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her 
türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini belirten listeleri, 

e) Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa 
mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak 
banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını, 

Haziran ayı sonuna kadar Mahkemeye sunarlar. 
(2) Mahkemece söz konusu belgeler incelenmek üzere Sayıştay Başkanlı-

ğına gönderilir. 
(3) Sayıştay Başkanlığınca görevlendirilecek denetçiler kendilerine havale 

edilen kesinhesapları, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 73 üncü ve 74 
üncü maddelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, devir rakamları-
nın doğru olup olmadığı ve kesinhesap çizelgelerinde sonuca etkili maddi bir 
hata veya tutarsızlık bulunup bulunmadığı yönünden incelerler. Gerektiğinde, 
ilgili siyasi partilerin her kademedeki yetkililerinden, bu konular hakkında 
doğrudan bilgi isteyebilirler. İstenilen bilgilerle dayanağını oluşturan evrak ve 
belgelerin geciktirilmeksizin verilmesi zorunludur. 

(4) Görevli denetçiler, siyasi partilerin örgütlendiği bütün illerin 
kesinhesaplarını gönderip göndermediklerini saptayabilmek için Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi parti sicil dosyalarından yararlanırlar. 

(5) Denetçiler, kesinhesapların kendilerine havale edilmesi tarihinden iti-
baren en geç iki ay içinde düzenleyecekleri raporları Başkanlığa sunarlar; 
varsa eksiklik, hata veya tutarsızlıkları ortaya koyarak bunların nasıl giderile-
ceğini belirtirler. 

(6) Başkanlıkça görevlendirilecek raportörler raporlarla ilgili ilk inceleme 
toplantılarında hazır bulunarak gerekli açıklamaları yaparlar. 

(7) Eksikliklerin tamamlanması, hata ve tutarsızlıkların düzeltilmesi için il-
gili siyasi partiye, Mahkemece, bir ayı geçmeyecek uygun bir süre verilir. 

(8) Kesinhesaplarda eksiklik, hata ve tutarsızlık bulunmadığının anlaşılması 
veya bunların usulünce giderilmesi hâlinde işin esasının incelenmesine karar 
verilir. Bu kararda parti genel merkezi ve il teşkilatlarının gelir gider belgeleri 
ile bunların kaydedildiği defter kayıtlarını göndermesi için ilgili partiye bir ayı 
geçmeyecek uygun bir süre verilir. Bu karar ilgili partiye bildirilir. 
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ü Malî denetimde esasın incelenmesi 
MADDE 52- (1) Parti tarafından gelir gider belgeleri ve defter kayıtları 

esas incelemenin yapılması için Sayıştay Başkanlığına gönderilir. Partilerin 
genel merkezleri ile il teşkilatlarının gelir gider belgeleri ve defter kayıtları 
incelenir. Yapılacak denetimin esas ve usulleri ile il teşkilatlarının hangilerinin 
inceleneceği hususu, Mahkeme tarafından aksi kararlaştırılmadıkça Sayıştay 
Başkanlığınca belirlenir. 

(2) İşin esasına ilişkin inceleme, siyasi partilerin gelir ve giderlerinin doğru 
ve kanuna uygun olup olmadığı yönlerinden yapılır. Doğruluk incelemesi, 
kesinhesapların dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan 
incelemeyi kapsar. Kanuna uygunluk incelemesi, gelirlerin ve giderlerin Siyasi 
Partiler Kanununa uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmeye yöneliktir. 

(3) Görevli denetçiler, partilerin genel merkezleri ile incelenmesi öngörülen 
il teşkilatlarının parti defterleri, gelir ve gider kayıtları ile bunlara ilişkin belge-
leri inceleyerek kesinhesaplarla karşılaştırırlar. Gerektiğinde, ilgili siyasi partile-
rin her kademedeki yetkililerinden, bu konular hakkında doğrudan bilgi isteye-
bilirler. İstenilen bilgilerle bunların dayanağını oluşturan evrak ve belgelerin 
geciktirilmeksizin verilmesi zorunludur. 

(4) Denetçilerce, incelemeler esnasında tespit edilen konu ve bulguları içe-
ren inceleme raporları ilgili siyasi partiye gönderilerek, raporun kapsamı göze-
tilmek suretiyle en geç iki ay içinde bu konular hakkındaki görüşlerini bildir-
mesi istenir. 

(5) Denetçiler, ilgili siyasi partinin görüşleri ile kendi düşüncelerini içeren 
esas raporlarını Mahkemeye sunarlar. Rapora alınan konularla ilgili belgelerin 
bir örneği ile partiye gönderilen inceleme raporu ve partinin cevabı rapor 
ekine konulur. Raporda gelir gider belgeleri ve defter kayıtları incelenen il 
teşkilatları belirtilir. 

(6) Sayıştay denetçilerinin hazırladıkları bu raporların görüşülmesi sırasın-
da Başkanlıkça görevlendirilecek raportörler hazır bulunarak gerekli açıklama-
ları yaparlar. 

(7) Mahkemenin malî denetime ilişkin kararlarının bir örneği ilgili siyasi 
partinin genel başkanlığına, bir örneği Sayıştay Başkanlığına ve bir örneği de o 
siyasi partinin sicil dosyasına konulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına gönderilir. 

(8) Kararı gönderilen parti hesaplarına ilişkin gelir gider belgeleri ve defter 
kayıtları Sayıştay Başkanlığınca ilgili partiye iade edilir. 

(9) Malî denetim kararları Resmî Gazete’de yayımlanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Kurulun İşleyişine İlişkin Hükümler 

Genel Kurul gündemi 
MADDE 53- (1) Genel Kurul toplantılarının gününü belli etmek ve gün-

demi düzenlemek Başkanlığa aittir. Gerektiğinde, belli işlerin gündeme alın-
masına Genel Kurul da karar verebilir. 

(2) Raportörler tarafından hazırlanarak Başkanlığa sunulan rapor ve karar 
taslaklarının birer örneği ile Başkanlıkça düzenlenen gündem, toplantı günün-
den en az bir hafta öncesinden üyelere dağıtılır. 

(3) Başkan, acele olan veya gecikmesinde zarar umulan hâllerde bu mad-
dede belirtilen usule ve süreye bağlı olmaksızın toplantının gününü ve gün-
demini belirleyebilir. Genel Kurul, bu kanaate katılmadığı ve Başkanlıkça yapı-
lan işlemleri benimsemediği takdirde görüşme gününü ayrıca kararlaştırır. 

(4) Gündem, üyelere ve raportörlere yazılı veya elektronik ortamda gön-
derilir ve Mahkemenin internet sitesinde yayımlanır. 

(5) Üyeler, dosyaları talep ettikleri takdirde her zaman inceleyebilirler. 
Toplantılar ve müzakereler 
MADDE 54- (1) Üyeler, müzakerelerde, duruşmalarda ve sözlü açıklama-

ların yapıldığı oturumlarda kıdemlerine göre yer alırlar. 
(2) Üyelerden biri müzakere başlamadan önce, işi yeterli derecede incele-

yemediğini ileri sürerse, o işin müzakeresi başka bir güne bırakılır. Kurula 
sonradan katılan üye de aynı nedenle müzakerenin ertelenmesini isteyebilir. 
Bu erteleme, ancak bir kez yapılabilir. 

(3) Müzakere, Başkan tarafından başlatılır ve idare edilir. Söz isteyenlere 
istem sırasına göre söz verilir. Usul hakkında konuşmak isteyenlere öncelikle 
söz verilir. Konuşan üyenin sözü kesilmez. Ancak konu dışı konuşmalar Başkan 
tarafından kesilebilir. 

(4) Müzakerelerin tamamlanması üzerine oylamaya geçilir. 
(5) Mahkemenin müzakereleri gizli olup Başkanın uygun göreceği teknik 

araçlarla kayda alınır. Bu kayıtların muhafazası ve kullanımına ilişkin esaslar 
yönetmelikle düzenlenir. 

(6) Mahkeme, gerektiğinde gündemdeki bir işin müzakeresinin, başlayan 
bir müzakerenin tamamlanmasının veya müzakeresine başlanmayan bir işin, 
başka bir güne bırakılmasına ya da Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte görü-
şülmek üzere ertelenmesine karar verebilir. 

(7) Görüşmelerin başlamasında hazır bulunan bir üye, çok önemli bir ma-
zereti olmadıkça, o iş karara bağlanıncaya kadar Kuruldan ayrılamaz. Mazereti 
nedeniyle görüşmelere katılamayan üye, toplantı yeter sayısı bakımından 
zorunluluk olmadıkça mazeretinin sona erdiğini bildirerek aynı işin görüşülme-
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ü sinde bulunamaz. Andiçerek görevine yeni başlayan üye Yüce Divan dışında, 
başlamış olan görüşmelere sayısal zorunluluk olmadıkça katılamaz. 

(8) Henüz andiçmemiş üyeler görüş bildirmemek ve oylamaya katılmamak 
şartıyla toplantı ve görüşmeleri izleyebilirler. 

Toplantıya katılamama 
MADDE 55- (1) Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacak olan üye-

ler, bunu Başkanlığa mümkün olan en kısa zamanda bildirirler. Hastalık, izin 
veya görevli bulunma gibi hâller ile zorlayıcı ve önlenmesi kabil olmayan ani 
ve önemli diğer olaylar mazeret sayılır. 

(2) Mazeretin geçerliliğini Başkan takdir eder. 
Oylama 
MADDE 56- (1) Başkanın uygun görmesi ve işin niteliğinin izin vermesi 

hâlinde elektronik oylama yapılması mümkündür. Açık oylama yapıldığı du-
rumlarda oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. Çekimser oy kullanılmaz. 

(2) Görev ve usul konularında azınlıkta kalanlar, esas hakkındaki görüşme 
ve oylamaya katılmak zorundadır. 

Karar 
MADDE 57- (1) Anayasada ve Kanunda ayrıca bir hüküm bulunmayan 

hâllerde, kararlar salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın bu-
lunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur. 

(2) Karara katılanlar, azınlıkta kalanlar ve karar özeti bir tutanakla belirtilir. 
Bu tutanak Başkan tarafından toplantı dağılmadan imzalanır. 

(3) İşin esasının karara bağlanmasından sonra raportör tarafından karar 
taslağı da sunulmuşsa bu da görüşülür. Başkan gerektiğinde karara katılan 
üyelerden birini raportörle birlikte kararın yazımında görevlendirebilir. 

(4) Raportörlerin ad ve soyadları kararda yer alır. 
(5) Karar metni üzerinde anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda kararın 

nihai hâlini Başkan belirler. 
(6) Heyete katılan üyeler, birlikte veya ayrı ayrı varsa karşı oy yazısı veya 

farklı ya da ek gerekçesini, Genel Kurulca karara son şeklinin verilmesinden 
itibaren on gün içinde Başkanlığa verdikleri takdirde, bunlar karara eklenir. 
Karşı oy, farklı ya da ek gerekçelerin bu süre içinde Başkanlığa ulaştırılmaması 
hâlinde karar, bunlar eklenmeksizin yayımlanır. 

Kararların yazılması ve yayımlanması 
MADDE 58- (1) Kararlar, Mahkemenin amblemini taşıyan kâğıtların bir 

yüzüne yazılır ve her sahifesi Mahkemenin mührüyle damgalanır. 
(2) İptal ve itiraz başvurularında esasa ilişkin olarak verilen gerekçeli ka-

rarlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Diğer kararların hangilerinin Resmî Gaze-
te’de yayımlanacağına Başkanlıkça karar verilir. Resmî Gazete’de yayımlana-
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cak kararların örnekleri, Başkanın ve yargısal işlerden sorumlu Genel Sekreter 
yardımcısının imzasını taşır. 

(3) Bu şekilde hazırlanmış olan karar örnekleri, Başbakanlığın ilgili birimine 
imza karşılığında verilir ve Resmî Gazete’nin ilk çıkacak sayısında bölünmeksi-
zin yayımlanır. 

(4) Baskı yanlışlıkları ve maddi hatalar Başkanlığın yazısı üzerine, Resmî 
Gazete’nin ilk çıkacak sayısında düzeltilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bireysel Başvuru 
Bireysel başvuru formu ve ekleri 
MADDE 59- (1) Başvurular, İçtüzük ekinde (Ek-1) örneği bulunan ve 

Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak resmî 
dilde yapılır. 

(2) Başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır: 
a) Başvurucunun adı, soyadı, vatandaşlık numarası, doğum tarihi ve yeri, 

uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik 
posta adresi. 

b) Başvurucu tüzel kişi ise unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili ki-
şinin kimlik bilgileri, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi. 

c) Kanuni temsilcisi ya da avukatı varsa, kanuni temsilcisinin ya da avuka-
tının adı, mesleği ve adresi, varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi. 

ç) Kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ih-
maline dair olayların tarih sırasına göre özeti. 

d) Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal 
edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar. 

e) Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği 
iddiasının dayanakları. 

f) Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar. 
g) Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin 

öğrenildiği tarih. 
ğ) Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açık-

lamalar. 
h) Başvurucunun talepleri. 
ı) Başvurucunun Mahkeme önünde devam eden bir başka başvurusu varsa 

numarası. 
i) Varsa kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun 

gerekçeleri. 
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j) Kısa mesaj (SMS) veya elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılmasını 
isteyip istemediği. 

k) Başvurucunun varsa avukatının ya da kanuni temsilcisinin imzaları. 
(3) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler ya da onaylı örnekleri eklenir: 
a) Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda baş-

vurucuyu temsile yetkili olduğuna dair belge. 
b) Harcın ödendiğine dair belge. 
c) Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi. 
ç) Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi. 
d) Nihai karar ya da işlem tebliğ edilmişse tebellüğ belgesi. 
e) Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri. 
f) Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler. 
g) Başvuru süresinde yapılamamışsa varsa mazereti ispatlayan belgeler 
(4) Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterdiği üçüncü fıkradaki belgele-

re herhangi bir nedenle erişememesi hâlinde bunun gerekçelerini belirtir. 
Mahkeme gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri resen toplar. 

(5) Başvurucuların, adreslerinde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi 
bir değişiklik meydana geldiğinde bunu Mahkemeye bildirmeleri zorunludur. 

Formun ve eklerinin hazırlanmasına ilişkin ilkeler 
MADDE 60- (1) Başvuru formu, İçtüzüğün 59 uncu maddesine uygun 

olarak düzenlenir ve aynı maddede belirtilen belgeler ya da onaylı örnekleri 
başvuru formuna eklenir. 

(2) Başvuru formu okunaklı ve başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içe-
rir şekilde hazırlanır. Başvuru formunun ekler hariç on sayfayı geçmesi hâlinde 
başvurucunun ayrıca başvuru formuna olayların özetini eklemesi gerekir. 

(3) Başvurucu, başvuru formunun ekinde sunduğu belgeleri, tarih sırasına 
göre numaralandırarak her bir belgeyi tanımlayıcı başlıklar hâlinde dizi pusula-
sına bağlar. 

Başvurucunun temsili 
MADDE 61- (1) Bireysel başvuru, bizzat başvurucu, kanuni temsilcisi ya 

da avukatı tarafından yapılabilir. Avukat veya kanuni temsilci aracılığıyla yapı-
lan başvurularda temsile dair yetki belgesinin sunulması zorunludur. 

(2) Başvurucunun avukatı ya da kanuni temsilcisi varsa onunla yapılan ya-
zışmalar ya da ona yapılan tebligatlar başvurucuya yapılmış sayılır. 

Bireysel başvuru harcı ve adlî yardım 
MADDE 62- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (I) 

sayılı Tarifenin A) Mahkeme Harçları” başlıklı Bölümünün ilk cümlesinde belirti-
len bireysel başvuru harcı Maliye Veznelerine yatırılır. 
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(2) Adlî yardım talepleri, genel hükümlere göre başvuruların kabul edilebi-
lirliği hakkında karar verecek Bölüm veya Komisyonlar tarafından hükme 
bağlanır. 

Başvurunun yapılabileceği yerler 
MADDE 63- (1) Bireysel başvurular, Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şart-

lara uygun biçimde İçtüzük ekindeki ve Mahkemenin internet sitesinde yayım-
lanan başvuru formuna uygun olarak Mahkemeye şahsen yapılabileceği gibi 
diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabilir. 

(2) Usulünce hazırlanan başvuru formu, harç tahsil makbuzuyla birlikte 
yukarıda belirtilen yerlere teslim edildiğinde başvurucu ya da temsilcisine 
alındı belgesi verilir ve bu tarih, başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. 

(3) Mahkemeler ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilen başvuru for-
mu ve ekleri gerekli kayıt işlemleri yapılıp fiziki ve elektronik ortamda Mahke-
meye gönderilir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda 
gerçekleştirildiği hallerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır. 

(4) Genel Kurul; elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak 
başvuru yapılabilmesine ilişkin karar alabilir. 

Başvuru süresi ve mazeret 
MADDE 64- (1) Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği ve bu-

na ilişkin kararın kesinleştiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin 
öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. 

(2) Başvurucu mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazereti ne-
deniyle süresi içinde başvurusunu yapamadığı takdirde, mazeretinin kalktığı 
tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretini belgeleyen delillerle birlikte 
başvurabilir. Komisyonlar raportörlüğünce mazeretin kabulünün gerekip ge-
rekmediği yönünde karar taslağı hazırlanır. Komisyon, öncelikle başvurucunun 
mazeretinin geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek mazereti kabul veya 
reddeder. 

(3) Başvurunun niteliğine uygun düştüğü takdirde mazeret ve kabul edile-
bilirliğe ilişkin tek bir taslak hazırlanıp bu iki husus birlikte karara bağlanabilir. 

Bireysel Başvuru Bürosu 
MADDE 65- (1) Bireysel Başvuru Bürosu, Komisyonlar başraportörünün 

gözetiminde bir raportör ve yeterli sayıda raportör yardımcısı ile personelden 
oluşur. 

(2) Bireysel Başvuru Bürosunun görevleri şunlardır: 
a) Mahkemeye ulaşan bireysel başvuruların kaydını yapıp numara vermek, 

dosyalamak. 
b) Başvurulardaki idari yönden tamamlattırılması gereken eksiklikleri tespit 

etmek ve bunların giderilmesi için gerekli yazışmaları yapmak. 
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c) Bireysel başvurularla ilgili yazışmaların kaydı, takibi, ilgili birimlere sevk 
edilmesi ve diğer işlemleri yapmak. 

Form ve eklerinin ön incelemesi ve eksiklikler 
MADDE 66- (1) Bireysel Başvuru Bürosu gelen başvuruları şeklî eksiklik-

ler bulunup bulunmadığı yönünden inceler. Başvuru formunda veya eklerinde 
herhangi bir eksiklik tespit edilmesi hâlinde, bunların tamamlattırılması için 
başvurucuya, varsa avukatına veya kanuni temsilcisine onbeş günü geçme-
mek üzere bir süre verilir. 

(2) Eksikliklerin tamamlattırılmasına dair yazıda başvurucuya geçerli bir 
mazereti olmaksızın verilen sürede eksiklikleri tamamlamadığı takdirde başvu-
rusunun reddine karar verileceği bildirilir. 

(3) Başvurunun; süresinde yapılmadığı, 59 uncu ve 60 ıncı maddelerdeki 
şekil şartlarına uygun olmadığı ve tespit edilen eksikliklerin verilen kesin süre-
lerde tamamlanmadığı hâllerde Komisyonlar Başraportörü tarafından reddine 
karar verilir ve başvurucuya tebliğ edilir. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren 
yedi gün içinde Komisyona itiraz edilebilir. Bu konuda Komisyonların verdiği 
kararlar kesindir. 

Bireysel başvuruların Bölümlere ve Komisyonlara tevzii 
MADDE 67- (1) Bireysel Başvuru Bürosu tarafından kaydı yapılıp numara 

verilen başvuruların dağıtımı, Bölümler ve Komisyonlar arasında otomatik 
olarak yapılır. 

(2) Nitelikleri itibarıyla birleştirilerek incelenmesi gereken dosyalar ilk ola-
rak kayda alınan başvuru dosyasında birleştirilir. 

Başvuruların inceleme sırası 
MADDE 68- (1) Bireysel başvurular, geliş sırasına göre incelenerek kara-

ra bağlanır. Ancak Mahkeme, başvuruların konuları itibarıyla önemini ve 
aciliyetini göz önünde bulundurarak belirlediği kriterler çerçevesinde farklı bir 
inceleme sıralaması yapabilir. 

Yazışmalar 
MADDE 69- (1) Başvurucular, Mahkeme ile yazışmalarını İçtüzükte belir-

lenen bireysel başvuru yapılmasındaki usulü izleyerek yapmak zorundadırlar. 
(2) Bireysel başvuru dosyalarının tekemmül ettirilmesine ilişkin olarak du-

ruma göre Genel Sekreterlik, Komisyon ya da Bölümler tarafından verilen ve 
asgari onbeş gün olan süreler kesin olup bu süreler içinde usulüne uygun 
olarak gönderilmeyen bilgi ve belgeler, başvurunun değerlendirilmesinde 
dikkate alınmaz ve dosyaya dâhil edilmez. 

(3) Başvurulara ilişkin bilgi, belge ve diğer her türlü talebin yazılı olarak 
yapılması gerekir. Duruşma, tanık dinlenilmesi veya keşif esnasında yapılanlar 
hariç, bu usule uyulmaksızın yapılan talepler dikkate alınmaz. 
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Bilgi, belge isteme ve tebliğ 
MADDE 70- (1) Mahkeme, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi 

sırasında yasama, yürütme, yargı organları, kamu idareleri, kamu görevlileri, 
bankalar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışır, bilgi ve belge 
ister, gerekli gördüğü her türlü belge, kayıt ve işlemi inceler, bilgi almak üzere 
her derece ve sınıftan kamu görevlileri ile ilgilileri çağırabilir, idare ve diğer 
tüzel kişilerden temsilci isteyebilir. 

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamında Mahkemeye ulaşan bilgi ve belgeler, 
onbeş günlük süre içinde görüşlerini sunabilmeleri için başvurucuya, Adalet 
Bakanlığına ve varsa diğer ilgililere tebliğ edilir. 

(3) Mahkeme, başvurucu ya da kamu otoritesinin, istenen bilgi ya da bel-
geyi sunmaktan kaçındığı ya da bir delili gizlediği yahut her ne suretle olursa 
olsun davet edildiği hâlde yargılamaya etkili bir şekilde katılmadığı kanaatine 
varırsa, bu durumdan gerekli sonuçları çıkararak kararını verir. 

Adalet Bakanlığına bildirim 
MADDE 71- (1) Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi 

hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet 
Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir. 

(2) Adalet Bakanlığı başvuruya ilişkin görüşünü otuz günlük süre içinde 
verir. Talep hâlinde Mahkemece bu süre otuz gün daha uzatılabilir. Başvuru-
nun Adalet Bakanlığına bildiriminden itibaren belirtilen sürelerde cevap veril-
mediği takdirde, Mahkeme dosyadaki bilgi ve belgelere göre kararını verir. 

(3) Adalet Bakanlığının cevabı başvurucuya tebliğ edilir. Başvurucunun 
tebliğ tarihinden itibaren varsa karşı beyanlarını, onbeş gün içinde Mahkeme-
ye sunması gerekir. 

Bölüm ve Komisyonlarda oylama ve karar 
MADDE 72- (1) Bölümler kararlarını salt çoğunlukla alırlar. 
(2) Komisyonlarca başvurunun kabul edilebilirliği ya da edilemezliği karar-

ları oybirliği ile alınır. Oybirliği sağlanamayan durumlarda karar vermek üzere 
başvuru, Bölüme havale edilir. 

(3) Komisyonlar, Bölüm Başkanının uygun bulduğu konularda, raportörler 
tarafından hazırlanan karar taslaklarının toplantı yapmalarına gerek bulun-
maksızın kıdemsiz üyeden başlanarak imzalanması suretiyle de karar alabilir-
ler. Komisyon üyelerinden birisinin bu konunun toplantıda görüşülmesini talep 
etmesi hâlinde anılan usul uygulanmaz. 

(4) Bölüm veya Komisyonlarca uygun görülmesi ve işin niteliğinin izin 
vermesi hâlinde elektronik oylama yapılması mümkündür. Açık oylama yapıl-
dığı durumlarda oylamaya kıdemsiz üyeden başlanır. 
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Tedbir kararı 
MADDE 73- (1) Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bü-

tünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bölüm-
lerce esas inceleme aşamasında gerekli tedbirlere resen veya başvurucunun 
talebi üzerine karar verilebilir. 

(2) İncelenen başvurulara ilişkin olarak; resen ya da başvurucunun talebi 
üzerine dosyanın esası hakkında karar verilmeden önce, tedbir kararına baş-
vurulmaması hâlinde başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bü-
tünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine, Komis-
yonlarca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesi derhâl yapılarak, tedbir 
hususunu da karara bağlamak üzere başvuru, ilgili Bölüme gönderilir. 

(3) Bölüm, tedbire karar vermesi hâlinde gereğinin ifası için bunu ilgili kişi 
ve kurumlara bildirir. 

(4) Tedbir kararı verilen başvurunun esası hakkındaki kararın en geç altı 
ay içinde verilmesi gerekir. Tedbirin devamı konusunda yeni bir karar alınma-
dığında, başvurucunun hakkının ihlal edilmediğine ya da başvurunun düşme-
sine karar verildiği durumlarda tedbir kararı kendiliğinden kalkar. 

Duruşma 
MADDE 74- (1) Bölümler, başvuruları dosya üzerinden inceler. Ancak re-

sen ya da başvurucu veya Adalet Bakanlığının talebi üzerine gerekli görülmesi 
hâlinde duruşma yapılmasına karar verilebilir. 

(2) Duruşma yapılmasına karar verilmesi hâlinde, duruşmanın yeri, günü 
ve saati ilgililere bildirilir. 

(3) Duruşma esnasında duruşma tutanağı düzenlenir. Tutanak örnekleri, 
talepleri hâlinde başvurucu ve Adalet Bakanlığı ile varsa diğer ilgililere verilir. 

Pilot karar usulü 
MADDE 75- (1) Bölümler, bir başvurunun yapısal bir sorundan kaynak-

landığını ve bu sorunun başka başvurulara da yol açtığını tespit etmeleri ya da 
bu durumun yeni başvurulara yol açacağını öngörmeleri hâlinde, pilot karar 
usulünü uygulayabilirler. Bu usulde, konuya ilişkin Bölüm tarafından pilot bir 
karar verilir. Benzer nitelikteki başvurular idari mercilerce bu ilkeler çerçeve-
sinde çözümlenir; çözümlenmediği takdirde Mahkeme tarafından topluca 
görülerek karara bağlanır. 

(2) Bölüm, pilot karar usulünü resen, Adalet Bakanlığının ya da başvuru-
cunun istemi üzerine başlatabilir. 

(3) Pilot karar uygulaması için seçilen başvuru, gündemin öncelikli işleri 
arasında sayılır. 

(4) Bölüm pilot kararında, tespit ettiği yapısal sorunu ve bunun çözümü 
için alınması gereken tedbirleri belirtir. 
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(5) Bölüm pilot kararla birlikte, bu karara konu yapısal soruna ilişkin ben-
zer başvuruların incelenmesini erteleyebilir. İlgililer erteleme kararı hakkında 
bilgilendirilirler. Bölüm, gerekli gördüğü takdirde ertelediği başvuruları gün-
deme alarak karara bağlayabilir. 

Karar taslaklarının hazırlanması 
MADDE 76- (1) Bireysel başvuru raportörleri ya da raportör yardımcıların-

ca, Komisyonlara ya da Bölümlere sunulmak üzere İçtüzükte belirtilen yazım 
usulüne uygun ve raportörün özet görüşünü de içeren karar taslakları hazırlanır. 

(2) Bu şekilde hazırlanan karar taslakları ilgili birim başraportörünün imza-
sıyla ilgili Komisyon ya da Bölüme sunulur. Bölüme sunulmak üzere hazırlanan 
karar taslakları ayrıca Ar-İç’e de gönderilir. 

Komisyon kararlarının şekli 
MADDE 77- (1) Komisyonlarca verilen kararlarda şu hususlar yer alır: 
a) Sayfa üst bilgisi olarak; 
1) Mahkemenin amblemi, 
2) “Anayasa Mahkemesi” ibaresi, 
3) Kararı veren Bölümün ilgili Komisyonu, 
b) Karar metninde; 
1) Başvuru numarası, 
2) Karar tarihi, 
3) Komisyon Başkanı ve üyeler ile raportörün adları, 
4) Tarafların ve varsa temsilcilerinin adları, 
5) Mahkeme önünde izlenen usulün anlatımı, 
6) Davaya konu olgular, 
7) Tarafların iddia ve savunmalarının özeti, 
8) Kararın gerekçesi, 
9) Hüküm fıkrası, 
10) Yargılama masrafları. 
(2) Kararlara sayfa ve paragraf numaraları eklenir. 
Bölüm kararlarının şekli 
MADDE 78- (1) Bölümlerce verilen kararlarda şu hususlar yer alır: 
a) Kararın ilk sayfasında; 
1) Mahkemenin amblemi, 
2) “Anayasa Mahkemesi” ibaresi, 
3) Kararı veren Bölüm, 
4) Başvuru numarası, 
5) Karar tarihi. 
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b) Diğer sayfalarında paragraflar numaralandırılmak suretiyle; 
1) Bölüm Başkanı ve üyeler ile raportörün adları, 
2) Tarafların ve varsa temsilcilerinin adları, 
3) Mahkeme önünde izlenen usulün anlatımı, 
4) Davaya konu olgular, 
5) Tarafların iddia ve savunmalarının özeti, 
6) Kararın gerekçesi, 
7) Hüküm fıkrası, 
8) Yargılama masrafları hakkındaki karar, 
(2) Heyete katılan üyelerin birlikte veya ayrı ayrı varsa karşı oy yazısı veya 

farklı ya da ek gerekçesini karara ekleme hakkı vardır. 
İhlal kararı ve ihlalin giderilmesi 
MADDE 79- (1) Bölüm, ihlalin bir mahkeme kararından kaynaklandığını 

tespit ederse; 
a) İhlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak 

üzere dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. İlgili mahkeme, Bölümün ihlal kara-
rında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargı-
lama yapar ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar verir. 

b) Bölümlerce yapılan inceleme sonunda, başvurucunun bir hakkının ih-
lal edildiğine karar verilmesi hâlinde, yeniden yargılama yapılmasında huku-
ki yarar bulunmadığı takdirde başvurucu lehine uygun bir tazminata hükme-
dilebilir. 

c) Tazminat miktarının tespitinin, daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmesi 
hâlinde, Bölüm bu konuyu kendisi karara bağlamaksızın genel mahkemelerde 
dava açılması yolunu gösterebilir. 

(2) Bölüm kararında, gerekli görüldüğü takdirde Kanunun 50 nci maddesi-
nin birinci fıkrası doğrultusunda ihlalin ve sonuçlarının hangi şekilde ortadan 
kaldırılabileceği hususunda yapılması gerekenler belirtilir. 

Düşme kararı 
MADDE 80- (1) Bölümler ya da Komisyonlarca yargılamanın her aşama-

sında aşağıdaki hâllerde düşme kararı verilebilir: 
a) Başvurucunun davadan açıkça feragat etmesi. 
b) Başvurucunun davasını takipsiz bıraktığının anlaşılması. 
c) İhlalin ve sonuçlarının ortadan kalkmış olması. 
ç) Bölümler ya da Komisyonlarca saptanan herhangi bir başka gerekçeden 

ötürü, başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görül-
memesi. 

(2) Bölümler ya da Komisyonlar; yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikteki bir 
başvuruyu, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların 
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kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli 
kıldığı hâllerde incelemeye devam edebilir. 

Kararın imzalanması, tebliği ve yayımlanması 
MADDE 81- (1) Bölüm ve Komisyonların verdikleri kararlar heyeti oluştu-

ran Başkan ve kıdem sırasına göre tüm üyeler tarafından imzalanır ve Mah-
keme mührüyle mühürlenir. 

(2) Karşı oy yazısı veya farklı ya da ek gerekçeler, kararın verildiği tarihten 
itibaren onbeş gün içinde Bölüm Başkanlığına sunulur. Bu süre içinde teslim 
edilmeyen karşı oy yazısı veya farklı ya da ek gerekçeler dikkate alınmaz. 

(3) Bölümler ve Komisyonlarca verilen kararlar kesindir. Kararların imzalı 
asıl suretleri Mahkeme arşivinde saklanır. Birer örneği başvurucuya, Adalet 
Bakanlığına ve diğer ilgililere tebliğ edilir. 

(4) Bölüm kararlarının tümü ile Komisyon kararlarından kabul edilebilirlik 
açısından ilkesel önem taşıyanları Mahkemenin internet sitesinde yayımlanır. 

(5) Bölüm Başkanının tespit ettiği, Bölüm tarafından verilen pilot karar ni-
teliğinde ya da içtihadın ortaya konulması açısından ilkesel önemi haiz kararlar 
Resmî Gazete’de yayımlanır. 

Tavzih ve maddi hataların düzeltilmesi 
MADDE 82- (1) Bölümlerce verilen kararlar hakkında ilgililer, 12/1/2011 

tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, 
hükmün tavzihini ve maddi hataların düzeltilmesini talep edebilirler. 

Başvuru hakkının kötüye kullanılması 
MADDE 83- (1) Başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelik-

teki davranışlarıyla bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığının tespit 
edilmesi hâlinde başvuru reddedilir ve yargılama giderleri dışında, ilgilinin 
ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasıyla cezalandı-
rılmasına karar verilir. 

Genel hükümlerin uygulanması 
MADDE 84- (1) Bireysel başvuruların incelenmesinde, kararların infazın-

da Kanun ve İçtüzükte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili usul kanunlarının 
bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Tutulacak defterler, kayıtlar ve arşiv 
MADDE 85- (1) Mahkemede birimlerin ihtiyaçlarına göre tutulması gerekli 

defter ve kayıtlar yönetmelikte gösterilir. 



Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 

 

501

An
ay

as
a M

ah
ke

m
es

i 
İçt

üz
üğ

ü (2) Başkan ve üyeler ile atanan raportörler ve diğer personelin özlük dos-
yaları Personel Müdürlüğünce tutulur. 

(3) Arşiv hizmetleri genel hükümlere göre yürütülür. 
Günlük çalışma süresi 
MADDE 86- (1) Mahkemenin günlük çalışma saatleri 8.30 - 12.00 / 13.00 

- 17.30’dur. Bu saatler hizmetin gereğine göre Başkanlıkça değiştirilebilir. 
Değişiklik Mahkemenin internet sitesinde duyurulur. 

Üyelerin ve raportörlerin yıllık ve mazeret izinleri 
MADDE 87- (1) Üyelerin yıllık ve mazeret izinleri Başkan tarafından veri-

lir. Hastalık ve mazeret izinleri genel hükümlere tâbidir. 
(2) Başkan, Başkanvekili ve üyelerin kırk günlük yıllık izin hakları vardır. 

İzinlerin kullanılmasında, Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasaya göre 
süreye tâbi olan işlerin aksatılmaması ve üyelerin dinlenmelerinin sağlanması 
gözönünde tutulur. Mümkün olduğu takdirde izinlerin, üyelerin istedikleri 
tarihlerde kullanmaları sağlanır. 

(3) Mahkemede görevlendirilen ve atanan raportörlerin izinleri, istekleri 
göz önünde tutularak işlerin aksatılmaması kaydıyla Başkan tarafından genel 
hükümlere göre kullandırılır. 

Mahkeme binasında alınacak güvenlik önlemleri 
MADDE 88- (1) Başkanlığın Mahkemenin güvenliğine ilişkin istekleri, ida-

re amirleri ile emniyet makamlarınca derhâl yerine getirilir. Başkanlıkça talep 
edilmediği sürece hiçbir makam veya merci, Mahkeme binasında güvenlik 
önlemi alamaz. 

Kütüphane ve Yayın İşleri 
MADDE 89- (1) Mahkeme Kütüphanesine alınacak basılı veya elektronik 

kitap ve yayınlar, abone olunacak veri tabanları ile Mahkeme tarafından yapıla-
cak yayınlar Başkan tarafından belirlenen bir üye, bir Genel Sekreter yardımcısı 
ve bir raportörden oluşan Kütüphane ve Yayın Komisyonunca belirlenir. 

(2) Kütüphanenin diğer işleri ile yayınlara ilişkin diğer hususlar çıkarılacak 
yönetmelik çerçevesinde Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yerine getirilir. 

(3) Kütüphane ve Yayın Komisyonunca uygun görülen kararlar Anayasa 
Mahkemesi Kararlar Dergisinde yayımlanır. 

Yurt dışı görevlendirme 
MADDE 90- (1) Başkan, Başkanvekilleri, üyeler, raportörler ve raportör 

yardımcılarının mesleki incelemelerde bulunmak, bilgi ve deneyim paylaşımın-
da bulunmak, kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara 
katılmak üzere aylık ve ödenekleri, gerçek yol giderleri ve gündelikleri veril-
mek suretiyle, işlerin aksatılmaması gözetilerek, dış ülkelere gönderilmesine 
Başkanlıkça karar verilir. 
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(2) Raportörler ve raportör yardımcıları; lisansüstü eğitim, bilimsel araş-
tırma ya da karşılıklı işbirliği çerçevesinde yabancı ülke mahkemeleri, üniversi-
teler veya uluslararası kuruluşlarda çalışmak veya öğrenim görmek üzere 
Başkanlıkça iki yıla kadar yurt dışında görevlendirilebilirler. Başkanlıkça gerekli 
görüldüğü takdirde bu süreler bir katına kadar uzatılabilir. Bu kapsamda yurt 
dışında görevlendirilenlerin; malî hakları, yükümlülükleri, mecburî hizmetleri, 
giderlerinin karşılanması, aylık ve ödeneklerinin transferi konularında Devlet 
memurlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

(3) İkinci fıkra hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilenlerin derece 
yükselmeleri, kademe ilerlemeleri, emeklilik, aylık, ödenek ve diğer bütün 
özlük hakları ile yükümlülükleri devam eder. 

(4) Yurt dışına gönderilme esas ve usulleri ile gözetilecek kriterler yönet-
melikle belirlenir. 

Kisveler 
MADDE 91- (1) Başkan, Başkanvekilleri ve üyelerin kuruluş yıldönümle-

rinde, duruşmalı işlerde, andiçme törenlerinde, siyasi parti kapatma davala-
rındaki dinleme sırasında giyecekleri kisveler, kadın üyeler için; siyah tayyör, 
beyaz bluz, siyah ayakkabı, erkek üyeler için; siyah elbise, beyaz gömlek, 
kravat ve siyah ayakkabıdır. Cübbe, siyah kumaştan yapılmış yakası Maraş işi 
işlemelidir (Ek-2). 

(2) Raportörlerin kuruluş yıldönümünde, Yüce Divandaki görevleri ve siyasi 
parti kapatma davalarındaki dinleme sırasında giyecekleri cübbe, siyah kumaş-
tan yapılmış kolları ve yakası eflatun saten olup Maraş işi işlemelidir (Ek-3). 

(3) Raportör yardımcılarının, kuruluş yıldönümlerinde, duruşmalı işlerde, 
andiçme törenlerinde, siyasi parti kapatma davalarındaki dinleme sırasında 
giyecekleri kisveler kadın olanlar için siyah tayyör, beyaz bluz, siyah ayakkabı; 
erkekler için ise siyah elbise, beyaz gömlek, kravat ve siyah ayakkabıdır. 

(4) Diğer törenlerde cübbe giyilmesi Mahkemenin kararına bağlıdır. 
(5) Cübbe, bütçeye konulan ödenekten yaptırılır ve demirbaş olarak Baş-

kan ve üyeler ile raportörlere verilir. Uygun sürelerle yenilenir. 
Mahkemenin amblemi ve rozeti 
MADDE 92- (1) Mahkemenin yayınlarında, basılı kağıtlarında, mensupla-

rının ve emeklilerinin kimlik belgelerinde ve rozetinde Mahkeme kararıyla 
kabul edilen ve ancak bu yolla değiştirilebilecek olan amblem kullanılır (Ek-4). 
Rozet çerçevesizdir. 

(2) Tespit edilen rozeti Başkan, Başkanvekilleri, üyeler ile emeklileri kulla-
nabilir. 

Onur belgesi 
MADDE 93- (1) Emekliye ayrılan Başkan, Başkanvekilleri ve üyelere met-

ni (Ek-5)’de gösterilen “Onur Belgesi” verilir. 
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rın verileceği törene, Mahkemenin emekli başkanları ile üyeleri ve uygun 
görülen diğer kişiler davet edilir. 

(3) Emekliye ayrılmadan ölen Başkan ve üyelerin onur belgeleri eşlerine, 
yoksa çocuklarına, o da yoksa diğer yasal mirasçılarına verilir. 

Cenaze törenleri 
MADDE 94- (1) Başkan ve üyeler ile emekli başkan ve üyelerin cenaze 

törenlerine ailelerinin isteği hâlinde Mahkemede başlanır. Ölüm olayı gazete, 
TRT ve haber ajansları kanalıyla duyurulur. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

İçtüzüğün Değiştirilmesi, Yürürlük ve Yürütme 
İçtüzüğün değiştirilmesi 
MADDE 95- (1) İçtüzükte değişiklik yapılması Başkan veya en az üç üye 

tarafından istenebilir. Bu konudaki isteklerin yazılı olarak yapılması ve gerek-
çelerinin belirtilmesi zorunludur. 

(2) Değişiklik talebi Başkanlıkça on beş gün içinde gündeme alınır. Genel 
Kurulca, değişiklik yapılması gerektiğine karar verilirse bu konuda inceleme 
yapmak ve değişiklik metni taslağını ihtiva eden bir rapor hazırlamak üzere, 
üyeler arasından seçilen üç kişilik bir komisyon kurulur. 

(3) Komisyonun raporu, otuz gün içinde gündeme alınarak karara bağlanır. 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 96- (1) 3/12/1986 tarihli ve 19300 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 97- (1) Bu İçtüzük, Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
Yürütme 
MADDE 98- (1) Bu İçtüzük hükümlerini Başkan yürütür. 
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKOYUNA 
SUNULMASI HAKKINDA KANUN 

 

Kanun Numarası : 3376 
Kabul Tarihi : 23/05/1987 
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 28/05/1987 
Yayımlandığı R.G. Sayısı : 19473 

 
Madde 1 - Anayasa gereğince yapılacak olan halk oylamalarında bu Ka-

nun hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanunun bu Ka-
nuna aykırı olmayan hükümleri tatbik edilir. 

Madde 2 - Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması, ilgili Anayasa de-
ğişikliği Kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden (Değişik ibare: 
03/03/2010-5955 S.K./1.mad.) altmışıncı günden sonraki ilk Pazar günü 
yapılır.1 

Madde 3 - Halkoyuna sunulma işlemleri, Yüksek seçim kurulunun yöne-
tim ve denetiminde seçim kurularınca yönetilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için 
bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar. Kurul, halkoylamasının sağlıklı ve 
düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlarını 
almaya yetkilidir. 

Madde 4 - (Değişik fıkra: 07/08/1988 - 3468/1 md.) Halkoylama-
sında Beyaz renk üzerine “Evet”, Kahverengi üzerinde “Hayır” ibareleri bulu-
nan iki ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanılır. 

Halkoylamasına katılanlar, üzerinde özel işaret bulunan mührü birleşik oy 
pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanır. 

Madde 5 - Anayasa değişikliklerinin halka anlatılmasında; 
a) 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine ilişkin hükümleri, halkoy-

laması gününden önceki yedinci günden başlayarak uygulanır. 
b) Anayasa değişikliklerinin açıklanması ve tanıtılması amacıyla; özel ka-

nunlardaki hükümler saklı kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunan siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı halkoylaması gününden önceki 

                                                 
1  Bu maddede yer alan “yüz yirminci ibaresi 3/3/2010 tarihli ve 5955 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesi ile “altmışıncı günden teklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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yedinci günden itibaren, halkoylamasında önceki gün saat 18.00’e kadar 
radyo ve televizyonla aşağıdaki esaslara göre propaganda yapabilirler: 

1- Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilere 10’ar dakikalık 
ikişer konuşma, 

2- İktidar partisine veya partilerine 10’ar dakikalık birer, iktidar ortağı parti-
lerden büyük olanına ilaveten 10 dakikalık bir konuşma, (iktidar partisinin ko-
nuşması siyasi partilerin konuşmalarının tamamlanmasında sonra yapılır. İktidar 
ortağı partiler bulunuyor ise son konuşma en büyük iktidar ortağı partiye aittir. 

3- Cumhurbaşkanına, dilerse birisi en sonda olmak üzere 10’ar dakikalık iki 
konuşma, 

Hakkı verilir. 
c) Anayasa değişikliğine dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra 

TRT’de, (b) fıkrasında belirtilenler dışında bu konuya ilişkin başka yayın yapı-
lamaz. 

Madde 6 - Oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve oy 
kullanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoylamasına katılır ve oyunu 
kullanır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
(Değişik ibare: 03/03/2010-5955 S.K./1.mad.) Kanun uyarınca yabancı ülke-
lerdeki vatandaşlar halkoylamasından yirmi gün öncesinden başlayarak oyları-
nı kullanabilirler.2 

Seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bu-
lunduğu halde halkoylamasına, hukuki veya fiili mazereti olmaksızın katılma-
yanlar, İlçe seçim kurulu başkanı tarafından onikibinbeşyüz lira para cezası ile 
cezalandırılırlar. Ancak, halkoylamasına gününden itibaren üç ay içinde hukuki 
veya fiili mazeretlerini bildiren ve mazereti İlçe seçim kurulu başkanlarınca 
geçerli görülenlerden bu para tahsil edilmez. İlçe seçim kurulu başkanınca 
verilen para cezası ile ilgili kararlar kesindir. 

Madde 7 - Sandık, İlçe ve İl seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda; 
a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, 
b) Halkoylamasına katılanların sayısı, 
c) Geçerli olan oyların sayısı, 
d) Geçerli olmayan oyların sayısı, 
e) Anayasa değişikliğine “Evet” oyu verenlerin sayısı, 
f) Anayasa değişikliğine “Hayır” oyu verenlerin sayısı, 
Ayrı ayrı gösterilir. 

                                                 
2  Bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Kanunun 94 uncu maddesi uyarınca, yabancı ülke-

lerdeki vatandaşlar halk oylamasından 40 gün” ibaresi 3/3/2010 tarihli ve 5955 sayılı Kanu-
nun 1 inci maddesi ile ”Kanun uyarınca yabancı ülkelerdeki vatandaşlar halk oylamasından 
yirmi gün” teklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Madde 8 - İl Seçim Kurulları, İlçe Seçim Kurullarından gelen tutanakları 
toplar. İl birleştirme tutanağında beliren sonuçları derhal en seri vasıta ile 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onaylı bir örneğini gönderir. 

Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurullarından gelen sonuçları birleştirerek 
ilan eder. 

Geçerli oyların yarısından çoğu “Evet” ise, Anayasa değişikliği Türk Milleti 
tarafından kabul edilmiş olur. 

Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Geçici Madde 1 - 17/05/1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunla kabul edilen, 

Anayasanın geçici 4 üncü maddesiyle ile ilgili olarak yapılacak halkoylamasın-
da, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilere ve Cumhur-
başkanına 10’ar dakikalık ikişer Radyo ve Televizyon konuşma hakkı verilir. 
Cumhurbaşkanı bu hakkını dilerse kullanır. Cumhurbaşkanınca bu hak kullanı-
lırsa, konuşmalarından birisi en sonuncu konuşma olur. 

Geçici Madde 2 - 17/05/1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunla kabul edilen, 
Anayasanın geçici 4 üncü maddesiyle ile ilgili halkoylaması 06/09/1987 Pazar 
günü bu Kanundaki esaslara göre yapılır. 

Geçici Madde 3 - 17/05/1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunla kabul edilen, 
Anayasanın geçici 4 üncü maddesiyle ile ilgili olarak yapılacak halkoylamasın-
da oy vereceklerin kütüklere yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi 
amacıyla bütün Türkiye’de aynı zamanda 1987 yılının Temmuz ayının ikinci 
Pazar günü, Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde yazım yaptırılır. 

Halkoylamasında kullanılacak seçmen kütüklerinin yazımında 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile ilgili 
diğer Kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 4 - Halkoylamasında kullanılacak seçmen kütüklerinin ya-
zımı ve halkoylamasının yapılması için Adalet Bakanlığı bütçesinin ilgili bölü-
müne yeterli miktar ödenek, Maliye ve Gümrük Bakanlığının yedek ödenek 
tertibinden aktarılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerinin süratle yazımının, daktilo edil-
mesinin ve kartların dağıtımının sağlanması için geçici ve yevmiyeli personel 
istihdam edebilir. Bu personele Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca iki bin ila 
on bin lira arasında takdir edilecek gündelik ödenir. 

Geçici Madde 5 - (Ek madde: 07/08/1988 - 3468/2 md.) 
Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra yapılacak ilk Anayasa değişikliğinin 

halkoyuna sunulmasında: 
a) Bu Kanunun ikinci maddesindeki 120 günlük süre 40 gün, altıncı mad-

desindeki 40 günlük süre 10 gün olarak uygulanır. 
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b) Halkoylamasıyla ilgili olarak kanunlarda yer alan diğer bütün süreleri, 
gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilana Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

c) Yüksek Seçim Kurulu, halkoylamasında kullanılacak birleşik oy pusulala-
rını gerektiğinde uygun göreceği İl seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve 
sandık kurullarına gönderilecek oy pusulalarının ihtiyacı dikkate alarak uygun 
göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye yetkilidir. 

d) Gerekli ödenek ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
aktarılır. 

 

 
3376 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
 

Kanun  Yürürlüğe 
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi 

3468 – 13/8/1988 
5955 2, 6 9/3/2010 
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HÂKİMLER VE SAVCILAR 
YÜKSEK KURULU KANUNU 

 
Kanun Numarası : 6087 
Kanun Kabul Tarihi : 11/12/2010 
Resmi Gazete Tarihi : 18/12/2010 
Resmi Gazete Sayısı : 27789 

 
 

Madde 
BİRİNCİ KISIM 

GENEL HÜKÜMLER 
BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 
Amaç ve Kapsam...................................................................................... 1 
Tanımlar .................................................................................................. 2 

İKİNCİ BÖLÜM 
KURULUŞ VE GÖREV 

Kuruluş ve Kurulun Bağımsızlığı.................................................................. 3 
Kurulun Görevleri...................................................................................... 4 

İKİNCİ KISIM 
KURULUN YAPISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUN TEŞKİLÂTI 
Kurulun Teşkilâtı....................................................................................... 5 
Başkanlık, Görev ve Yetkiler....................................................................... 6 
Genel Kurulun Oluşumu ve Görevleri .......................................................... 7 
Dairelerin Oluşumu, Daire Başkanlarının Seçimi İle Görev ve Yetkileri ........... 8 
Dairelerin Görevleri ................................................................................... 9 

İKİNCİ BÖLÜM 
GENEL SEKRETERLİK 

Genel Sekreterliğin Oluşumu ve Görevleri ................................................. 10 
Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının Atanması, Görev 
ve Yetkileri ............................................................................................. 11 
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Tetkik Hâkimleri ..................................................................................... 12 
Bürolar ve Personel................................................................................. 13 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEFTİŞ KURULU 

Teftiş Kurulunun Oluşumu ve Görevleri..................................................... 14 
Atanma Usulleri ...................................................................................... 15 
Teftiş Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri .............. 16 
Kurul Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri ..................................................... 17 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
KURUL ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Üyelerin Seçimi....................................................................................... 18 
Seçimlerin Zamanı ve Esasları .................................................................. 19 

İKİNCİ BÖLÜM 
YARGITAY, DANIŞTAY VE TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNİN 

KURULA ÜYE SEÇİMİ 
Seçim Usulü ........................................................................................... 20 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ADLÎ VE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARININ 

KURULA ÜYE SEÇİMİ 
Seçme ve Seçilme Hakkı.......................................................................... 21 
Seçimlerin Yönetim ve Denetimi............................................................... 22 
Seçmen Listelerinin Belirlenmesi .............................................................. 23 
Başvurular ve Aday Listelerinin Düzenlenmesi, Seçimin Yapılacağı Tarih ...... 24 
Propaganda Yasağı ................................................................................. 25 
Adaylıktan Çekilme veya Seçilme Yeterliliğinin Kaybedilmesi ....................... 26 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÜYELİĞİN BOŞALMASI VE SONA ERMESİ 

Üyelikte Boşalma Hâlinde Seçim............................................................... 27 
Üyeliğin Sona Ermesi .............................................................................. 28 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
ÇALIŞMA USULLERİ 

Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ................................................ 29 
Dairelerin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ................................................... 30 
Oylama.................................................................................................. 31 
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Kurul Kararları ve Tutanaklar ................................................................... 32 
Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu ..................................................... 33 

BEŞİNCİ KISIM 
ÜYELERİN HUKUKÎ DURUMLARI, HAKLARINDAKİ 

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR 
BİRİNCİ BÖLÜM 

ÜYELERİN HUKUKÎ DURUMLARI 
Üyelerin Hukukî Durumları ve Özlük İşleri ................................................. 34 
Başka İş ve Görevler ............................................................................... 35 

İKİNCİ BÖLÜM 
ÜYELER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA 

VE KOVUŞTURMALAR 
Üyelerin Disiplin Soruşturma ve Kovuşturması İşlemleri ............................. 36 
Disiplin Cezaları ve Yerine Getirilmesi ....................................................... 37 
Üyelerin Adlî Suçlarıyla İlgili Soruşturma ve Kovuşturma Usulü ................... 38 
Ortak Hükümler...................................................................................... 39 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İŞE BAKAMAMA, ÇEKİLME VE RET 

İşe Bakamama ....................................................................................... 40 
Çekilme ve Ret ....................................................................................... 41 

ALTINCI KISIM 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

Tekrar Atanma ....................................................................................... 42 
Kadrolar................................................................................................. 43 
Bütçe..................................................................................................... 44 
Yönetmelik............................................................................................. 45 
Değişiklik Yapılan ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler İle Atıflar .................. 46 
Bütçe Tahsisi, Hizmet Birimlerinin Faaliyete Geçmesi ve Yönetmelikler ..... Gç.1 
Mali ve Sosyal Haklar İle Emeklilik......................................................... Gç.2 
Hakkında Meslekten Çıkarma Kararı Verilmiş Olanların Durumu ............... Gç.3 
Yürürlük................................................................................................. 47 
Yürütme ................................................................................................ 48 
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HÂKİMLER VE SAVCILAR 
YÜKSEK KURULU KANUNU 

 
 

BİRİNCİ KISIM 
GENEL HÜKÜMLER 
BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 
Amaç ve Kapsam 
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik 

ve savcılık teminatı esaslarına göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
kuruluşu, teşkilâtı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenle-
mektir. 

Tanımlar 
Madde 2 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Bakan: Adalet Bakanını, 

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, 

c) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanını, 

ç) Başkanvekili: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekilini, 

d) Daire: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun birinci, ikinci ve üçüncü 
dairelerinden her birini, 

e) Daire başkanı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun birinci, ikinci ve 
üçüncü daire başkanlarından her birini, 

f) Genel Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunu, 

g) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterini, 

ğ) Genel Sekreterlik: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterli-
ğini, 

h) Hâkim: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun-
da tanımlanan hâkim ile geçici yetki veya herhangi bir görevlendirmeyle başka 
bir kurum veya kuruluşta görev yapan hâkimi, 

ı) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu, 

i) Kurul müfettişi: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Baş-
kanlığında görev yapan Başkan, başkan yardımcıları, başmüfettiş ve müfettiş-
leri, 
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j) Kurulun seçimle gelen üyesi: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 
Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki asıl üyelerinden her 
birini, 

k) Kurul üyesi: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun asıl üyelerinden her 
birini, 

l) Savcı: 2802 sayılı Kanunda tanımlanan savcı ile geçici yetki veya her-
hangi bir görevlendirmeyle başka bir kurum veya kuruluşta görev yapan sav-
cıyı, 

m) Teftiş Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulunu, 
n) Teftiş Kurulu Başkanı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu 

Başkanını, 
o) Tetkik hâkimi: Kurulda görev yapan hâkim ve savcıları, 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

KURULUŞ VE GÖREV 
Kuruluş ve Kurulun Bağımsızlığı 
Madde 3 - (1) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve on iki 

yedek üyeden oluşur. 
(2) Kurul üç daire hâlinde çalışır. 
(3) Kurulun Başkanı, Bakandır. 
(4) Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir. Müsteşar bulunmadı-

ğı zaman kendisine vekâlet etmekte olan, Kurul toplantılarına katılır. 
(5) Kurul; Bakan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Cumhurbaşkanınca seçilecek 

dört asıl, Yargıtay dan seçilecek üç asıl ve üç yedek, Danıştay dan seçilecek iki 
asıl ve iki yedek, Türkiye Adalet Akademisinden seçilecek bir asıl ve bir yedek, 
birinci sınıf olan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek yedi asıl ve 
dört yedek ile birinci sınıf olan idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçile-
cek üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. 

(6) Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız-
dır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez. 

(7) Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esas-
larını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, 
ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapar. 

Kurulun Görevleri 
Madde 4 - (1) Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değişti-

rilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak. 
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b) Hâkim ve savcılarla ilgili olarak; 

1) Mesleğe kabul etme, 

2) Atama ve nakletme, 

3) Geçici yetki verme, 

4) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma, 

5) Kadro dağıtma, 

6) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, 

7) Disiplin cezası verme, 

8) Görevden uzaklaştırma, 

İşlemlerini yapmak. 

c) Aşağıdaki alt bentlerde belirtilen hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, 
hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere 
(hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını 
denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işleme-
diklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını 
araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini 
yürütmek. 

1) Bakanlık merkez, bağlı ve ilgili kuruluşları ile uluslararası mahkemeler 
veya kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar. 

2) Geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir kurum, kurul veya kuru-
luşta çalışan hâkim ve savcılar. 

3) İdarî görevleri yönünden savcılar. 

4) Komisyon işlerine yönelik görevleri yönünden adalet komisyonu başkan 
ve üyeleri. 

ç) Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hâkimlerin 
idarî görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak 
üzere savcıların adlî görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek. 

d) Yargıtay ve Danıştay’a üye seçmek. 

e) Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(2) Kanunlarda açıkça Bakanlığa verilenler dışında, hâkim ve savcıların 
tüm özlük işleri, Kurul tarafından yerine getirilir. 
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İKİNCİ KISIM 
KURULUN YAPISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUN TEŞKİLÂTI 
Kurulun Teşkilâtı 
Madde 5 - (1) Kurul; Başkanlık, Genel Kurul, daireler ve hizmet birimle-

rinden oluşur. 
(2) Kurulun hizmet birimleri Genel Sekreterlik ve Teftiş Kuruludur. 
Başkanlık, Görev ve Yetkiler 
Madde 6 - (1) Başkanlık; Başkan ve Başkanvekilinden oluşur. 
(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kurulu yönetmek ve temsil etmek. 
b) Kanunlardaki istisnalar saklı kalmak üzere, Genel Kurul çalışmalarına 

başkanlık etmek ve oy kullanmak. 
c) Genel Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Genel Sekreteri atamak. 
ç) İlgili dairenin teklifi üzerine, hâkim ve savcılar hakkında denetim, araş-

tırma, inceleme ve soruşturma işlemlerine olur vermek. 
d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
(3) Başkan; 
a) Disiplin işlemleriyle ilgili Genel Kurul toplantılarına, 
b) Dairelerin çalışmalarına, 
katılamaz. 
(4) Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline devrede-

bilir. 
(5) Genel Kurul, daire başkanlarından birini, Başkanvekili olarak seçer. 

Başkanvekilinin yokluğunda yerine daire başkanlarından hangisinin vekâlet 
edeceğini Başkanvekili belirler. 

(6) Başkanvekilinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Başkanın katılmadığı Genel Kurul çalışmalarına başkanlık etmek. 
b) Başkanın kendisine devrettiği yetkileri kullanmak. 
c) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Genel Kurulun Oluşumu ve Görevleri 
Madde 7 - (1) Genel Kurul, Kurulun yirmi iki asıl üyesinden oluşur. 
(2) Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek. 
b) Dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak. 
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c) Daireler arasında çıkan görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin olarak 
karara bağlamak. 

ç) Kurulun görevine giren, fakat Genel Kurul veya dairelerin görevleri ara-
sında gösterilmeyen konularda karar merciini belirlemek. 

d) Dairelerden birine gelen ve olağan çalışmalar ile karşılanamayacak 
oranda artan işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek. 

e) Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve ko-
vuşturma işlemlerini yürütmek ve bu konuda gerekli kararları vermek. 

f) Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştiril-
mesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak. 

g) Yargıtay ve Danıştay’a üye seçmek. 
ğ) Genel Sekreterin atanması için Başkana üç aday teklif etmek. 
h) Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, genel sek-

reter yardımcılarını, Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurulda 
geçici veya sürekli olarak görev yapacak tetkik hâkimlerini atamak. 
ı) Kurulun görev alanına ilişkin yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek. 
i) Kurulun stratejik plânını onaylamak ve uygulamasını takip etmek. 
j) Görev alanını ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında 

görüş bildirmek. 
k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Dairelerin Oluşumu, Daire Başkanlarının Seçimi İle Görev ve Yet-

kileri 
Madde 8 - (1) Kurulun; 
a) Birinci Dairesi; Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay dan seçilen bir, adlî 

yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen üç, idarî yargı hâkim ve savcıları 
arasından seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen bir asıl üye, 

b) İkinci Dairesi; Yargıtay ve Danıştay dan seçilen birer, adlî yargı hâkim 
ve savcıları arasından seçilen iki, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçi-
len bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen iki asıl üye, 

c) Üçüncü Dairesi; Yargıtay ve Danıştay’dan seçilen birer, Türkiye Adalet 
Akademisi Genel Kurulunca seçilen bir, adlî yargı hâkim ve savcıları arasından 
seçilen iki, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen bir ve Cumhurbaş-
kanınca seçilen bir asıl üye, 

olmak üzere yedişer üyeden oluşur. 
(2) Genel Kurul, yukarıdaki esaslara göre üyelerin hangi dairede asıl ve 

tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına, seçimle karar verir. 
(3) Genel Kurul, her dairenin kendi üyeleri arasından bir üyeyi, o dairenin 

başkanı olarak seçer. Adalet Bakanlığı Müsteşarı daire başkanı seçilemez. 
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(4) Daire başkanının yokluğunda; yerine, o daire üyelerinden hangisinin 
vekâlet edeceğini daire başkanı belirler. 

(5) Daire başkanı; daireyi temsil etmek, gündemini hazırlamak, toplantıla-
ra başkanlık etmek, dairenin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak, daireler arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıkla-
rını Genel Kurula götürmekle görevlidir. 

Dairelerin Görevleri 
Madde 9 - (1) Birinci Dairenin görevleri şunlardır: 
a) Hâkim ve savcılarla ilgili olarak; 
1) Atama ve nakletme, 
2) Geçici yetki verme, 
3) Kadro dağıtma, 
4) Müstemir yetkileri düzenleme, 
5) Yıllık ve mazeret izinleri dışında her türlü izin verme, 
6) Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılan plânlamaya ve alınan ta-

leplere uygun olarak eğitim programlarına katılmaya ilişkin izin verme, 
işlemlerini yapmak. 
b) Meslek öncesi eğitimde staj mahkemelerini belirlemek. 
c) Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak. 
(2) İkinci Dairenin görevleri şunlardır: 
a) Hâkim ve savcıların; 
1) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak, 
2) Görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması ile di-

siplin soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında karar vermek, 
3) Disiplin veya suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle geçici yetkiyle 

yer değiştirmesine veya görevden uzaklaştırılmasına karar vermek, 
4) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek, 
5) Diğer kurumların geçici görevlendirme ve nakil taleplerine ilişkin izin iş-

lemlerini yürütmek. 
b) Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak. 
(3) Üçüncü Dairenin görevleri şunlardır: 
a) Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek. 
b) Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgele-

re (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıkla-
rına ilişkin denetleme işlemlerini Teftiş Kuruluna yaptırmak. 

c) Hâkim ve savcılar hakkındaki ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini 
yapmak. 
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ç) Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç iş-
leyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup 
uymadığını Kurul müfettişleri veya müfettiş yetkilerini haiz kıdemli hâkim veya 
savcı eliyle araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma 
işlemleri için teklifte bulunmak. 

d) Hâkimlik ve savcılık görevine tekrar atanma ile diğer hizmetlerden mes-
leğe atanma talepleri hakkında karar vermek. 

e) Meslekten çekilme, çekilmiş sayılma ve görevin sona ermesi hakkında 
karar vermek. 

f) İlgili kanunlarda verilen görevlerin yerine getirilmesi bakımından en ya-
kın ağır ceza, bölge adliye ve bölge idare mahkemesini belirlemek. 

g) Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
GENEL SEKRETERLİK 

Genel Sekreterliğin Oluşumu ve Görevleri 
Madde 10 - (1) Kurulun idarî ve malî işleri ile sekretarya hizmetlerini ye-

rine getirmek üzere kurulan Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, dört genel 
sekreter yardımcısı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve bürolardan oluşur. 

(2) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: 
a) Kurulun büro işlemlerini yürütmek. 
b) Kurulun taraf olduğu adlî ve idarî davalar ile icra takiplerinde avukatlar 

vasıtasıyla Kurulu temsil etmek, davaları takip etmek, ettirmek, hukukî hiz-
metleri yürütmek. 

c) Hâkim ve savcıların sicilleri ile şahsî dosyalarını tutmak. 
ç) Kurulun arşiv hizmetlerini yürütmek. 
d) Kanunlarla malî hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevle-

ri yapmak. 
e) Hâkim ve savcıların izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek. 
f) Kurul üyeleri ile Kurulda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek. 
g) Kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi-

nin (UYAP) kullanılmasını sağlamak. 
ğ) Kanunlarda gösterilen veya Başkanlık, Genel Kurul veya daireler tara-

fından verilen diğer işleri yapmak. 
Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının Atanması, Gö-

rev ve Yetkileri 
Madde 11 - (1) Genel Sekreter birinci sınıf hâkim ve savcılardan, Genel 

Kurulun, muvafakatlerini alarak teklif ettiği üç aday arasından Başkan tarafın-
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dan atanır. Başkanın katılamayacağı ve her bir Kurul üyesinin en fazla üç 
adaya oy verebileceği Genel Sekreter adaylarının belirleneceği seçimde, en 
çok oyu alan üç aday teklif edilmiş sayılır. 

(2) Genel Sekreter; 
a) Görevini mevzuata, Kurul stratejik plânına, performans ölçütlerine ve 

hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütür. 
b) Genel Sekreterliğin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını 

sağlar. 
(3) Genel Sekretere, yokluğunda kendisinin belirleyeceği genel sekreter 

yardımcısı vekâlet eder. 
(4) Genel sekreter yardımcıları, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar 

arasından, muvafakatleri alınarak, Genel Kurul tarafından atanır. 
(5) Genel sekreter yardımcıları; 
a) Genel Sekreter tarafından belirlenen işbölümüne göre çalışır. 
b) Kendilerine bağlı büroların verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalış-

masını sağlar. 
c) İlgisine göre daire başkanı ve Genel Sekreter tarafından verilen görev-

leri yerine getirir. 
Tetkik Hâkimleri 
Madde 12 - (1) Kurulda çalıştırılmak üzere Genel Sekreterliğe bağlı yeteri 

kadar tetkik hâkimi bulunur. 
(2) Tetkik hâkimliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl 

görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşıl-
mış bulunanlar arasından muvafakatleri alınarak, Genel Kurul tarafından, 
geçici veya sürekli çalıştırılmak üzere atama yapılır. 

(3) Tetkik hâkimleri, Başkan, ilgili daire başkanı ile Genel Sekreter tarafın-
dan kendilerine verilen görevleri yerine getirir. 

Bürolar ve Personel 
Madde 13 - (1) Kurulun görevlerini yerine getirmek amacıyla Genel Sek-

reterliğe bağlı yeteri kadar büro oluşturulur. 
(2) Kurul personeli, naklen veya Devlet memurluğuna giriş için yapılan 

merkezî sınav sonuçlarına göre yerleştirilenler arasından Genel Sekreterin 
teklifi üzerine Başkanvekili tarafından atanır; bunlar hakkında 14/7/1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 

(3) Büroların çalışma usul ve esasları Kurulca çıkarılan yönetmelikle dü-
zenlenir. 

(4) Kurul lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağla-
narak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin avukatlara dağıtılmasın-
da 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve 
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Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla 
uygulanır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEFTİŞ KURULU 

Teftiş Kurulunun Oluşumu ve Görevleri 
Madde 14 - (1) Teftiş Kurulu; Teftiş Kurulu Başkanı, iki başkan yardımcısı 

ile yeteri kadar Kurul başmüfettişi ve müfettişi ile bürolardan oluşur. 
(2) Teftiş Kurulu, Üçüncü Daire Başkanının gözetiminde Kurul adına görev 

yapar. 
(3) Kurul müfettişleri, görevlerini yerine getirirken Teftiş Kurulu Başkanı-

na; Teftiş Kurulu Başkanı ise Kurula karşı sorumludur. 
(4) Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, yö-

netmelik ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun 
olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri 
sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri 
icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve 
soruşturma işlemlerini yapmak. 

b) Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat ye-
tersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları 
yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler konusunda Kurula teklifte 
bulunmak. 

c) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Kurul tarafından veri-
len benzeri görevleri yapmak. 

(5) Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev 
yapan Teftiş Kurulu ve Kurul müfettişlerinin çalışma yöntemleri ile denetim, 
araştırma, inceleme ve soruşturmaların yapılmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir. 

Atanma Usulleri 
Madde 15 - (1) Teftiş Kurulunda görev yapacak olan; 
a) Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları, birinci sınıf hâkim ve sav-

cılar arasından, 
b) Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda fiilen beş yılını doldurmuş, birin-

ci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan müfettişler 
arasından, kıdem sırasına göre, 

c) Kurul müfettişleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az sekiz yıl 
görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı 
anlaşılmış bulunanlar arasından, 
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muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından atanır. 
(2) Adalet müfettişliğinden Kurul müfettişliğine, Kurul müfettişliğinden 

adalet müfettişliğine, ilgililerin muvafakatleri alınmak suretiyle atama yapılabi-
lir. Bu şekilde yapılacak atamalarda önceki teftiş kurulunda geçen süre, yeni 
atanılan teftiş kurulunda geçmiş sayılır. Kurul müfettişi veya adalet müfettişi 
olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerinden ayrılanların yeniden müfettişli-
ğe atanmaları durumunda da bu hüküm uygulanır. 

Teftiş Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetki-
leri 

Madde 16 - (1) Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Teftiş Kurulunu temsil etmek, yönetmek, verimli, uyumlu ve düzenli bir 

şekilde çalışmasını sağlamak. 
b) Başkan yardımcıları arasındaki işbölümünü düzenlemek. 
c) Yokluğunda yerine vekâlet edecek başkan yardımcısını, başkan yardım-

cılarının da bulunmaması hâlinde vekâlet görevini yürütecek başmüfettişi 
belirlemek. 

ç) Yıllık teftiş programı taslağını hazırlayarak Üçüncü Daireye sunmak, bu 
Daire tarafından alınacak Başkan oluru üzerine uygulanmasını sağlamak. 

d) Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma olurları üzerine müfet-
tişleri görevlendirmek ve uygulamayı takip etmek. 

e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya ilgili daire başkanı ta-
rafından verilen benzeri görevleri yapmak veya yaptırmak. 

(2) Teftiş Kurulu başkan yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından düzenlenecek işbölümüne göre verilen 

görevleri yürütmek. 
b) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya 

yaptırmak. 
Kurul Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri 
Madde 17 - (1) Kurul müfettişlerinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Hâkim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere 

(hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını 
denetlemek. 

b) Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç iş-
leyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup 
uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma 
yapmak. 

(2) Kurul müfettişleri bu görevlerini yerine getirirken; 
a) Yapacakları araştırma, inceleme ve soruşturmalarda, lüzum gördükleri 

kimseleri yeminle dinleyebilir, gerektiğinde istinabe yoluna başvurabilir, sübut 
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delilleri ile gereken bilgileri kamu kurum, kurul ve kuruluşlarından doğrudan 
toplayabilir. 

b) Yapacakları inceleme ve soruşturmalarda bu Kanunda verilen yetkilere 
ilave olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
işlem yapabilir; kanunlarda kendilerine ve Cumhuriyet savcısına, soruşturma-
nın yürütülmesiyle ilgili tanınan tüm yetkileri kullanabilir. 5271 sayılı Kanunda 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllere ilişkin olmak üzere Cumhuriyet savcısı-
na tanınan yetkiler bu hükmün dışındadır. 

(3) Kurul müfettişlerince yapılacak denetim, araştırma, inceleme ve soruş-
turmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle 
yükümlüdürler. 

(4) Kurul müfettişleri, denetimlerde, yargı yetkisine ve yargısal takdire gi-
ren konulara karışamazlar, tavsiye ve telkinde bulunamazlar. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

KURUL ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
Üyelerin Seçimi 
Madde 18 - (1) Kurulun; 
a) Dört asıl üyesi, hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hâli olmayan; 

yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında en az on beş yıldan beri görev 
yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen on beş yılını doldurmuş avukatlar 
arasından Cumhurbaşkanınca, 

b) Üç asıl ve üç yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel 
Kurulunca, 

c) İki asıl ve iki yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel 
Kurulunca, 

ç) Bir asıl ve bir yedek üyesi, kendi üyeleri arasından Türkiye Adalet Aka-
demisi Genel Kurulunca, 

d) Yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı 
gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî 
yargı hâkim ve savcılarınca, 

e) Üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerek-
tiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı 
hâkim ve savcılarınca, 

dört yıl için seçilir. 
(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler ve Kurula üye seçimlerinde oy 

kullanabilirler. 
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(3) Kurulun asıl ve yedek üyelerinin görev sürelerinin tamamlanmasından 
en geç üç ay önce; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Yargıtay Birinci 
Başkanlığı ile Danıştay, Türkiye Adalet Akademisi ve Yüksek Seçim Kurulu 
başkanlıklarına bu husus bildirilir. 

Seçimlerin Zamanı ve Esasları 
Madde 19 - (1) Kurul üyeliği seçimleri dört yılda bir olmak üzere, üyelerin 

görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. 
(2) Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından 

seçilecek Kurul üyeliği için her üye, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve 
savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve savcı; kendi arala-
rından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı kadar aday için oy kulla-
nabilir; daha fazla sayıda aday için oy verilmesi durumunda oy pusulası geçer-
siz sayılır. En fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. 

(3) Bu seçimler; her dönem için bir defada ve gizli oyla, serbest, eşit, tek 
dereceli, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. Oyların eşitliği hâlinde 
adaylar arasında kura çekilir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

YARGITAY, DANIŞTAY VE TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNİN 
KURULA ÜYE SEÇİMİ 

Seçim Usulü 
Madde 20 - (1) Yargıtay Birinci Başkanı ile Danıştay ve Türkiye Adalet 

Akademisi başkanlarınca; Kurul üyeliği için üyelerin görev sürelerinin dolma-
sından altmış gün önce seçim süreci başlatılır ve adaylık için başvuru tarihleri 
ilân edilir. 

(2) İlân tarihinden itibaren on gün içinde adaylar ilgili başkanlığa başvurur. 
Başvuruların bittiği tarihten itibaren beş gün içinde kesin aday listesi ilân edilir. 

(3) Kesin aday listesinin ilânından itibaren otuz gün içinde Yargıtay, Danış-
tay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarında seçim yapılır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ADLÎ VE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARININ 
KURULA ÜYE SEÇİMİ 

Seçme ve Seçilme Hakkı 
Madde 21 - (1) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının Kurula üye seçi-

minde; 
a) Hâkim ve savcıların tamamı oy kullanma hakkına sahiptir. 
b) Adlî yargı hâkim ve savcıları adlî yargıdan; idarî yargı hâkim ve savcıları 

idarî yargıdan aday olanlara oy verebilir. 
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c) Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş 
her hâkim ve savcı Kurul asıl ve yedek üyeliğine seçilme hakkına sahiptir. 

Seçimlerin Yönetim ve Denetimi 
Madde 22 - (1) Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve deneti-

minde yapılır. 
(2) Adlî yargı hâkim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, her ilde, il se-

çim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve o 
ilin ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcılar oy kullanır. 

(3) İdarî yargı hâkim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, bölge idare 
mahkemelerinin bulunduğu illerde, o il seçim kurulunun yönetim ve denetimi 
altında yapılacak seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde ve yargı çevresi 
içerisinde kalan yerlerde görev yapan idarî yargı hâkim ve savcıları oy kullanır. 

(4) Yapılacak seçimlerde sandık alanında, sandığın konulacağı yer il seçim 
kurulunun denetiminde sandık kurulunca kararlaştırılır. Sandığın konulacağı 
yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde 
verebilmesi göz önünde bulundurulur. Sandıklar; adliye binalarının oy kullan-
dırmaya elverişli kısımlarına konulur. 

(5) Kurula üye seçimlerinde, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

(6) İl seçim kurulları, oy kullanacak hâkim ve savcı sayısına göre, kamu 
görevlileri arasından seçilecek bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan 
sandık kurulları oluşturur. Sandık kurullarının işlem, tedbir ve kararlarına karşı 
yapılan şikâyet ve itirazlar il seçim kurulunca karara bağlanır. 

(7) Adayların, soyadı alfabe sırasına göre liste hâlinde düzenlenecek olan 
ve isimleri karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan 
birleşik oy pusulaları, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu 
filigranı mevcut kâğıtlara bastırılarak il seçim kurullarına seçmen sayıları dikka-
te alınmak suretiyle adlî ve idarî yargı oy pusulası şeklinde gönderilir. Oy 
pusulalarıyla ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. 
Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını kendisi bastırabileceği gibi gerektiğinde 
uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. 

(8) Hâkim ve savcılar, sandık ve il seçim kurullarında oyların sayım, dö-
küm ve seçim tutanaklarının birleştirilmesi çalışmalarını izleyebilir, sonuç tuta-
naklarından örnek alabilir. 

(9) Yapılacak seçimlerde, 298 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır. 

Seçmen Listelerinin Belirlenmesi 
Madde 23 - (1) Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini, üyelerin görev sü-

relerinin dolmasından en geç altmış gün önce ilân eder. Seçim takviminin ilânı 
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tarihinden itibaren on gün içinde illerde oy kullanacak hâkim ve savcıların 
listelerini belirleyerek, il seçim kurullarına gönderir. İl seçim kurulları listeleri, 
ulaştığı tarihten itibaren en geç iki gün içinde askıya çıkartır. Bu listeler on 
gün askıda kalır ve askıda kaldığı süre içinde bu listelere karşı il seçim kurulu-
na itiraz edilebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. 

(2) İl seçim kurulları, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki gün 
içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin seçmen 
listelerini internet sitesinde ilân etmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderir. 

(3) Yargıtay, Danıştay, Kurul ve Adalet Bakanlığı teşkilâtlarında görev ya-
panlar ile yurt dışında bulunan hâkim ve savcılar Ankara’da, geçici yetki ile bir 
başka yerde görevlendirilenler ise görevlendirildikleri yerde oylarını kullanırlar. 
İzinli, görevli, hastalık veya aylıksız izinli olmaları nedeniyle, bir başka yerde 
bulunan hâkim ve savcılar, seçmen listeleri kesinleştirilmeden önce, oy kulla-
nacakları yerdeki il seçim kuruluna başvurmaları hâlinde, bulundukları yerde 
oy kullanabilirler. 

(4) Seçim takvimi başladığı tarihten itibaren listelerde ismi bulunanlardan 
herhangi bir nedenle meslekten ayrılanlar, Kurul tarafından Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirilir ve bunlar oy kullanamaz. 

Başvurular ve Aday Listelerinin Düzenlenmesi, Seçimin Yapılaca-
ğı Tarih 

Madde 24 - (1) Seçim takviminin ilân tarihinden itibaren on beş gün için-
de adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği 
günden itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların başvurularını 
inceler ve geçici aday listesini ilân eder. Hâkim ve savcılar tarafından gerekçe-
leri ve buna bağlı somut delilleri ile birlikte ilân tarihinden itibaren beş gün 
içinde adaylığa itiraz edilebilir. 

(2) Yüksek Seçim Kurulu, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren beş 
gün içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin aday 
listesini ilân eder. 

(3) Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilân ettiği tarihi 
takip eden ikinci pazar günü yapılır. 

Propaganda Yasağı 
Madde 25 - (1) Adaylar, kesin aday listesinin ilânından oy verme süresi-

nin bitimine kadar propaganda yapamazlar. Ancak; 
a) Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

özgeçmişlerini bu iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler. 
b) Kendilerini tanıtan ve mesleki konularla ilgili düşüncelerini açıklayan 

mektup, elektronik posta ve kısa mesaj gönderebilirler. 
c) Kapalı yer toplantısı yapabilirler. 
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Adaylıktan Çekilme veya Seçilme Yeterliliğinin Kaybedilmesi 
Madde 26 - (1) Kesin aday listesinin ilânından sonra seçim sonuçlarının 

kesinleşmesine kadar geçen süre içinde adaylıktan çekilme veya seçilme 
yeterliliklerinin kaybedilmesi hâlinde listede değişiklik yapılmaz. Ancak bu 
husus, Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinde duyurulur. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÜYELİĞİN BOŞALMASI VE SONA ERMESİ 
Üyelikte Boşalma Hâlinde Seçim 
Madde 27 - (1) Kurul üyeliklerinin ölüm, emeklilik, istifa ve benzeri ne-

denlerle boşalması hâlinde, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelikler için, 
boşalmayı takip eden altmış gün içinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yeni 
üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyeliklerin boşalması hâlinde, asıl üyenin yedeği 
tarafından kalan süre tamamlanır. 

(2) Genel Kurulun toplantı yeter sayısını oluşturamayacak şekilde üyelik-
lerde boşalma olması hâlinde, boşalan asıl ve yedek üyelikler için altmış gün 
içinde yeniden seçim yapılır. Bu seçim sonucunda asıl ve yedek üyeliğe seçi-
lenler, yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini tamamlar. 

Üyeliğin Sona Ermesi 
Madde 28 - (1) Başkan dışındaki Kurul üyeleri ile yedek üyelerin; 
a) Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkimlik ve savcılık mesleğinden 

çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymesi, çekilmesi veya 
altmış beş yaşını doldurması hallerinde kendiliğinden, 

b) Kurul üyesi olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan 
anlaşılması veya Kurul üyeliği sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybet-
mesi hâlinde Genel Kurulun üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun, bu du-
rumu tespit eden kararıyla, 

Kurul üyeliği sona erer. 
(2) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, görevlerini yerine getiremeyecekleri-

nin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılması veya görevlerine izinsiz, 
mazeretsiz ve kesintisiz olarak on beş gün ya da bir yılda toplam otuz gün 
süre ile devam etmemeleri hâlinde, Genel Kurul üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğunun kararıyla, Kurul üyeliği sona erer. 

(3) Kurul üyeliğine; 
a) Yüksek mahkeme üyeliğinden seçilenlerden Kurul üyeliği sona erenler, 

herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, geldik-
leri yüksek mahkeme üyeliği görevine geri dönerler, boşalan ilk üye kadrosu 
kendilerine tahsis olunur. 

b) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılığından seçilenlerden; 
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1) Sürenin tamamlanmasından önce Kurul üyeliği sona erenler Genel Kurul, 
2) Sürenin tamamlanması nedeniyle Kurul üyeliği sona erenler, kendilerin-

den sonra oluşacak Genel Kurul, 
tarafından, müktesepleri dikkate alınarak, tercih ettikleri üç ayrı yerden bi-

rinde uygun görülecek bir göreve atanırlar. 
c) Diğer kamu görevlerinden seçilenlerden, Kurul üyeliği sona erenler, 

başvuruları üzerine, yetkili kurumları tarafından önceki görevlerine veya kaza-
nılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanırlar. 

ç) (b) ve (c) bentlerinde yazılı atama işlemleri, Kurul üyeliğinin sona erdiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde yapılır. Atama işlemi yapılıncaya kadar ilgililer 
izinli sayılır ve Kurul üyeliği özlük haklarından yararlanmaya devam ederler. 

(4) Kurul üyelerinin Kurulda geçirdikleri süreler, tâbi oldukları kanun hü-
kümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. 

 
DÖRDÜNCÜ KISIM 
ÇALIŞMA USULLERİ 

Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
Madde 29 - (1) Genel Kurul, her yılın ocak ayının onuncu işgünü kendili-

ğinden toplanarak, yıllık olağan toplantı günlerini tespit eder. 
(2) Başkan, gereken hâllerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabi-

lir. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı 
talebi üzerine Başkan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

(3) Genel Kurul, en az on beş üyeyle toplanır ve üye tamsayısının salt ço-
ğunluğuyla karar alır. 

(4) Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, Başkanvekilinin de 
görüşü alınmak suretiyle, işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzen-
lenir. Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, Kurulda görüşülecek işleri 
ve sırasını gösterir. Tamamlanmayan gündem maddeleri bir sonraki gündem-
de öncelikle görüşülür. 

(5) Gündemde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden 
sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde Başkan veya üyelerden 
birinin talebi üzerine Genel Kurul kararı ile olur. İvedi ve süreli olmayan talepler 
bu suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerden birinin sırasından önce ya da 
sonra görüşülmesi, ertelenmesi veya gündemden çıkarılması aynı usule tâbidir. 

Dairelerin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
Madde 30 - (1) Daireler, daire başkanının çağrısı üzerine her yılın ocak 

ayında toplanarak yıllık olağan toplantı günlerini tespit eder. 
(2) Daire başkanı, gereken hâllerde daireyi olağanüstü toplantıya çağırabi-

lir. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı 
talebi üzerine daire başkanı, daireyi olağanüstü toplantıya çağırır. 
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(3) Daireler, en az beş üyeyle toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunlu-
ğuyla karar alır. 

(4) Dairelerin toplantı gündemi, daire başkanı tarafından işin önemine, 
ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenir. Gündem, toplantının yapılacağı gün 
ve saati, görüşülecek işleri ve sırasını gösterir. Tamamlanmayan gündem 
maddeleri bir sonraki gündemde öncelikle görüşülür. 

(5) Gündemde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden 
sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde daire başkanı veya üyelerden 
birinin talebi üzerine daire kararı ile olur. İvedi ve süreli olmayan talepler bu 
suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerden birinin sırasından önce ya da sonra 
görüşülmesi, ertelenmesi veya gündemden çıkarılması aynı usule tâbidir. 

Oylama 
Madde 31 - (1) Genel Kurulda ve dairelerde görüşmeler tamamlandıktan 

sonra oylamaya geçilir. Aksine hüküm bulunmayan veya karar alınmayan 
durumlarda oylama açık yapılır. 

(2) Genel Kurulun seçim işlerinde oylama gizli yapılır. 
(3) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azınlıkta kalanlar 

esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. Kurul veya daire başkanı yaş 
itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları toplar ve en sonunda kendi oyunu 
kullanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. 

(4) Disiplin işlemlerinde oyların dağılması hâlinde ilgilinin en fazla aleyhin-
de olan oy çoğunluk meydana gelinceye kadar kendisine en yakın olan oya 
ilave edilir. 

(5) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir ve açıklanır. 
Kurul Kararları ve Tutanaklar 
Madde 32 - (1) Genel Kurul ve dairelerde görüşülen işler tutanağa bağ-

lanır ve yapılan işlemler bir kararla tespit edilir. 
(2) Kararlarda; 
a) Konunun, varsa iddia ve savunmanın özeti, 
b) Kararın ve varsa karşı oyun gerekçesi, 
c) Karara karşı başvurulabilecek kanun yolları, mercileri ve süresi, 
Gösterilir. 
(3) Kararların gerekçesi, karar tarihinden itibaren en geç on beş gün için-

de yazılır. 
(4) Kurul tarafından; 
a) Gerekli görülen kararlar Resmî Gazetede, 
b) Disipline ilişkin kararlar, kişisel verilerin korunması kaydıyla Kurulun in-

ternet sitesinde, 
yayımlanır. 
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(5) Genel Kurul ve dairelerin; 
a) Hâkim ve savcıların özlük ve disiplin işleri hakkında verdiği kararlar 

kendilerine, 
b) Müracaatlarının sonuçları ise ilgilisine, 
tebliğ edilir. 
(6) Hâkim ve savcılara, savunmaları alınmış olmadıkça, haklarındaki şikâ-

yet ve ihbar üzerine verilen kararlar tebliğ edilmez. 
Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu 
Madde 33 - (1) Genel Kurulun ilk defa aldığı kararlara karşı, Başkan veya 

ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden ince-
leme talebinde bulunabilir; yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar 
kesindir. 

(2) Dairelerin kararlarına karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itiba-
ren on gün içinde, kararı veren daireden yeniden inceleme talebinde bulunabilir. 

(3) Dairelerin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği kararlara karşı, Baş-
kan veya ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kurula itiraz 
edebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

(4) Disipline ilişkin kararlara karşı şikâyetçilerin de yeniden inceleme ve iti-
raz hakları vardır. 

(5) Genel Kurulun veya dairelerin, meslekten çıkarma cezasına ilişkin ke-
sinleşmiş kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulabilir; diğer kararları yargı 
denetimi dışındadır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı açılan iptal davaları 
ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülür. Bu davalar, acele işlerden 
sayılır. 

 
BEŞİNCİ KISIM 

ÜYELERİN HUKUKÎ DURUMLARI, HAKLARINDAKİ 
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR 

BİRİNCİ BÖLÜM 
ÜYELERİN HUKUKÎ DURUMLARI 

Üyelerin Hukukî Durumları ve Özlük İşleri 
Madde 34 - (1) Kurulun seçimle gelen üyeleri; görevleri süresince, Yargı-

tay daire başkanı için ilgili mevzuatta öngörülen tüm malî ve sosyal haklardan 
yararlanırlar. Kurulun seçimle gelen üyelerinin, sosyal güvenlik bakımından 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki hak 
ve yükümlülükleri, Yargıtay daire başkanı esas alınarak tespit edilir. 

(2) Başkan dışındaki Kurul üyelerine, (30.000) gösterge rakamının memur 
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek 
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tazminat ödenir. Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde 2802 sayılı 
Kanunun aylıklara ilişkin hükmü uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç 
herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. 

(3) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, kadro ve eski görevleriyle ilişkileri 
kesilir. 

(4) Kurulun seçimle gelen üyeleri, bu Kanunda belirtilenler dışında kalan 
özlük işleri ve hakları bakımından Kurul üyeliği görevi süresince, Yargıtay daire 
başkanı hakkındaki hükümlere tâbidirler. 

(5) Kurul yedek üyeliğine seçilenler asıl görevlerini yapmaya devam eder-
ler. Kurul üyeliğinde süresinden önce boşalma sebebiyle göreve başlayan 
yedek üye, göreve başladığı tarihten itibaren Kurul üyesinin hak ve yükümlü-
lüklerine aynen sahip olur. 

(6) Kurulun seçimle gelen üyeleri, adlî ara verme süresi kadar yıllık izin 
hakkına sahiptirler. 

Başka İş ve Görevler 
Madde 35 - (1) Kurulun seçimle gelen üyeleri; 
a) Kanunlarda belirlenenler dışında resmî veya özel başka bir görev ala-

maz ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. 
b) Bilimsel araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; görevlerini aksatmamak 

ve Başkanlığa bilgi vermek koşuluyla, ulusal ve uluslararası kurul, kongre, 
konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile meslekleriyle ilgili diğer 
toplantılara katılabilirler; yargıya ilişkin veya meslekle ilgili konularda konfe-
rans verebilir ve tebliğ sunabilirler. 

c) Eş ve çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerinin bulunması hâ-
linde, bu durumu göreve başladıkları tarihten; göreve başladıktan sonra orta-
ya çıkması hâlinde ise, bu tarihten itibaren bir ay içinde Kurula bildirmekle 
yükümlüdürler. 

ç) Üyeliğin devamı süresince, Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz 
ve seçilemezler. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

ÜYELER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA 
VE KOVUŞTURMALAR 

Üyelerin Disiplin Soruşturma ve Kovuşturması İşlemleri 
Madde 36 - (1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, disiplin suçu oluşturan 

eylemleri sebebiyle, haklarında yürütülecek disiplin soruşturması ve kovuş-
turması, bu Kanun hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından yapılır. 

(2) Kurulun seçimle gelen üyeleri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerde, 
Başkan, işi Genel Kurula götürmeden önce daire başkanlarından birine ön 
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inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini yaptıktan 
sonra, durumu bir raporla Başkana bildirir. 

(3) Başkan, ihbar veya şikâyeti doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan son-
ra Genel Kurula sunar. Yapılan görüşme sonucunda; soruşturma açılmasına 
yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verilir. Soruşturma açılma-
sına karar verilmesi hâlinde, üyeler arasından, gizli oyla, üç kişilik bir soruş-
turma kurulu seçilir. Soruşturma kuruluna, en yüksek oyu alan, oyların eşitliği 
hâlinde ise yaşça büyük olan başkanlık eder. 

(4) Soruşturma kurulu, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tes-
pit eder, lüzum gördüğü kimseleri yeminle dinler, ilgiliye isnat olunan hâl ve 
hareketi bildirerek savunmasını alır. İlgili savunmasının istendiği andan itiba-
ren, bizzat veya vekili aracılığıyla soruşturma evrakını incelemeye yetkilidir. 

(5) Soruşturma kurulu, yaptığı soruşturmayı, elde ettiği bilgi ve delilleri 
gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkın-
daki kanaatini belirten bir rapor hazırlayarak, rapor ve eklerini Genel Kurula 
verir. 

(6) Soruşturma sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir ve yedi günden az ol-
mamak üzere tayin edilen süre içinde Genel Kurul huzurunda kovuşturma 
aşamasına ilişkin olarak, bizzat veya vekili aracılığıyla sözlü ya da yazılı sa-
vunmasını vermeye davet edilir. 

(7) Genel Kurul, disiplin kovuşturması kapsamında, hazırlanmış olan disip-
lin soruşturması dosyası ve raporunu inceler, ilgili yazılı savunma vermişse bu 
savunmayı okur, sözlü savunma yapmak istemişse sözlü savunmasını dinler; 
tüm evrak kapsamını göz önüne alarak; 

a) Gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleştirilmesine, 
b) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden kaldı-

rılmasına, 
c) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görürse eyleme uyan disiplin cezasına, 
karar verir. 
(8) Ceza yönünden soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olması, ayrıca 

disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine engel olmaz. 
(9) Disiplin soruşturmasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren üç 

yıl geçmişse disiplin soruşturması açılamaz. Disiplin cezasını gerektiren eyle-
min işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçmişse disiplin cezası verilemez. Disip-
lin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç teşkil eder ve bu suç için 
kanunda daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmüş olur ve ceza soruştur-
ması veya kovuşturması da açılır ise, bu fıkrada belirtilen süre yerine bu süre-
ler uygulanır. Genel Kurulca kovuşturma sonucunun beklenmesine karar veri-
lenler hakkında ise, mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıl geç-
mekle ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 
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(10) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki eylem-
lerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmaları Kurul tarafından, 
bulunduğu aşamadan itibaren, bu Kanundaki usul çerçevesinde, ilgililerin özel 
kanunlarındaki hükümleri esas alınmak suretiyle karara bağlanır. 

Disiplin Cezaları ve Yerine Getirilmesi 
Madde 37 - (1) Kurulun seçimle gelen üyeleri, hizmetin aksamasına yol 

açan veya Kurul üyeliğinin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan hâl ve hareketlerinin 
sabit görülmesi hâlinde, eylemin niteliğine ve ağırlığına göre uyarılır veya Kurul 
üyeliğinden çekilmeye davet edilir. Bu konuda alınan kararlar ilgiliye tebliğ edilir. 

(2) Disiplin cezasına ilişkin Genel Kurul kararlarına karşı yeniden inceleme 
başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği 
kararlar kesindir. 

(3) Kurul üyeliğinden çekilmeye davete ilişkin kesinleşen kararın tebliğin-
den itibaren bir ay içinde görevden çekilmeyen ilgilinin Kurul üyeliği sona erer. 
Bu bir aylık süre içinde ilgili izinli sayılır. 

Üyelerin Adlî Suçlarıyla İlgili Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 
Madde 38 - (1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçları ile 

kişisel suçları hakkındaki soruşturma ve kovuşturma izni işlemleri Genel Kurul 
tarafından, kovuşturma açılması kararı ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesi 
ise gösterilen yetkili merciler tarafından bu Kanun hükümleri uyarınca yapılır. 

(2) Kurulun seçimle gelen üyeleri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerde 
Başkan, işi Genel Kurula götürmeden önce daire başkanlarından birine ön 
inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini yaptıktan 
sonra, durumu bir raporla Başkana bildirir. 

(3) Başkan suç ihbar veya şikâyetini doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan 
sonra Genel Kurula sunar. Yapılan görüşme sonucunda; soruşturma açılması-
na yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verilir. Soruşturma 
açılmasına karar verilmesi hâlinde, üyeler arasından, gizli oyla, üç kişilik bir 
soruşturma kurulu seçilir. Soruşturma kuruluna, en yüksek oyu alan, oyların 
eşitliği hâlinde ise yaşça büyük olan başkanlık eder. 

(4) Soruşturma Kurulu, 5271 sayılı Kanuna göre işlem yapar ve kanunların 
Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün yetkileri kullanır. Soruşturma sırasında 
hâkim kararı alınması gereken hususlarda ilgililer hakkında isnat edilen suçun 
niteliğine göre belirlenmiş bulunan kovuşturma mercilerine başvurur. 

(5) Soruşturma Kurulu, soruşturmayı tamamladıktan sonra kovuşturma 
açılmasına yer olup olmadığı hakkındaki kanaatini belirten bir rapor hazırlaya-
rak, rapor ve eklerini Genel Kurula verir. 

(6) Genel Kurul, dosyayı inceledikten ve varsa eksiklikleri tamamlattıktan 
sonra, kovuşturma yapılmasına gerek görmediği takdirde evrakın işlemden 
kaldırılmasına karar verir; aksi hâlde kovuşturma yapılmasına izin verir. 
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(7) Kovuşturma yapılmasına ilişkin verilen iznin kesinleşmesi üzerine dosya; 
a) Görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesine, 
b) Kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna, 
kamu davası açılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 
(8) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianamesini düzenleyerek evrakı, 

Yargıtay’ ın görevli ceza dairesine verir. Yargıtay’ın görevli ceza dairesi tara-
fından iddianamenin bir örneği 5271 sayılı Kanun hükümleri gereğince, ilgiliye 
tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine ilgili, on gün içinde delil toplanmasını ister 
veya kabul edilebilir istekte bulunursa bu husus göz önünde tutulur ve gere-
kirse soruşturma daire tarafından derinleştirilir. Yapılan bu işlemler sonucun-
da, kovuşturma açılmasına veya kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair 
karar verilir. Kovuşturma açılmasına dair karar verilmesi durumunda evrak 
hemen bu Kanunda belirlenen kovuşturma mercilerine gönderilir. Kovuşturma 
açılmasına yer olmadığına dair karara karşı, kararı veren ceza dairesinin nu-
mara olarak kendisini izleyen ceza dairesine; kararı son numaralı ceza dairesi 
vermişse birinci ceza dairesine usulünce itiraz edilebilir. 

(9) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma 
genel hükümlere göre yürütülür ve durum hemen Kurula bildirilir. Soruşturma 
sonucunda dosya, düzenlenen fezleke ile birlikte Kurula gönderilir. 

(10) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki suç 
teşkil eden eylemlerinden dolayı soruşturma yapılması ve kovuşturma izni 
verilmesi işlemleri, bulunduğu aşamadan itibaren Genel Kurul tarafından bu 
Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

Ortak Hükümler 
Madde 39 - (1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin disiplin suçu oluşturan 

eylemleri ile görevleriyle ilgili suçları ve kişisel suçları hakkında yürütülecek 
soruşturma ve kovuşturmalarda; 

a) İlgili kuruluş ve kişiler, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yü-
kümlüdürler. 

b) İmzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir 
olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve 
şikâyetler işleme konulmaz. 

c) Genel Kurul toplantılarına, Başkan ve hakkında işlem yapılan üye ile so-
ruşturma kurulu üyeleri katılamaz. 

(2) Adalet Bakanlığı Müsteşarının, Kurul üyeliği görevi sebebiyle disiplin 
suçu oluşturan eylemlerine, Kurul üyeliği göreviyle ilgili suçlarına ve kişisel 
suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygu-
lanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İŞE BAKAMAMA, ÇEKİLME VE RET 

İşe Bakamama 
Madde 40 - (1) Kurulun Başkan ve üyeleri; 
a) İş kendisi ile ilgili ise, 
b) İlgilinin, evlilik bağı kalmasa bile karı veya kocası, kan veya kayın hı-

sımlığından üstsoyu veya altsoyu veya onunla evlat edinme bağı veyahut ilgili 
ile aralarında ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan hısımlığı veya evlilik 
sona erse dahi ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlığı olursa, 

c) Aynı işte tanık olarak dinlenmiş, mütalaa vermiş, bilirkişilik, müşavirlik, 
avukatlık, hâkimlik veya savcılık yapmış ya da daha önce işin soruşturulması 
ile görevlendirilmiş ise, 

ç) İlgili ile aralarında bakılan işe esas olan olaydan önce açılmış bir dava 
varsa, 

Kurul ve daire çalışmalarına katılamazlar ve herhangi bir şekilde işe baka-
mazlar. 

Çekilme ve Ret 
Madde 41 - (1) Kurul üyeleri işe bakamama veya ilgili ile arasında bir hu-

sumet veya tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek önemli bir hâlin mevcut olması 
durumunda, işi görmekten çekinebilecekleri gibi ilgili tarafından da ret oluna-
bilirler. 

(2) Reddin, inceleme başlamadan veya ret sebebi daha sonra meydana 
gelmiş ise öğrenilmesinden başlayarak on beş gün içinde ve her hâlde karar 
verilmeden önce yapılması lazımdır. 

(3) Ret talebi, reddi istenen üyelerin yokluğunda Genel Kurul veya daire 
tarafından incelenerek kesin olarak sonuçlandırılır. 

(4) Dairenin toplanmasına engel olacak sayıda üyenin reddedilmiş olması 
hâlinde, ret talebi, reddi istenen üyelerin katılmadığı Genel Kurul tarafından 
incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Ret talebinin yerinde görülmesi 
hâlinde, işin esası hakkında da Genel Kurulca karar verilir. 

(5) Genel Kurulun toplanmasına engel olacak sayıda üye reddine ilişkin ta-
lepte bulunulamaz. 

(6) Zamanında yapılmayan, ret sebebi belirtilmeyen veya inandırıcı delil 
gösterilmeyen ya da Kanunda öngörülen koşulları taşımayan ret talepleri, 
reddedilen üyelerin de katılımıyla geri çevrilebilir. 

(7) Genel Kurul veya daire tarafından yapılan incelemede üye tam sayısı-
nın salt çoğunluğu tarafından kabul edilmeyen ret talepleri, reddedilmiş sayılır. 
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ALTINCI KISIM 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

Tekrar Atanma 
Madde 42 - (1) Kurulda görev yapan, Genel Sekreter, genel sekreter 

yardımcıları ve tetkik hâkimleri ile Kurul müfettişleri, istekleri üzerine veya 
resen, Genel Kurulun kararı üzerine, Birinci Daire tarafından, müktesepleri 
dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanırlar. 

Kadrolar 
Madde 43 - (1) Kurulda 657 sayılı Kanuna tâbi kadroların tespiti, ihdası, 

kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 13/12/1983 tarihli ve 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümle-
rine göre düzenlenir. 

(2) Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek sırasıyla 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellere 
“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” bölümü olarak eklenmiştir. 

Bütçe 
Madde 44 - (1) Kurul, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. 
(2) Kurulun üst yöneticisi Başkanvekilidir. 
(3) Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçeyle ilgili görüşmelerde Kurulu 

Başkan temsil eder; Başkanvekili ve Kurul üyeleri açıklama yapmak üzere 
davet edilemez. 

Yönetmelik 
Madde 45 - (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kurul tarafından 

çıkarılır. 
Değişiklik Yapılan ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler İle Atıflar 
Madde 46 - (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 

üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan “Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları,” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişleri,” 
ibaresi eklenmiştir. 

(2) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun (1) sayılı cetvelinde yer 
alan “Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı” ibaresi “Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Başkanvekili” olarak değiştirilmiştir. 

(3) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Danıştay,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,” ibaresi eklenmiştir. 

(4) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip 
Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2/A maddesinin birinci 
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fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Danıştay” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” ibaresi eklenmiştir. 

(5) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nuna ekli (I) sayılı cetvele 6 ncı sırasından sonra gelmek üzere “7) Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu” ibaresi eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 

(6) 13/5/1981 tarihli ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

(7) Mevzuatta, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 2461 sayılı Kanuna yapı-
lan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

Bütçe Tahsisi, Hizmet Birimlerinin Faaliyete Geçmesi ve Yönet-
melikler 

Geçici Madde 1 - (1) Kurula bütçe tahsis edilene kadar; 
a) Kurulun giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. 
b) Kurulun hizmetlerini yerine getirmesi amacıyla bina, araç, gereç, mef-

ruşat ve donanım gibi gerekli tüm destek hizmetleri Bakanlıkça sağlanır. Ayrı-
ca 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 
İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla kurulan İşyurtları 
Kurumunun bütçesinden de harcama yapılabilir. 

(2) Kurulun hizmet birimleri faaliyete geçinceye kadar; 
a) Sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir. 
b) Hâkim ve savcılara ait açık ve gizli siciller, özlük dosyaları, disiplin, suç 

ve teftişe ilişkin evrak bulundukları yerde muhafaza edilmeye devam edilir. Bu 
belgeler, hizmet birimlerinin faaliyete geçmesini müteakip en geç altı ay içinde 
tutanakla Kurula devredilir. 

(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren bir yıl içinde çıkarılır. Bu yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, yürür-
lükteki yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması-
na devam olunur. 

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde, 43 
üncü maddeyle ihdas edilen ekli (1) sayılı listedeki kadrolara yapılacak atama-
larda, bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalar uygulanmaz. 

Mali ve Sosyal Haklar İle Emeklilik 
Geçici Madde 2 - (1) İlgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya 

kadar, adalet müfettişlerine tanınan tüm malî ve sosyal haklardan Kurul mü-
fettişleri de faydalanır. 

(2) 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değiştirilen Anayasanın 
159 uncu maddesi uyarınca oluşturulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu-
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nun seçimle gelen üyelerinden, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi 
kapsamında bulunanların, emeklilik hak ve yükümlülükleri; 2802 sayılı Kanu-
nun geçici 16 ncı maddesi kapsamına giren Yargıtay daire başkanı esas alına-
rak tespit olunur. 

Hakkında Meslekten Çıkarma Kararı Verilmiş Olanların Durumu 
Geçici Madde 3 - (1) 2461 sayılı Kanun ile kurulan Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunca, haklarında meslekten çıkarma cezası verilen hâkim ve 
savcıların, bu cezanın kaldırılması için idarî dava açmadan önce, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Kurula başvurmaları 
gerekir. 

(2) Genel Kurul, usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, dosya üzerin-
den yapacağı inceleme sonunda, talep halinde, başvuranın bizzat veya vekili 
aracılığıyla yazılı ya da sözlü savunmasını da almak suretiyle, başvurunun 
kabulüne veya reddine karar verir. 

(3) Başvurunun kabulü halinde; 
a) Önceki kararın kaldırılmasına, 
b) Hâkimlik ve savcılık mesleğine kabulde aranan niteliklerin kaybedilme-

miş olması şartıyla ilgilinin hâkimlik ve savcılık mesleğine tekrar atanmasına, 
c) Önceden verilmiş olan meslekten çıkarma cezasına konu eylem sebe-

biyle başka bir disiplin cezası verilmesine gerek gördüğünde eyleme uyan 
disiplin cezasına, 

karar verir. 
(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca verilen kararlara karşı, Başkan veya 

ilgili, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden incele-
me talebinde bulunabilirler. Yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar 
kesindir. 

(5) İkinci fıkra uyarınca verilen başvurunun reddine ilişkin kesinleşen ka-
rarların iptali talebiyle ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’a başvurulabilir. 
Bu dava, acele işlerden sayılır. Üçüncü fıkra uyarınca verilen kararlar yargı 
denetimi dışındadır. 

Yürürlük 
Madde 47 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 48 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA 
DAİR KANUN 

 

Kanun Numarası : 3071 
Kabul Tarihi : 1/11/1984 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/1984 Sayı: 18571 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 64 
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DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA 
DAİR KANUN 

 

Amaç: 
Madde 1 – (Değişik: 2/1/2003-4778/23 md.) 
Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden ya-

bancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kulla-
nılma biçimini düzenlemektir. 

Kapsam: 
Madde 2 – (Değişik: 2/1/2003-4778/24 md.) 
Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tara-

fından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek ve şikâ-
yetler hakkındaki başvuruları kapsar. 

Dilekçe hakkı: 
Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şi-

kâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile 
başvurma hakkına sahiptirler. 

(Ek: 2/1/2003-4778/25 md.)Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşı-
lıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan 
yararlanabilirler. 

Dilekçede bulunması zorunlu şartlar: 
Madde 4 – (Değişik: 2/1/2003-4778/26 md.) 
Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönde-

rilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh 
adresinin bulunması gerekir. 

Gönderilen makamda hata: 
Madde 5 – Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi 

durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca 
dilekçe sahibine de bilgi verilir. 

İncelenemeyecek dilekçeler: 
Madde 6 – Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen 

veya gönderilen dilekçelerden; 
a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, 
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, 
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, 
İncelenemezler. 
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Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi: 
Madde 7 – (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.) 
Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve 

kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları baş-
vuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sa-
hiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatı-
nın duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi: 
Madde 8 – (Değişik: 2/1/2003-4778/28 md.) 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyo-

nunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili 
kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonun-
ca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara 
bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir. 

Kaldırılan hüküm: 
Madde 9 – 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile 
Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 – (3071 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici 
maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya 
kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe 
ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzen-
lenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine 
ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük: 
Madde 10 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
Madde 11 – Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

ile Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
 

3071 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 

Kanun  Yürürlüğe 
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi 

4778 — 11/1/2003 
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BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 
 

Kanun Numarası : 4982 
Kabul Tarihi : 9/10/2003 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 24/10/2003 Sayı: 25269 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 42 Sayfa: 

 
 

Madde 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç....................................................................................................... 1 

Kapsam ................................................................................................... 2 

Tanımlar .................................................................................................. 3 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü 

Bilgi edinme hakkı..................................................................................... 4 

Bilgi verme yükümlülüğü ........................................................................... 5 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bilgi Edinme Başvurusu 

Başvuru usulü .......................................................................................... 6 

İstenecek bilgi veya belgenin niteliği .......................................................... 7 

Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler ............................. 8 

Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme ............................................... 9 

Bilgi veya belgeye erişim ......................................................................... 10 

Bilgi veya belgeye erişim süreleri ............................................................. 11 

Başvuruların cevaplandırılması ................................................................. 12 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bilgi Edinme Hakkının Sınırları 

Yargı denetimi dışında kalan işlemler........................................................ 15 

Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler ..................................................... 16 

Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler ............................... 17 

İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler ......................................................... 18 

İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler ............................................. 19 

Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler ........................ 20 

Özel hayatın gizliliği ................................................................................ 21 

Haberleşmenin gizliliği............................................................................. 22 

Ticarî sır................................................................................................. 23 

Fikir ve sanat eserleri .............................................................................. 24 

Kurum içi düzenlemeler........................................................................... 25 

Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler ................................................... 26 

Tavsiye ve mütalaa talepleri .................................................................... 27 

Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler.......................................................... 28 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Ceza hükümleri....................................................................................... 29 

Rapor düzenlenmesi ............................................................................... 30 

Yönetmelik............................................................................................. 31 

Yürürlük................................................................................................. 32 

Yürütme ................................................................................................ 33 
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BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan 

eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 
kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteli-

ğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. 

1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 
hükümleri saklıdır. 

Tanımlar 
Madde 3- Bu Kanunda geçen; 

a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama 
dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri, 

b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak 
kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri, 

c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Ka-
nun kapsamındaki her türlü veriyi, 

d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki 
yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, 
program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, 
elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, 

e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, 
kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir 
kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru 
sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini 
görmesine veya işitmesine izin verilmesini, 

f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu, 

İfade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü 

Bilgi edinme hakkı 
Madde 4- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. 
Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan ya-

bancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili 
olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden 
yararlanırlar. 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yüküm-
lülükleri saklıdır. 

Bilgi verme yükümlülüğü 
Madde 5- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki 

her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi 
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli 
idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümleri uygulanmaz. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bilgi Edinme Başvurusu 
Başvuru usulü 
Madde 6- Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imza-

sı, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin un-
vanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile 
istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvu-
ru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine 
yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik 
ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. 
İstenecek bilgi veya belgenin niteliği 
Madde 7- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların elle-

rinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere 
ilişkin olmalıdır. 

Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da 
analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak 
başvurulara olumsuz cevap verebilirler. 

İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde 
bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum 
ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 
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Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler 
Madde 8- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve 

benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurula-
rına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya 
belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı baş-
vurana bildirilir. 

Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme 
Madde 9- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması 

yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar 
birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya 
açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunu-
lur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir. 

Bilgi veya belgeye erişim 
Madde 10- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin 

onaylı bir kopyasını verirler. 
Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olma-

dığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuru-
luşlar ilgilinin; 

a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve 
not alabilmesini, 

b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini, 
c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, 
Sağlarlar. 
Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi 

mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır. 
Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi 

veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar 
bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir. 

Bilgi veya belgeye erişim süreleri 
Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya bel-

geye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belge-
nin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; 
başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının 
gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendir-
mesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu 
durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı ola-
rak ve on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. 

10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken mali-
yet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle on beş iş günlük 
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süre kesilir. Başvuru sahibi on beş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden 
vazgeçmiş sayılır. 

Başvuruların cevaplandırılması 
Madde 12- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevap-

larını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvu-
runun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları 
belirtilir. 

İtiraz usulü 
Madde 13- Bilgi edinme istemi 1reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna 

başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kurula itiraz 
edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuru-
luşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi on beş iş günü içinde ver-
mekle yükümlüdürler. 

Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur. 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 
Madde 14- Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, 2 

verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının 
kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendir-
me Kurulu oluşturulmuştur. 

Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları 
içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve 
anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir 
üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler 
içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev 
yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlık-
ta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek 
dokuz üyeden oluşur. 

Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatleri aranır. 

Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. 

Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın 
çağrısı üzerine toplanır. 

Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler ye-
niden seçilebilirler. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine 

                                                 
1  Bu arada yer alan “16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle” ibaresi, 17/11/2005 

tarihli ve 5432 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır. 
2  17/11/2005 tarihli ve 5432 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan “16 ve 

17 nci maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak” ibaresi, madde metninden çıkarılmış; 
yedinci fıkrada yer alan “uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu gö-
revi bulunmayanlara ise (2000)” ibaresi, “(3000)” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. 
Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam 
eder. 

Kurul üyelerine 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm-
leri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için (3000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda 
huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti 
yapılmaz. (Ek cümle: 17/11/2005-5432/2 md.) Bir ayda fiilen görev 
yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için huzur hakkı 
ödenmez.3 

Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; 
ayrıca gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların 
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katıl-
maya davet edebilir. 

Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir. 
Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça hazır-

lanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bilgi Edinme Hakkının Sınırları 

Yargı denetimi dışında kalan işlemler 
Madde 15- Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma 

hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına 
dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine 
açılması sonucunu doğurmaz. 

Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 16- Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî 

savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla 
Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı 
dışındadır. 

Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 17- Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ül-

kenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca 
sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. 

                                                 
3  17/11/2005 tarihli ve 5432 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan “16 ve 

17 nci maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak” ibaresi, madde metninden çıkarılmış; 
yedinci fıkrada yer alan “uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu gö-
revi bulunmayanlara ise (2000)” ibaresi, “(3000)” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 18- Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine 

ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. 
Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu 

etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı 
kapsamı içindedir. 

İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 19- Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî so-

ruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması 
hâlinde; 

a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, 
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenli-

ğini tehlikeye sokacak, 
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, 
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak 

veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini 
güçleştirecek, 

Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. 
Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 20- Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; 
a) Suç işlenmesine yol açacak, 
b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla 

yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, 
c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, 
d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek, 
Nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. 
4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 

18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6.1.1982 
tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hü-
kümleri saklıdır. 

Özel hayatın gizliliği 
Madde 21- Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın giz-

liliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile 
hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız mü-
dahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. 

Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve 
kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı 
rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir. 
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Haberleşmenin gizliliği 
Madde 22- Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, 

bu Kanun kapsamı dışındadır. 
Ticarî sır 
Madde 23- Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile 

kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kay-
dıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır. 

Fikir ve sanat eserleri 
Madde 24- Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme 

başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır. 
Kurum içi düzenlemeler 
Madde 25- Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece 

kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki 
bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konu-
su düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır. 

Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler 
Madde 26- Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde et-

tikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, ku-
rum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsa-
mındadır. 

Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık 
alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da 
kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil 
etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır. 

Tavsiye ve mütalaa talepleri 
Madde 27- Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır. 
Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler 
Madde 28- Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirti-

len diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık 
hâle gelir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Ceza hükümleri 
Madde 29- Bu Kanunun uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulu-

nan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel 
hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak 
kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır. 
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Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanı-
lamaz. 

Rapor düzenlenmesi 
Madde 30- Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere; 
a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını, 
b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru 

sayısını, 
c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bil-

gileri, 
d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler 

ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, 
e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunla-

rın sonuçlarını, 
Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna 

kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili 
kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakan-
lık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve 
kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır. 

Yönetmelik 
Madde 31- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlen-

mesine ilişkin yönetmelik, Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başba-
kanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur. 

Yürürlük 
Madde 32- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe 

girer. 
Yürütme 
Madde 33- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
 

4982 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 
Kanun  Yürürlüğe 
No Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi 

5432 13 ve 14 22/11/2005 
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İNSAN HAKLARININ VE 
TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA 

İLİŞKİN SÖZLEŞME 
(11. VE 14. PROTOKOLLER İLE DEĞİŞİK) 

 
Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Proto-

kol’ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine 
uygun olarak değiştirilmiş haliyle sunulmaktadır. 

 
Sözleşme metni, daha önceden, 21 Eylül 1970’te yürürlüğe giren 3 No.lu 

Protokol’ün (AKAS) No. 45), 20 Aralık 1971’de yürürlüğe giren 5 No.lu Proto-
kol’ün (AKAS No. 55) ve 1 Ocak 1990’da yürürlüğe giren 8 No.lu Protokol’ün 
(AKAS No. 118) düzenlemelerine uygun olarak değiştirilmiş olup, 2 No.lu 
Protokolün (AKAS No. 44) metnini de kapsamaktaydı. 5. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca bu Protokol, yürürlüğe girdiği 21 Eylül 1970’ten bu yana Sözleşmenin 
ayrılmaz parçası sayılmaktaydı. Anılan Protokollerle değiştirilen veya eklenen 
tüm hükümlerin yerini, yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1998 tarihinden itibaren 11 
No.lu Protokol (AKAS No. 155) almaktadır. Bu tarih itibariyle, 1 Ekim 1994’te 
yürürlüğe giren 9 No.lu Protokol (AKAS No. 140) yürürlükten kalkmış, Protokol 
No. 10 (AKAS No. 146) de konusuz kalmıştır. 

Sözleşme ile protokollerinin imza ve onanmalarına ilişkin son durum 
http://conventions.coe.int adresinden tetkik edilebilir. 

 
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin 

Korunmasına İlişkin Sözleşme 
Roma 4 Kasım 1950 

Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de ilan edilen İn-

san Hakları Evrensel Bildirisi’ni, 
bu bildirinin, açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak tanınmalarını ve 

uygulanmalarını sağlamayı hedef aldığını, 
Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik oluştur-

mak olduğunu ve insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştiril-
mesinin bu amaca ulaşma yollarından biri olduğunu göz önüne alarak, 

dünyada barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve korunması öncelikle, 
bir yandan gerçekten demokratik bir siyasal rejime, diğer yandan da insan 
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hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklaşa saygı esasına bağlı olan bu 
temel özgürlüklere derin bağlılıklarını bir kez daha tekrarlayarak, 

aynı inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve 
hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirası paylaşan Avrupa devletlerinin 
hükümetleri sıfatıyla, Evrensel Bildiri’de yer alan bazı hakların ortak güvenceye 
bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmaya kararlı olarak, aşağıdaki 
konularda anlaşmışlardır: 

Madde 1- İnsan haklarına saygı yükümlülüğü 
Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin, 

bu Sözleşme’nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlüklerden yararlan-
malarını sağlarlar. 

 
Bölüm I 

Hak ve Özgürlükler 
Madde 2- Yaşam hakkı 
1. Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile ceza-

landırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz 
edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez. 

2. Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak zorunlu olanı aşmayacak 
bir güç kullanımı sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlaline neden 
olmuş sayılmaz: 

a) Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının sağlanması; 
b) Bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanmasını gerçekleştirme veya 

usulüne uygun olarak tutulu bulunan bir kişinin kaçmasını önleme; 
c) Bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak bastırılması 
Madde 3- İşkence yasağı 
Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya ce-

zaya tabi tutulamaz. 
Madde 4- Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı 
1. Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz 
2 Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz. 
3. Aşağıdaki haller, bu madde anlamında “zorla çalıştırma ya da zorunlu 

çalışma” sayılmaz: 
a) Bu Sözleşme’nin 5. maddesinde öngörülen koşullara uygun olarak tutu-

lu bulunan bir kimseden, tutulu bulunduğu sırada veya şartlı tahliyeden yarar-
landığı süre içinde olağan olarak yapması istenilen bir iş; 

b) Askeri nitelikli herhangi bir hizmet veya vicdanî reddin meşru sayıldığı 
ülkelerde, vicdanî reddi seçen kişilere zorunlu askerlik hizmeti yerine gördürü-
lebilecek başkaca bir hizmet; 
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 c) Toplumun hayat veya refahını tehdit eden kriz veya afet hallerinde ge-
rekli görülen her hizmet; 

d) Olağan yurttaşlık yükümlülükleri kapsamına giren her türlü çalışma ve-
ya hizmet. 

Madde 5- Özgürlük ve güvenlik hakkı 
1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller 

dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden 
yoksun bırakılamaz: 

a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkûmiyet kararı son-
rasında yasaya uygun olarak tutulması; 

b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara 
uymaması sebebiyle veya yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanması-
nı sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması; 

c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bu-
lunduğu veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel 
olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde, yetkili 
adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması; 

d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş 
bir karar gereği tutulması veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya 
uygun olarak tutulması; 

e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabi-
lecek kişilerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının 
veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması; 

f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması 
veya hakkında derdest bir sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle 
yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması; 

2. Yakalanan her kişiye, yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her 
türlü suçlamanın en kısa sürede ve anladığı bir dilde bildirilmesi zorunludur. 

3. İşbu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan 
veya tutulan herkesin derhal bir yargıç veya yasayla adli görev yapmaya 
yetkili kılınmış sair bir kamu görevlisinin önüne çıkarılması zorunlu olup, bu 
kişi makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bıra-
kılma hakkına sahiptir. Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını 
sağlayacak bir teminat şartına bağlanabilir. 

4. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, 
tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar veril-
mesi ve eğer tutulma yasaya aykırı ise, serbest bırakılması için bir mahkeme-
ye başvurma hakkına sahiptir. 

5. Bu madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutma işleminin mağ-
duru olan herkes tazminat hakkına sahiptir. 
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Madde 6- Adil yargılanma hakkı 
1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar 

ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar 
verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, 
kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sa-
hiptir. Karar alenî olarak verilir. Ancak, demokratik bir toplum içinde ahlak, 
kamu düzeni veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir dava-
ya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veyahut aleniyetin 
adil yargılamaya zarar verebileceği kimi özel durumlarda ve mahkemece bu-
nun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu tüm dava 
süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir. 

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya 
kadar masum sayılır. 

3. Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir: 
a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sü-

rede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; 
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak; 
c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından ya-

rarlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve 
adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın 
yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek; 

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının 
da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmeleri-
nin sağlanmasını istemek; 

e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir 
tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanmak. 

Madde 7- Kanunsuz ceza olmaz 
1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç 

oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Aynı biçimde, 
suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 

2. Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hu-
kuk ilkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ihmalden suçlu bulunan bir 
kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir. 

Madde 8- Özel ve aile hayatına saygı hakkı 
1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösteril-

mesi hakkına sahiptir. 
2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak mü-

dahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, 
kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin 
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 önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir. 

Madde 9- Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 
1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya 

inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya 
kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını 
açıklama özgürlüğünü de içerir. 

2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve 
demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık 
veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli 
sınırlamalara tabi tutulabilir. 

Madde 10- İfade özgürlüğü 
1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının 

müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve 
haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devlet-
lerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına 
engel değildir. 

2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, ya-
sayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütün-
lüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve 
suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve 
haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin 
yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formalite-
ler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir. 

Madde 11- Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü 
1. Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu 

hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve 
sendikalara üye olma hakkını da içerir. 

2. Bu hakların kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplum 
içinde ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağ-
lanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkaları-
nın hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olanlar dışındaki sınırlamalara 
tabi tutulamaz. Bu madde, silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri veya devlet 
idaresi mensuplarınca yukarda anılan haklarını kullanılmasına meşru sınırlama-
lar getirilmesine engel değildir. 

Madde 12- Evlenme hakkı 
Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, bu hakkın kullanımını düzenle-

yen ulusal yasalara uygun olarak evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir. 
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Madde 13- Etkili başvuru hakkı 
Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, söz 

konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler tarafından gerçekleş-
tirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili bir yola başvurma hakkına 
sahiptir. 

Madde 14- Ayrımcılık yasağı 
Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, 

renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal 
bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir 
duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. 

Madde 15- Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma 
1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde 

her Yüksek Sözleşmeci Taraf, durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve ulusla-
rarası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla, bu 
Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir. 

2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm 
hali dışında 2. maddeye, 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ile 7. maddeye aykırı 
tedbirlere cevaz vermez. 

3. Aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, alı-
nan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri’ne tam bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci Taraf, sözü geçen tedbirle-
rin yürürlükten kalktığı ve Sözleşme hükümlerinin tekrar tamamen geçerli 
olduğu tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir. 

Madde 16- Yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanması 
10, 11 ve 14. maddelerin hiçbir hükmü, Yüksek Sözleşmeci Taraflar’a ya-

bancıların siyasal etkinliklerine kısıtlama getirmelerini yasakladığı anlamında 
değerlendirilemez. 

Madde 17- Hakları kötüye kullanma yasağı 
Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, bir devlete, topluluğa veya kişiye, Söz-

leşme’de tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesi veya bunların Sözleş-
me’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlandırılmalarını amaçla-
yan bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkı verdiği biçiminde 
yorumlanamaz. 

Madde 18- Haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması 
Anılan hak ve özgürlüklere bu Sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtla-

malar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz. 
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 Bölüm II 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

Madde 19- Mahkeme’nin kuruluşu 
Bu Sözleşme ve protokolleri gereği Yüksek Sözleşmeci Taraflar’a yükleni-

len taahhütlere uyulmasını sağlamak için, bundan böyle “Mahkeme” olarak 
anılacak bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Mahkeme devamlı 
görev yapar. 

Madde 20- Yargıç sayısı 
Mahkeme, Yüksek Sözleşmeci Taraflar’ın sayısına eşit sayıda yargıçtan 

oluşur. 
Madde 21- Görev için aranan koşullar 
1. En üstün ahlaki vasıflarla donanmış olması gereken yargıçlar, yüksek 

yargısal görevleri icra için gerekli niteliklere sahip veya alanında uzmanlığı 
herkesçe malum hukukçu olmalıdırlar. 

2. Yargıçlar Mahkeme’ye kendi adlarına katılırlar. 
3. Yargıçlar görev süreleri içinde bağımsızlık, tarafsızlık ve tam gün çalış-

ma esasına dayalı bir görevin gerektirdiği hazır bulunma koşulları ile bağdaş-
mayan hiçbir görev üstlenemezler; bu fıkranın uygulanmasından doğabilecek 
her sorun Mahkeme’ce karara bağlanır. 

Madde 22- Yargıçların seçimi 
Yargıçlar, her Yüksek Sözleşmeci Taraf adına, beher Yüksek Sözleşmeci 

Tarafın sunacağı üç adaylık liste üzerinden Parlamenterler Meclisi tarafından 
oy çokluğu ile seçilirler. 

Madde 23- Görev süreleri ve görevden alınma 
1. Yargıçlar dokuz yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün 

değildir. 
2. Yargıçların görev süreleri 70 yaşına ulaştıklarında sona erer. 
3. Yargıçlar, yerlerine başkası seçilinceye kadar görevlerini sürdürürler. 

Buna karşılık, daha evvelce katılmış oldukları davalara, görevleri sona erdikten 
sonra da bakmaya devam ederler. 

4. Bir yargıç, diğer yargıçlar tarafından üçte iki çoğunluk ile alınmış ve 
yargıçlık için gerekli koşulları artık taşımadığına dair bir karar olmadıkça, gö-
revden alınamaz. 

Madde 24- Yazı İşleri Müdürlüğü ve Raportörler 
1. Mahkeme nezdinde, görev ve kuruluşu Mahkeme içtüzüğünde belirle-

nen bir Yazı İşleri Müdürlüğü bulunur. 
2. Tek yargıç düzeninde çalıştığında Mahkeme’ye, Mahkeme Başkanı’nın 

otoritesi altında görev yapan raportörler yardım eder. Raportörler, Mahkeme 
Yazı İşleri Müdürlüğü mensubudur. 
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Madde 25- Mahkeme Genel Kurulu 
Genel Kurul halinde toplanan Mahkeme, 
a) üç yıllık bir süre için başkanını ve bir veya iki başkan yardımcısını seçer; 

bu kişilerin tekrar seçilmeleri mümkündür; 
b) belirli süreler için Daire’ler oluşturur; 
c) Daire başkanlarını seçer; bu kişilerin tekrar seçilmeleri mümkündür; 
d) Mahkeme içtüzüğünü kabul eder; 
e) Yazı İşleri Müdürü’nü ve bir veya birden fazla Müdür yardımcısını seçer; 
f) 26. maddenin 2. fıkrası uyarınca talepte bulunur. 
Madde 26- Tek Yargıç, Komite, Daire ve Büyük Daire Heyetleri 
1. Mahkeme, önüne gelen başvuruları incelemek üzere tek yargıç, üç yar-

gıçlı komite, yedi yargıçlı Daire ve on yedi yargıçlı Büyük Daire düzeninde 
toplanır. Daireler, belirli bir süre için komiteleri kurarlar. 

2. Mahkeme Genel Kurulu’nun talebi üzerine, Bakanlar Komitesi, Daire 
yargıçlarının sayısını, oybirliği ile alacağı bir kararla ve belirli bir süre için, beşe 
düşürebilir. 

3. Tek yargıç düzeninde görev alan yargıç, adına seçilmiş bulunduğu Yük-
sek Sözleşmeci Taraf aleyhine yapılmış hiçbir başvuruyu inceleyemez. 

4. Uyuşmazlığa taraf olan Yüksek Sözleşmeci Taraf adına seçilmiş olan 
yargıç, Daire ve Büyük Daire’nin doğal üyesidir. Bu yargıcın yokluğunda veya 
görev almasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili Taraf’ın önceden sunaca-
ğı listeden Mahkeme Başkanı’nca seçilen bir kişi yargıç sıfatıyla görev alır. 

5. Büyük Daire’de ayrıca Mahkeme başkanı, başkan yardımcıları, Daire 
başkanları ve Mahkeme içtüzüğüne göre belirlenecek diğer yargıçlar yer alır-
lar. Bir dava 43. madde uyarınca Büyük Daire’ye gönderildiğinde, kararı veren 
Dairenin başkanı ile ilgili Yüksek Sözleşmeci Taraf adına yer almış yargıç dı-
şındaki hiçbir Daire yargıcı Büyük Daire’de yer alamaz. 

Madde 27- Tek Yargıcın yetkileri 
1. Tek yargıç, 34. maddeye uygun olarak Mahkeme’ye yapılan bir başvu-

runun kabul edilemez olduğuna veya işlemden kaldırılmasına, eğer böyle bir 
karar ek inceleme gerekmeksizin alınabilecek ise, karar verebilir. 

2. Verilen karar kesindir. 
3. Tek yargıç, eğer bir başvurunun kabul edilmez olduğuna veya işlemden 

kaldırılmasına karar vermez ise, ek inceleme için bunu bir komite ya da Dai-
re’ye gönderir. 

Madde 28- Komitelerin yetkileri 
1. Bir komite, oybirliği ile 34. maddeye uygun olarak önüne gelen bir bi-

reysel bir başvurunun, 
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 a) kabul edilemez olduğuna veya işlemden kaldırılmasına, eğer böyle bir 
karar ek inceleme gerekmeksizin alınabilecek ise, karar verebilir veya 

b) davadaki temel sorun, Sözleşme ve Protokollerinin uygulanması veya 
yorumlanması ile ilgili olup, zaten Mahkeme’nin yerleşik içtihadının konusu ise, 
davayı kabul edilebilir bulabilir ve aynı zamanda davanın esasına ilişkin karar 
verebilir. 

2. 1. fıkrada belirtilen kabul edilebilirlik kararı ile esasa ilişkin karar kesindir. 
3. Uyuşmazlığın tarafı olan Yüksek Sözleşmeci Taraf adına seçilmiş yargıç, 

eğer komitenin üyesi değilse, komite, usulün her aşamasında, o yargıcı üyele-
rinden birinin yerine geçmek üzere bünyesine davet edebilir. Bunun için, söz 
konusu Taraf’ın 1. b) bendinde belirtilen usulün uygulanmasına itiraz etmiş 
olup olmadığı durumu dahil, ilgili tüm unsurları dikkate alır. 

Madde 29- Daire’lerin kabul edilebilirliğe ve esasa ilişkin kararları 
1. 27 veya 28. madde uyarınca herhangi bir karar ya da 28. madde çerçe-

vesinde esasa ilişkin herhangi bir karar verilmediği durumlarda, bir Daire 34. 
maddeye uygun olarak yapılan bireysel başvuruların kabul edilebilirliği ve 
esası hakkında kararı verir. Kabul edilebilirlik konusundaki karar ayrı olarak da 
alınabilir. 

2. Bir Daire 33. madde uyarınca yapılan devlet başvurularının kabul edile-
bilirliği ve esası hakkında kararı verir. Mahkeme, istisnai durumlarda aksine 
karar vermedikçe, kabul edilebilirliğe ilişkin kararlar ayrı olarak alınır. 

Madde 30- Büyük Daire lehine dosyadan el çekme 
Eğer Daire önünde görülmekte olan dava, Sözleşme ve Protokollerinin yo-

rumu konusunda ciddi bir sorun doğuruyorsa ya da bir sorunun çözümü Mah-
keme tarafından daha önceden verilmiş bir karar ile çelişme yaratabilecekse, 
Daire, daha karar vermemiş olmak kaydıyla, başvurudan el çekerek dosyayı 
Büyük Daire’ye gönderebilir, meğerki taraflardan biri buna itiraz etsin. 

Madde 31- Büyük Daire’nin yetkileri 
Büyük Daire, 
a) 33. madde uyarınca yapılan başvurular ile 34. madde uyarınca yapılıp 

bir Daire tarafından 30. madde gereği kendisine gönderilen veya 43. madde 
gereği önüne gelen başvurular hakkında karar verir; 

b) 46. maddenin 4. fıkrası çerçevesinde Bakanlar Komitesi tarafından ken-
disine sunulan sorunlar konusunda karar verir ve 

c) 47. madde uyarınca önüne gelen görüş bildirme taleplerini inceler. 
Madde 32- Mahkeme’nin yargı yetkisi 
1. Mahkeme’nin yargı yetkisi, 33, 34, 46 ve 47. maddelerde belirlenen ko-

şullar uyarınca kendisine sunulan, bu Sözleşme’nin ve Protokollerinin yorumu 
ve uygulanmasına ilişkin tüm sorunları kapsar. 
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2. Mahkeme’nin yetkili olup olmadığı hakkında ihtilaf durumunda, kararı 
Mahkeme verir. 

Madde 33- Devletlerarası başvurular 
Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, diğer bir Yüksek Sözleşmeci Taraf’a karşı 

Sözleşme ve Protokollerinin hükümlerinin ihlali iddiası ile Mahkeme’ye başvu-
rabilir. 

Madde 34- Bireysel başvurular 
Bu Sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının Yüksek Sözleşmeci 

Taraflardan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne 
süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları Mahkeme’ye 
başvurabilir. Yüksek Sözleşmeci Taraflar bu hakkın etkin bir şekilde kullanıl-
masını hiçbir surette engel olmamayı taahhüt ederler. 

Madde 35- Kabul edilebilirlik koşulları 
1. Mahkeme’ye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilke-

leri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin 
karar tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde başvurulabilir. 

2. Mahkeme, 34. madde uyarınca sunulan bireysel başvuruları aşağıda sa-
yılı hallerde ele almaz: 

a) Başvuru isimsiz ise veya 
b) Başvuru, Mahkemece daha önce incelenmiş ya da uluslararası diğer bir 

soruşturma veya çözüm merciine daha önceden sunulmuş bir başka başvu-
ruyla esasen aynı olup yeni olgular içermiyorsa. 

3. Aşağıdaki hallerde Mahkeme, 34. madde uyarınca sunulan bireysel baş-
vuruları kabul edilemez bulur: 

a) Başvurunun konu bakımından Sözleşme veya Protokollerinin hükümle-
riyle bağdaşmaması, dayanaktan açıkça yoksun veya bireysel başvuru hakkı-
nın kötüye kullanılması niteliğinde olması veya 

b) Başvurucunun önemli bir zarar görmemiş olması; meğerki Sözleşme ve 
Protokolleri ile güvence altına alınan insan haklarına saygı ilkesi başvurunun 
esastan incelenmesini gerektirsin. Ancak ulusal bir mahkeme tarafından gere-
ği gibi incelenmemiş hiçbir dava bu gerekçe ile reddedilemez. 

4. Mahkeme bu maddeye göre kabul edilemez bulduğu tüm başvuruları 
reddeder. Mahkeme, yargılamanın her aşamasında bu yönde karar verilebilir. 

Madde 36- Üçüncü taraf sıfatıyla davaya katılma 
1. Kendi vatandaşlarından birinin başvurucu konumunda olması halinde, 

her Yüksek Sözleşmeci Taraf, Daire ve Büyük Daire önündeki davalarda yazılı 
görüş sunma ve duruşmalara katılma hakkına sahiptir. 

2. Mahkeme başkanı, adaletin gereği gibi yerine getirilmesi amacıyla, da-
vaya taraf olmayan herhangi bir Yüksek Sözleşmeci Taraf’ı ya da başvurucu 
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 dışında davayla ilgili her kişiyi yazılı görüş sunmaya veya duruşmalara katıl-
maya davet edebilir. 

3. Bir Daire veya Büyük Daire önündeki her davada Avrupa Konseyi İnsan 
Hakları Komiseri yazılı görüş sunabilir ve duruşmalara katılabilir. 

Madde 37- Kayıttan düşürme 
1. Yargılamanın her aşamasında, Mahkeme aşağıdaki koşulların oluştuğu 

kanısına varırsa bir başvurunun kayıttan düşürülmesine karar verebilir: 
a) başvuru sahibi davasını takip etme niyetinde değilse veya 
b) ihtilaf çözümlenmişse veya 
c) Mahkeme’nin saptadığı herhangi bir başka gerekçeden ötürü, başvuru-

nun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmezse. 
Ancak, bu Sözleşme ve protokolleri ile güvence altına alınan insan haklarına 

saygının gerekli kıldığı hallerde, Mahkeme başvuruyu incelemeye devam eder. 
2. Mahkeme, koşulların bunu haklı kıldığı kanısına varırsa, bir başvurunun 

yeniden kayda alınmasını kararlaştırabilir. 
Madde 38- Davanın çekişmeli yargı ilkesine uygun olarak ince-

lenmesi 
1. Mahkeme, başvuruyu tarafların temsilcileriyle birlikte inceler ve gerekir-

se, ilgili Yüksek Sözleşmeci Tarafların, etkin olarak yürütülmesi için gerekli 
tüm kolaylıkları sağlayacakları bir soruşturma yapar. 

Madde 39- Dostane çözüm 
1. Yargılamanın her aşamasında, Mahkeme, davanın bu Sözleşme ve Pro-

tokolleri ile tanınan insan haklarına saygı ilkesinden esinlenen bir dostane 
çözüm yoluyla sonuçlanmasını sağlamak için taraflara yardımcı olabilir. 

2. 1. fıkrada tanımlanan işlemler gizlidir. 
3. Dostane çözüm durumunda Mahkeme, olayların ve kabul edilen çözü-

mün kısa bir özeti ile sınırlı bir kararla başvuruyu kayıttan düşürür. 
4. Bu karar, dostane çözüme ilişkin olarak kararda yer alan esasların icra-

sını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi’ne iletilir. 
Madde 40- Duruşmanın kamuya açıklığı ve belgelere erişim 
1. Mahkeme istisnai durumlarda aksini kararlaştırmadıkça, duruşmalar 

kamuya açıktır. 
2. Mahkeme Başkanı aksine karar vermedikçe, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

sunulan belgeler kamu erişimine açıktır. 
Madde 41- Adil tazmin 
Eğer Mahkeme bu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse 

ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak 
kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören 
taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder. 
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Madde 42- Daire kararları 
Dairelerin kararları, 44. maddenin 2. fıkrası hükmüne uygun olarak kesin-

leşir. 
Madde 43- Büyük Daire’ye gönderme 
1. Bir Daire kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde ve istisnai du-

rumlarda, dava taraflarından her biri davanın Büyük Daire’ye gönderilmesini 
isteyebilir. 

2. Büyük Daire bünyesinde beş yargıçtan oluşan bir kurul istemi, eğer da-
vada Sözleşme ve Protokollerinin yorumuna ya da uygulanmasına ilişkin ya da 
genel nitelikte ciddi bir sorun varsa, kabul eder. 

3. Kurul istemi kabul ederse, Büyük Daire davayı karara bağlar. 
Madde 44- Kesin kararlar 
1. Büyük Daire’nin kararı kesindir. 
2. Bir Daire’nin kararı aşağıdaki durumlarda kesinleşir: 
a) Taraflar davanın Büyük Daire’ye gönderilmesini istemediklerini beyan 

ederlerse veya 
b) Karardan itibaren üç ay içinde 
Davanın Büyük Daire’ye gönderilmesi istenmezse veya 
c) Büyük Daire bünyesinde oluşturulan kurul 43. madde çerçevesinde su-

nulan istemi reddederse. 
3. Kesin karar yayınlanır. 
Madde 45- Kararların gerekçesi 
1. Esasa ilişkin kararlar ile başvuruların kabul edilebilirliğine ya da kabul 

edilemezliğine ilişkin kararlar gerekçelidir. 
2. Esasa ilişkin kararın içeriği, tamamen veya kısmen, tüm yargıçların ka-

naatini oybirliği ile yansıtmadığı takdirde, her yargıç kendi ayrık görüşünü 
belirtme hakkına sahiptir. 

Madde 46- Kararların bağlayıcılığı ve infazı 
1. Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin ver-

diği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler. 
2. Mahkeme’nin kesinleşen kararı, infazını denetleyecek olan Bakanlar 

Komitesi’ne gönderilir. 
3. Bakanlar Komitesi, kesinleşen bir kararın infazının denetlenmesinin, söz 

konusu kararın yorumundan kaynaklanan bir zorluk nedeniyle engellendiği 
kanaatinde ise, bu yorum konusunda karar vermesi için Mahkeme’ye başvu-
rabilir. Mahkeme’ye başvurma kararı, Komite toplantılarına katılma hakkına 
sahip temsilcilerin üçte iki oy çokluğu ile alınır. 

4. Bakanlar Komitesi, bir Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın, taraf olduğu bir da-
vada verilen kesin karara uygun davranmayı reddettiği görüşünde ise, ilgili 
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 Taraf’a ihtarda bulunduktan sonra, Komite toplantılarına katılmaya yetkili 
temsilcilerin üçte iki oy çokluğu ile alınacak bir kararla, ilgili Taraf’ın 1. fıkrada 
öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmediği meselesini Mahkeme’ye intikal 
ettirebilir. 

5. Mahkeme 1. fıkranın ihlal edildiğini tespit ederse, alınacak önlemleri 
değerlendirmesi için davayı Bakanlar Komitesi’ne gönderir. Mahkeme, eğer 1. 
fıkranın ihlal edilmediğini saptarsa, davayı, incelemesine son verecek kararı 
alması için Bakanlar Komitesi’ne iletir. 

Madde 47- Danışma görüşleri 
1. Mahkeme, Bakanlar Komitesi’nin istemi üzerine, Sözleşme ve protokol-

lerinin yorumlanması ile ilgili hukuki meseleler konusunda danışma görüşleri 
verebilir. 

2. Ancak bu görüşler, ne Sözleşme’nin 1. bölümünde ve protokollerinde 
belirlenen hak ve özgürlüklerin içeriği veya kapsamı ile ilgili sorunlara, ne de 
Mahkeme veya Bakanlar Komitesi’nin Sözleşme’de öngörülen bir başvuru 
sonucunda karara bağlamak durumunda kalabileceği diğer sorunlara ilişkin 
olabilir. 

3. Bakanlar Komitesi’nin Mahkeme’den görüş isteme kararı, Komite’ye ka-
tılma hakkına sahip temsilcilerin oy çoğunluğuyla alınır. 

Madde 48- Mahkeme’nin danışma görüşü verme yetkisi 
Mahkeme, Bakanlar Komitesi’nden gelen görüş isteminin 47. maddede ta-

nımlandığı biçimiyle Mahkeme’nin yetki alanına girip girmediğine karar verir. 
Madde 49- Danışma görüşlerinin gerekçesi 
1. Mahkeme’nin verdiği görüş gerekçelidir. 
2. Görüş içeriği, tamamen veya kısmen, yargıçların kanaatlerini oy birliği 

ile yansıtmadığı takdirde, her yargıç kendi ayrık görüşünü belirtme hakkına 
sahiptir. 

3. Mahkeme’nin verdiği görüş Bakanlar Komitesi’ne bildirilir. 
Madde 50- Mahkeme’nin giderleri 
Mahkeme’nin işleyiş giderleri, Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. 
Madde 51- Yargıçların ayrıcalık ve dokunulmazlıkları 
Yargıçlar görevlerinin ifasında Avrupa Konseyi Statüsü’nün 40. maddesin-

de ve bu madde uyarınca akdedilen anlaşmalarda öngörülen ayrıcalık ve 
dokunulmazlıklardan yararlanır. 
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Bölüm III 
Çeşitli Hükümler 

Madde 52- Genel Sekreter tarafından yapılan incelemeler 
Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin talebi 

üzerine, bu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin kendi iç hukukunda etkili uygu-
lanmasına dair gerekli açıklamaları sunacaktır. 

Madde 53- Tanınmış insan haklarının korunması 
Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, herhangi bir Yüksek Sözleşmeci Ta-

raf’ın yasalarına ve onun taraf olduğu başka bir Sözleşme uyarınca tanınmış 
olabilecek insan hakları ve temel özgürlükleri sınırlayacak veya onları ihlal 
edecek biçimde yorumlanamaz. 

Madde 54- Bakanlar Komitesi’nin yetkileri 
Bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Avrupa Konseyi Statüsü’nün Bakanlar Ko-

mitesi’ne tanıdığı yetkileri ihlal etmez. 
Madde 55- Diğer çözüm yollarına başvurmama 
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, özel uzlaşma halleri dışında, bu Sözleşme’nin 

yorum ya da uygulamasından doğan bir anlaşmazlığı, aralarında geçerli bir 
anlaşma, sözleşme veya bildirgelere dayanarak, başvuru yolu ile işbu Sözleş-
me’de öngörülenlerin dışında bir yolla çözüme bağlamaktan karşılıklı olarak 
vazgeçmeyi kabul ederler. 

Madde 56- Ülkesel uygulama 
1. Her devlet, onaylama sırasında veya daha sonra herhangi bir zamanda, 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne göndereceği bir bildirimle bu Sözleşme’nin, 
uluslararası ilişkilerini yürüttüğü bütün ülke topraklarına veya bunlardan her-
hangi birine, bu maddenin 4. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, uygulanacağını 
beyan edebilir. 

2. Sözleşme, bildirimde belirtilen ülke toprak veya topraklarında, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri’nin bu bildirimi aldığı tarihten itibaren otuz gün sonra 
uygulamaya konur. 

3. Bu Sözleşme’nin hükümleri sözü geçen ülkelerde yerel gereklilikler dik-
kate alınarak uygulanır. 

4. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmuş olan her dev-
let, her zaman, bildiriminde belirtmiş olduğu ülke toprağı veya ülke toprakları 
gerçek kişilerin, hükümet dışı kuruluşların veya kişi gruplarının başvuruları 
konusunda bu Sözleşme’nin 34. maddesinde öngörüldüğü biçimde Mahke-
me’nin yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir. 

Madde 57- Çekinceler 
1. Bu Sözleşme’nin imzası ve onaylama belgesinin sunulması sırasında her 

devlet, Sözleşme’nin belirli bir hükmü hakkında, ülkesinde yürürlükte olan bir 



İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme 

 

575

Aİ
HS

 yasanın bu hükümle bağdaşmazlığı konusunda bir çekince koyabilir. Bu mad-
de genel nitelikte çekinceler konmasına izin vermez. 

2. Bu madde uyarınca konulacak her çekince, sözü edilen yasayla ilgili kısa 
bir açıklama içerir. 

Madde 58- Feshi ihbar 
1. Bir Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Sözleşme’yi ancak Sözleşme’ye taraf 

olduğu tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin geçmesinden sonra ve Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri’ne altı ay önceden sunulacak bir ihbarla feshedebilir. 
Genel Sekreter bunu diğer Yüksek Sözleşmeci Taraflara bildirir. 

2. Bu fesih işlemi, feshin etki doğurduğu tarihten önce gerçekleşmiş ve 
yükümlülüklerin ihlali niteliğinde sayılabilecek olan bir olayla ilgili olarak, söz 
konusu Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin-
den kurtulması sonucunu doğurmaz. 

3. Avrupa Konseyi üyeliği sona eren her Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın bu 
Sözleşme’ye de taraf sıfatı da aynı koşullarla sona erer. 

4. Sözleşme, 56. madde gereğince uygulanacağı beyan edilmiş olan ülke-
lerle ilgili olarak, yukarıdaki fıkraların hükümleri uyarınca feshedilebilir. 

Madde 59- İmza ve onay 
1. Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarına açıktır. Sözleşme 

onaylanacaktır. Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verile-
cektir. 

2. Avrupa Birliği bu Sözleşme’ye katılabilir. 
3. Bu Sözleşme, on onaylama belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe gi-

recektir. 
4. Sözleşme’yi daha sonra onaylayacak olan imzacılar için Sözleşme, onay-

lama belgesinin verilmesinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
5. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Söz-

leşme’yi onaylayan Yüksek Sözleşmeci Tarafların adlarını ve daha sonra gele-
cek olan onaylama belgelerinin verilişini bütün Avrupa Konseyi üyelerine 
bildirecektir. 

Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de 
aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 
4 Kasım 1950’de Roma’da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli ör-
neklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir. 
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AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
1. PROTOKOL 

 
11. protokol ile yeniden düzenlenen metin 

20 Mart 1952’de Paris’te imzalanan bu protokol, 18 Mart 1954’de yürürlü-
ğe girdi. Türkiye, protokolü 18 Mayıs 1954’de onayladı. (R.G. 19 Mart 1954-
8662) Bu protokolle, Sözleşmeye, “Mülkiyet hakkı”, “Eğitim ve öğrenim hakkı” 
ve “Serbest seçim yapma hakkı” eklendi. Türkiye, protokolü onaylarken, eği-
tim ile ilgili 2. maddesine çekince koyarak, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Yasası 
kurallarının saklı tutulduğunu belirtti. 

 
İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN 

KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME’YE 
EK PROTOKOL 

Paris, 20.III.1952 
Bu Protokolü imza eden Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, 
Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Haklarının ve 

Temel Özgürlüklerinin Korunmasına ilişkin Sözleşmenin (aşağıda “Sözleşme” 
diye anılmıştır) birinci bölümünde belirtilenler dışında bazı hak ve özgürlüklerin 
ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı 
kararlaştırarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
Madde 1- Mülkiyetin korunması 
Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösteril-

mesini isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle 
ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun 
olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. 

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak 
kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para 
cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama 
konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez. 

Madde 2- Eğitim hakkı 
Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim 

alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu 
eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama 
haklarına saygı gösterir. 
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Madde 3- Serbest seçim hakkı 
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaat-

lerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde makul aralıklarla gizli 
oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler. 

Madde 4- Ülkesel uygulama 
Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Protokol’ün imzası veya onaylanması sı-

rasında ya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekre-
teri’ne yapacağı bir bildirimle, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ve 
sözü geçen bildirimde belirttiği ülkelerde bu Protokol hükümlerinin ne ölçüde 
uygulanacağını taahhüt ettiğini açıklayabilir. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca bir bildirimde bulunmuş olan her Yüksek Sözleş-
meci Taraf, zaman zaman yapacağı yeni bildirimlerle daha önceki beyanlarının 
koşullarını değiştirebilir veya bu Protokol hükümlerinin bu tür herhangi bir 
ülkede uygulanmasına son verildiğini bildirebilir. 

Bu madde uyarınca yapılmış olan bir bildirim, Sözleşme’nin 56. maddesinin 
1. fıkrasına uygun olarak yapılmış sayılır. 

Madde 5- Sözleşme ile bağlantılı 
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Protokolün 1, 2, 3 ve 4. maddelerini Söz-

leşme’ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme’nin bütün hükümleri 
buna göre uygulanır. 

Madde 6- İmza ve onay 
Bu Protokol, Sözleşme’yi imza eden Avrupa Konseyi Üyeleri’nin imzalarına 

açıktır. Bu Protokol, Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra onaylanacaktır. 
Protokol on onaylama belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. 
Daha sonra onaylayan imzacı devletler bakımından Protokol, onaylama belge-
sinin verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilecek, o da 
onaylayan devletlerin adlarını bütün üyelerine bildirecektir. 

Bu Protokol, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de 
aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 
20 Mart 1952’de Paris’te düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örnek-
lerini imza eden bütün devletlere gönderecektir. 
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AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
4. PROTOKOL 

 
11.protokol ile yeniden düzenlenen metin 

16 Eylül 1963’de Strasbourg’da imzalanan bu protokol, 2 Mayıs 1968’de 
yürürlüğe girdi. Türkiye, protokole 23 Şubat 1994 tarih ve 3975 sayılı yasayla 
katıldı. 

Bu protokolle, Sözleşmeye, “Özel hukuk ilişkilerinden doğan yükümlülük 
nedeniyle kişi özgürlüğünü kısıtlama yasağı”, Serbest dolaşım ve yerleşme 
hakkı”, “Vatandaşların sınırdaşı edilmesi ve ülkeye girmelerinin engellenmesi 
yasağı”, “yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı” hakları eklendi. 

 
İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN 

KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME’YE 
EK BİRİNCİ PROTOKOL’DE TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN 

VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN 
Protokol No: 4 

Strasbourg, 16.IX.1963 
11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen metin 

Bu Protokol’ün imzacıları, Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, 
Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Haklarının ve 

Temel Özgürlüklerinin Korunmasına ilişkin Sözleşmenin (aşağıda “Sözleşme” 
diye anılmıştır) birinci bölümünde ve 20 Mart 1952 tarihinde Paris’te imzalan-
mış olan Sözleşme’ye Ek Birinci Protokol’ün l’den 3’e kadarki maddelerinde 
tanınmış bulunanlardan başka bazı hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye 
bağlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı kararlaştırarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
Madde 1- Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılına yasağı 
Hiç kimse, yalnızca akdi ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getireme-

miş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. 
Madde 2- Serbest dolaşım özgürlüğü 
1. Bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, orada 

serbestçe dolaşma ve ikametgâhını seçebilme hakkına sahiptir. 
2. Herkes, kendi ülkesi de dâhil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir. 
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3. Bu haklar, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin ko-
runması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler 
olarak ve yasayla öngörülmüş sınırlamalara tabi tutulabilir. 

4. Bu maddenin 1. fıkrasında sayılan haklar, belli yerlerde, yasayla kon-
muş ve demokratik bir toplumda kamu yararının gerektirdiği sınırlamalara tabi 
tutulabilir. 

Madde 3- Vatandaşların sınır dışı edilmeleri yasağı 
1. Hiç kimse, tek başına ya da toplu olarak, uyruğu bulunduğu devletin 

ülkesinden sınır dışı edilemez. 
2. Hiç kimse, uyruğu bulunduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun 

bırakılamaz. 
Madde 4- Yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı 
Yabancıların toplu olarak sınır dışı edilmesi yasaktır. 
Madde 5- Ülkesel uygulama 
1. Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Protokol’ün imzası veya onaylanması 

sırasında ya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu 
ve sözü geçen bildirimde belirttiği ülkelerde bu Protokol hükümlerinin ne 
ölçüde uygulanacağını taahhüt ettiğini açıklayabilir. 

2. Yukarıdaki fıkra uyarınca bir bildirimde bulunmuş olan her Yüksek Söz-
leşmeci Taraf, zaman zaman yapacağı yeni bildirimlerle, daha önceki beyanla-
rının koşullarını değiştirebilir veya bu Protokol hükümlerinin bu tür herhangi 
bir ülkede uygulanmasına son verildiğini bildirebilir. 

3. Bu madde uyarınca yapılmış olan bir bildirim, Sözleşme’nin 56. madde-
sinin 1. fıkrasına uygun olarak yapılmış sayılır. 

4. Onaylama veya kabul sonucunda bu Protokol’ün uygulan dışı herhangi bir 
devletin ülkesi ve bu madde uyarınca sözü geçen devlet tarafından yapılmış 
bildirime göre bu Protokol’ün uygulan dışı ülkelerin her biri, 2. ve 3. maddelerde 
sözü edilen devlet ülkesi deyimi bakımından ayrı ayrı ülkeler olarak kabul edilir. 

5. Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca beyanda bulunan her devlet, 
sonradan her zaman bu beyanın ilgi olduğu ülke veya ülkeler lehine, Mahke-
menin, işbu Protokol’ün 1.-4. maddelerinden herhangi birine ya da hepsine 
ilişkin olarak her gerçek kişiden, hükümet dışı her kuruluştan veya her kişi 
grubundan Sözleşmenin 34. maddesi uyarınca başvuruları alma yetkisini kabul 
ettiğini beyan edebilir. 

Madde 6- Sözleşme ile bağlantılı 
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Protokol’ün l’den 5’e kadar olan maddele-

rini Sözleşme’ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşmenin bütün 
hükümleri buna göre uygulanır. 
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Madde 7- İmza ve onay 
1. Bu Protokol, Sözleşme’yi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin imzaları-

na açıktır. Bu Protokol, Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra onaylanacaktır. 
Protokol beş onaylama belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. 
Daha sonra onaylanan imzacı devletler bakımından Protokol, onaylama belge-
sinin verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

2. Onaylama belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecek, o da 
onaylayan devletlerin adlarını bütün üyelere bildirecektir. Bu Protokol, Avrupa 
Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli 
olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 20 Mart 1952’de 
Paris’te düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden 
bütün devletlere gönderecektir. 

Bu Protokol, 
İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede 

geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 16 Eylül 
1963’te Strasbourg’da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örnekle-
rini imza eden bütün devletlere gönderecektir. 
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AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
7. PROTOKOL 

 
11. protokol ile yeniden düzenlenen metin 

22 Kasım 1984’de Strasbourg’da imzalanan bu protokol, 1 Kasım 1988’de 
yürürlüğe girdi. Protokol, Türkiye tarafından 19 Ekim 1992’de imzalandı, 23 
Şubat 1994 gün ve 3975 sayılı yasa ile onaylanması uygun bulundu ve 9 
Haziran 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca onaylandı. 

Bu protokol ile “bir ülkede yasal olarak bulunan yabancının keyfi surette 
sınır dışı edilmesi yasağı”, “bir suçtan hüküm giyen kimsenin üst mahkemeye 
başvurma hakkı”, “haksız hüküm giyen kişiye tazminat ödenmesi”, “aynı suç-
tan dolayı yeniden yargılanma yasağı” ve “evlilikte eşlerin hak eşitliği” hakları 
getirildi. 

 
İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN 

KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK 
Protokol No: 7 

Strasbourg, 22.XI.1984 
11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen metin 

4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan İnsan Haklarını ve Ana Özgür-
lüklerini Koruma Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” diye anılmıştır) yoluyla 
belirli hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak için daha 
ileri adımlar atmayı kararlaştıran burada imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi 
ülkeler; 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
 

Madde 1- Yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usulü güven-
celer 

1. Bir devlet ülkesinde kurallara uygun olarak ikamet eden bir yabancı, 
yasaya uygun şekilde verilmiş bir kararın uygulanması dışında sınır dışı edile-
mez ve 

a. sınır dışı edilmesine karşı gerekçeleri öne sürebilmesine, 
b. durumunu yeniden inceletmeye, 
c. yukarıdaki amaçlarla, yetkili bir merci önünde veya bu merci tarafından 

tayin edilecek biri ya da binleri önünde temsil ettirmesine, 
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izin verilecektir. 

2. Sınır dışı edilmenin kamu düzeni yararı ya da ulusal güvenlik nedenleri 
açısından gerektiği hallerde, bir yabancı, yukarıdaki 1. maddenin (a), (b) ve 
(c) bentlerinde öngörülen haklarını kullanmadan sınır dışı edilebilir. 

Madde 2- Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı 
1. Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan mahkûm edilen her kişi, mah-

kûmiyet ya da ceza hükmünü daha yüksek bir mahkemeye yeniden inceletme 
hakkını haiz olacaktır. Bu hakkın kullanılması, kullanılabilme gerekçeleri de 
dahil olmak üzere, yasayla düzenlenir. 

2. Bu hakkın kullanılması, yasada düzenlenmiş haliyle az önemli suçlar ba-
kımından ya da ilgilinin birinci derece mahkemesi olanak en yüksek mahke-
mede yargılan dışı veya beraat ini müteakip bunun temyiz edilmesi üzerine 
verilen mahkûmiyet hallerinde istisnaya tabi tutulabilir. 

Madde 3- Adli hata halinde tazminat hakkı 
Bir kişinin, kesin bir kararla cezai bir suçtan mahkûm edilmesi ve sonradan 

yeni veya yakın zamanda keşfedilmiş bir delilin kesinlikle yanlış bir adalet 
uygulaması olduğunu göstermesi veya kişinin affedilmesi nedeniyle cezai 
kararın iptal edilmesi halinde, bilinmeyen delilin açıklanmamış olmasının ta-
mamen veya kısmen o kişiye atfedildiğinin ispatlandığı haller dışında, böyle bir 
mahkûmiyet sonucunda cezaya maruz kalan kişi ilgili devletin yasası ve uygu-
lamasına göre tazmin edilecektir. 

Madde 4- Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama 
hakkı 

1. Hiç kimse bir devletin ceza yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak 
kesin bir hükümle mahkûm edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan dolayı ayni 
devletin yargısal yetkisi altındaki yargılama usulleri çerçevesinde yeniden 
yargılanamaz veya mahkûm edilemez. 

2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, yeni veya yakın zamanda ortaya çıkarılan 
delillerin veya önceki muamelelerde davanın sonucunu etkileyebilecek esaslı 
bir kusurun varlığı durumunda, ilgili devletin ceza yargılaması usulü ve yasası-
na uygun olanak davanın yeniden açılmasını engellemez. 

3. Sözleşmenin 15. maddesi çerçevesinde bu madde ile demiş olunan yü-
kümlülüklere aykırı hiçbir tedbir alınamaz. 

Madde 5- Eşler arasında eşitlik 
Eşler evlilikte, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi durumunda, kendi 

aralarında ve çocukları ile ilişkilerinde bir medeni haklar ve sorumluluklardan 
eşit şekilde yararlanırlar. Bu madde devletlerin çocuklar yararına gereken 
tedbirleri almalarını engellemez. 
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Madde 6- Ülkesel uygulama 
1. Her devlet imzalama veya onay, kabul ya da uygun bulma belgesinin 

tevdii sırasında bu Protokol’ün uygulanacağı toprak ya da toprakları belirtir ve 
bu toprak veya topraklara uygulayacağı işbu Protokol hükümlerini ne ölçüde 
yükümlendiğini ifade eder. 

2. Her devlet daha sonraki herhangi bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sek-
reteri’ne hitaben yapacağı bir beyanla, bu Protokol’ün uygulan-masını beyan-
da belirtilen herhangi diğer bir toprağa da genişletebilir. Bu durumdaki bir 
toprak bakımından, Protokol, Genel Sekreter’in böyle bir beyanı olduğu tarih-
ten itibaren iki aylık bir sürenin bitiğini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

3. Yukarıdaki iki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir beyan, böyle bir be-
yanda belirtilen toprak açısından Genel Sekretere hitaben yapılan bir bildirim 
ile geri alınabilir veya değiştirilebilir. Geri alma veya değiştirme, bildirimin 
Genel Sekreter’e tesliminden sonraki iki aylık sürenin bitimini izleyen aybaşın-
da yürürlüğe girer. 

4. Bu madde uyarınca yapılan beyan, Sözleşmenin 56. Maddesinin 
1.fıkrası uygun olarak yapılmış sayılır. 

5. Onaylama, kabul ya da uygun bulma işlemi sonucu bu Protokol’ün uy-
gulanacağı herhangi bir devlet toprağı ve bu madde uyarınca o devlet tarafın-
dan yapılan beyana binaen bu Protokol’ün uygulanacağı topraklardan her biri, 
1. maddede atıfta bulunulan anlamındaki bir devlet ülkesinden ayrı topraklar 
olarak mütalaa edilebilir. 

6. Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca beyanda bulunan her devlet, 
sonradan her zaman bu beyanın ilgili olduğu ülke veya ülkeler lehine, Mah-
kemenin, işbu Protokol’ün 1.-5. maddelerinden herhangi birine ya da hepsine 
ilişkin olarak her gerçek kişiden, hükümet dışı her kuruluştan veya her kişi 
grubundan Sözleşmenin 34. maddesi uyarınca başvuruları alma yetkisini kabul 
ettiğini beyan edebilir. 

Madde 7- Sözleşmeyle bağlantılı 
Taraf devletler, bu Protokol’ün 1 ila 6. maddelerini Sözleşme’nin ek mad-

deleri olarak değerlendireceklerdir ve Sözleşme’nin tüm hükümleri buna göre 
uygulanacaktır. 

Madde 8- İmza ve onay 
Bu Protokol, Sözleşme’yi imza eden Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin imzası-

na açıktır. Bu Protokol onaylama, kabul ya da uygun bulma ile yürürlüğe 
girecektir. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet aynı anda ya da daha önceden 
Sözleşme’yi onaylamadan bu Protokol’ü onaylayamaz, kabul edemez ya da 
uygun bulamaz. Onay, kabul ya da uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri’ne tevdi edilecektir. 
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Madde 9- Yürürlüğe giriş 
1. Bu Protokol, Avrupa Konseyi üyesi yedi devletin 8. madde hükümlerine 

uygun bir şekilde bu Protokol’e bağlı kalacaklarını ifade ettikleri tarihten itiba-
ren iki aylık bir sürenin bittiğini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

2. Herhangi bir üye devletin sonradan bu Protokol’e katılması durumunda, 
Protokol, o devlet açısından onaylama, kabul ya da uygun bulma belgesinin 
tevdi edildiği tarihten itibaren iki aylık bir sürenin bitiğini izleyen ayın ilk günü 
yürürlüğe girecektir. 

Madde 10- Saklama işlevleri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: 
a) herhangi bir imzalamayı, 
b) herhangi bir onay, kabul veya uygun bir şekilde bu Protokol’ün yürürlü-

lük kazanacağı herhangi bir tarihi, 
c) 6. ve 9. maddelere uygun bir şekilde bu Protokol’ün yürürlülük kazana-

cağı herhangi bir tarihi, 
d) bu Protokol ile ilgili herhangi başka bir işlemi, bildirimi ya da beyanı, 
Konsey üyesi devletlere bildirir. 
Bu Protokol, 
İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede 

geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 22 Kasım 
1984’te Strasburg’da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini 
imza eden bütün devletlere gönderecektir. 
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AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
12. PROTOKOL 1 

 

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin 
Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye 

Ek 12 Numaralı Protokol 
Roma, 4.XI.2000 

İşbu Protokolün altında imzası bulunan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler, 
Tüm insanların hukuk önünde eşit oldukları ve hukuk tarafından eşit dere-

cede korunma hakkına sahip oldukları temel ilkesinden hareketle; 
4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan İnsan Haklarının ve Temel Öz-

gürlüklerin Korunmasına Dair Sözleşme (bundan sonra “Sözleşme” olarak anıla-
caktır) aracılığıyla ayrımcılığın genel olarak yasaklanmasını birlikte yerine getire-
rek, herkesin eşit olmasını sağlamak için yeni tedbirler alma kararlılığında olarak; 

Ayrımcılık yapılmaması ilkesinin, alınacak tedbirlerin objektif ve makul bir 
gerekçeye dayanması şartıyla, Taraf Devletleri tam ve etkin bir eşitlik sağla-
mak üzere tedbir almaktan alıkoymadığını vurgulayarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
Madde 1- Ayrımcılığın genel olarak yasaklanması 
1- Yasa ile öngörülmüş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, 

dil, din, siyasî veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlı-
ğa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından 
hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır. 

2- Hiç kimse, hangisi olursa olsun hiçbir kamu makamı tarafından özellikle 
1. fıkrada belirtilen gerekçelere dayalı bir ayrıma maruz bırakılamaz. 

Madde 2- Ülkesel uygulama 
1- Her Devlet imzalama veya onay, kabul ya da uygun bulma belgesinin 

tevdii sırasında bu Protokol’ün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtebilir. 
2- Her Devlet daha sonraki herhangi bir tarihte Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri’ne hitaben bulunacağı bir beyanla, bu Protokol’ün uygulanmasını, 
beyanda belirtilecek herhangi diğer bir ülkeye de genişletebilir. Bu durumdaki 
bir ülke bakımından, Protokol, Genel Sekreter’in böyle bir beyanı teslim aldığı 
tarihten sonraki üç aylık sürenin bitimini izleyen aynı ilk günü yürürlüğe girer. 

3- Yukarıdaki iki fıkra uyarınca bulunulan herhangi bir beyan, böyle bir 
beyanda belirtilen ülke açısından, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne hitaben 

                                                 
1  Türkiye, 12 No’lu Protokol’ü 18.04.2001 tarihinde imzalamış ancak onaylama işlemini 

gerçekleştirmediği için protokole taraf ülke durumuna gelmemiştir. 
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yapılan bir bildirim ile geri alınabilir veya değiştirilebilir. Geri alma veya değiş-
tirme, Genel Sekreter’in bu bildirimi teslim aldığı tarihten sonraki üç aylık 
sürenin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

4- Bu madde uyarınca bulunulan bir beyan, Sözleşme’nin 56.maddesinin 
1. fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilmiş sayılır. 

5- Bu Madde’nin 1.veya 2. fıkraları uyarınca beyanda bulunan her Devlet, 
sonradan her zaman bu beyanın ilgili olduğu ülke veya ülkeler adına, Mahke-
me’nin her gerçek kişiden, sivil toplum kuruluşundan veya her kişi gurubun-
dan Sözleşme’nin 34. Maddesine göre ve işbu Protokol’ün 1. Maddesi uyarınca 
başvuruları alma yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir. 

Madde 3- Sözleşme ile Bağlantı 
Taraf Devletler, bu Protokol’ün 1 ve 2. Maddelerini Sözleşme’nin ek mad-

deleri olarak değerlendirilecekler ve Sözleşme’nin tüm hükümleri buna göre 
uygulanacaktır. 

Madde 4- İmza ve Onay 
Bu Protokol Sözleşme’yi imza eden Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imza-

sına açıktır. Bu Protokol onaylama, kabul veya uygun bulma ile yürürlüğe 
girecektir. Avrupa Konseyi üyesi bir Devlet aynı anda ya da önceden Sözleş-
me’yi onaylamadan bu Protokol’ü onaylayamaz, kabul edemez ya da uygun 
bulamaz. Onay, kabul ya da uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri’ne tevdi edilecektir. 

Madde 5- Yürürlüğe giriş 
1- Bu Protokol, Avrupa Konseyi üyesi on Devletin 4. Madde hükümlerine uy-

gun bir şekilde bu Protokol’ün kendileri için bağlayıcı olacağını ifade ettikleri tarih-
ten itibaren üç aylık bir sürenin bitişini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

2- Herhangi bir üye Devletin sonradan bu Protokol’e katılması durumun-
da, Protokol, o Devlet tarafından Protokol’ün onaylanma, kabul ya da uygun 
bulunma belgesinin tevdi edildiği tarihte itibaren üç aylık bir sürenin bitişini 
izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Madde 6- Saklama işlevleri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a. her imzalamayı; 
b. her tür onaylama, kabul ve uygun bulma belgesini; 
c. Madde 2 ve 5 uyarınca bu Protokol’ün yürürlüğe gireceği her tarihi; 
d. bu Protokol’le ilgili her tür diğer işlemi, bildirim ya da beyanı Avrupa 

Konseyi üyesi tüm Devletlere bildirir. 
Bu Protokol, imza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, Avrupa Konseyi 

arşivlerinde saklamak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere. 
İngilizce ve Fransızca tek bir nüsha halinde 4 Kasım 2000 tarihinde Roma’da 
düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu Protokol’ün tasdikli nüsha-
larını Avrupa Konseyi üyesi tüm Devletlere gönderecektir. 
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AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
6. PROTOKOL 1 

 
İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN 

KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK 
ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR 

Protokol No: 6 
Strasbourg, 28.IV.1983 

11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen metin 
Roma’da 6 Kasım 1950’de imzalanan İnsan Haklarının ve Temel Özgürlük-

lerinin Korunmasına ilişkin Sözleşme’yi (aşağıda “Sözleşme” diye anılmıştır) 
imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler, 

Avrupa Konseyi üyesi devletlerin birçoğunda yer alan gelişmelerin ölüm 
cezasının kaldırılması yolunda genel bir eğilimi ifade ettiğini göz önünde bu-
lundurarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
 
Madde 1- Ölüm cezasının kaldırılması 
Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edi-

lemez. 
Madde 2- Savaş zamanında ölüm cezası 
Bir devlet, yasalarında, savaş veya yakın savaş tehlikesi zamanında işlen-

miş olan fiiller için ölüm cezasını öngörebilir; bu ceza, ancak yasanın belirledi-
ği hallerde ve onun hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. İlgili devlet, söz 
konusu yasanın bu duruma ilişkin hükümlerini Avrupa Konseyi Genel Sekrete-
ri’ne bildirir. 

Madde 3- Askıya alınma yasası 
Sözleşmenin 15. maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümleri ihlal 

edilemez. 
Madde 4- Çekince koyma yasağı 
Sözleşme’nin 57. maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümleriyle ilgili 

hiçbir çekince konulamaz. 

                                                 
1  Türkiye, 12 No’lu Protokol’ü 18.04.2001 tarihinde imzalamış ancak onaylama işlemini 

gerçekleştirmediği için protokole taraf ülke durumuna gelmemiştir. 
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Madde 5- Ülkesel uygulama 
1. Her devlet, imza sırasında veya onaylama, kabul ya da katılma belgesi-

nin verilmesi sırasında, bu Protokol’ün uygulanacağı ülkeyi veya ülkeleri belir-
leyebilir. 

2. Her devlet, daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle belirteceği başka herhangi bir ülkenin bu 
Protokol’ün uygulanma kapsamına alınmış olduğunu beyan edebilir. Bu ülke 
bakımından Protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınışını izleyen ayın 
birinci günü yürürlüğe girer. 

3. Yukarıdaki iki fıkra uyarınca yapılan her bildirim, Genel Sekreter’e gön-
derilecek bir ihbarla, bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak geri alınabilir. Geri 
alma, Genel Sekreter’in ihbarı alışını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer. 

Madde 6- Sözleşmeyle bağlantılı 
Taraf Devletler bu Protokol’ün l’den 5’e kadar olan maddelerini Sözleş-

me’ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme’nin bütün hükümleri 
buna göre uygulanır. 

Madde 7- İmza ve onay 
Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin 

imzalarına açıktır. Protokol, onaylama, kabul veya uygun bulmaya sunulacak-
tır. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önceden Söz-
leşme’yi onaylamadıkça, bu Protokol’ü onaylayamaz, kabul edemez veya 
uygun bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri’ne verilir. 

Madde 8- Yürürlüğe giriş 
Bu Protokol, beş Avrupa Konseyi üyesi devletin 7. madde hükümleri uya-

rınca Protokol’le bağlanma hususundaki rızalarını bildirdikleri tarihi izleyen ayın 
birinci günü yürürlüğe girer. 

Madde 9- Saklama işlevleri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
a. Her imzalamayı; 
b. Her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verilişini; 
c. 5 ve 8. maddeler uyarınca bu Protokol’ün her yürürlüğe giriş tarihini; 
d. Bu Protokol’e ilişkin başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi; 
Konsey üyesi devletlere bildirir. 
Bu Protokol, 
İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede 

geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 28 Nisan 
1983’te Strasburg’da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini 
imza eden bütün devletlere gönderecektir. 
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AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
13. PROTOKOL 

 
 

Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında, savaş ve savaş tehlikesi ha-
linde de kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 
13. protokolünü 9 Ocak 2004’de imzaladı. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 21 Şubat 2002 tarihinde, “AİHS’nin 
ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasını düzenleyen 13 numaralı protokolü” 
nü kabul etti. 3 Mayıs 2002’de Vilnius’de Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin imza-
sına açılan Protokol, yürürlüğe girmesi için gerekli olan asgari 10 ülkede onay 
sürecinin tamamlanması koşulunun yerine getirilmesiyle 1 Temmuz 2003’de 
yürürlüğe girdi. 

Türkiye; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan ile birlikte, Avrupa Konseyi’nin, 
13. protokole bugüne kadar imza atmayan üye ülkeleri arasında yer alıyordu. 

Avrupa Konseyi nezdindeki daimi temsilci Büyükelçi Numan Hazar, 
Strasbourg’da düzenlenen törenle, protokole Türkiye adına imza attı. 

Türkiye, AİHS’nin barış zamanında idam cezasının kaldırılmasını öngören 
6. protokolünü, 15 Ocak 2003 tarihinde imzalamıştı. 26 Haziran 2003 tarih ve 
4913 sayılı yasayla onaylanması uygun bulunan 6. Protokol, Bakanlar Kuru-
lu’nun 17 Eylül 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/6069 sayılı 
kararıyla onaylanmıştı. 

 
 

Ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasını öngören, 
Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi’ne Ek 

13 Nolu Protokol 
(Vilnius - 3.5.2002) 

Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyine üye devletler; 
Hayat hakkının, demokratik toplumun temel değeri olduğunu ve ölüm ce-

zasının kaldırılmasının, bu hakkın korunması ve tüm insanların doğuştan gelen 
onurunun bütünüyle tanınması için elzem olduğu inancıyla, 

4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri-
nin Korunmasına İlişkin Sözleşme (bundan sonra “Sözleşme” olarak atıfta 
bulunulacaktır) tarafından garanti altına alınan hayat hakkının korunmasının 
daha da güçlendirilmesi isteğiyle, 
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28 Nisan 1983’te Strasburg’da imzalanan Ölüm Cezasının Kaldırılmasına 
ilişkin 6 nolu Protokol’ün, savaş veya yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş 
olan fiiller için ölüm cezasını dışlamadığını kaydederek, 

Ölüm cezasını tüm koşullarda ortadan kaldırmaya yönelik son adımların 
atılması kararlılığıyla, 

Aşağıdaki konularda anlaşmışlardır: 
Madde 1- Ölüm cezasının kaldırılması 
Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edi-

lemez. 
Madde 2- Tadil yasağı 
Sözleşmenin 15. maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümleri hiçbir 

surette tadil edilemez. 
Madde 3- Çekince koyma yasağı 
Sözleşme’nin 57. maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümleriyle ilgili 

hiçbir çekince konulamaz. 
Madde 4- Yer bakımından uygulama 
1. Her bir Devlet, imza anında veya onayladığına, benimsemediğine ya da 

kabul ettiğine ilişkin belgesini verirken, bu Protokol’ün uygulanacağı ülkeyi 
veya ülkeleri belirleyebilir. 

2. Her bir devlet, daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle belirteceği başka herhangi bir 
ülkenin bu Protokol’ün uygulanma kapsamına alınmış olduğunu beyan ede-
bilir. Bu ülke bakımından Protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafından 
alınmasından itibaren geçecek üç ay aylık dönemi izleyen ayın ilk günü 
yürürlüğe girer. 

3. Bu bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak, yukarıdaki iki fıkra uyarınca 
yapılan her bildirim, Genel Sekreter’e gönderilecek bir ihbarla geri alınabilir ya 
da yeniden düzenlenebilir. Geri alma ya da yeniden düzenleme, Genel Sekre-
ter’in ihbarı almasından itibaren geçecek üç ay aylık dönemi izleyen ayın ilk 
günü yürürlüğe girer. 

Madde 5- Sözleşme ile bağlantı 
Taraf Devletlerarasında olduğu gibi, bu Protokol’ün l’den 4’e kadar olan 

maddelerinin hükümleri, Sözleşme’ye ek maddeler olarak kabul edilir ve Söz-
leşme’nin bütün hükümleri buna göre uygulanır. 

Madde 6- İmza ve onay 
Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin 

imzalarına açıktır. Protokol’e katılım, onaylama, benimseme ya da kabullenme 
şartına tâbidir. Avrupa Konseyi üyesi bir Devlet, aynı anda veya daha önceden 
Sözleşme’yi onaylamadıkça, bu Protokol’ü onaylayamaz, benimseyemez ya da 
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kabul edemez. Onaylama, benimseme veya kabullenme belgeleri Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri’ne verilir. 

Madde 7- Yürürlüğe Giriş 
1. Bu Protokol, Avrupa Konseyi üyesi on devletin 6. madde hükümlerine 

uygun bir şekilde bu Protokol’e bağlı kalacaklarını beyan ettikleri tarihten 
sonra geçecek üç aylık dönemi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer. 

2. Bu Protokol’e bağlı kalacağını sonradan beyan eden herhangi bir üye 
Devlet açısından bu Protokol, onaylama, benimseme ya da kabullenme belge-
sinin verilmesinden sonra geçecek üç aylık dönemi izleyen ayın birinci günü 
yürürlüğe girer. 

Madde 8- Tevdi İşlemleri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, a) her bir imzayı, 
b) verilen her bir onay, benimseme ya da kabul belgesini, 
c) 4 ve 7.maddeler uyarınca bu Protokole katılımın yürürlüğe girişi ile ilgili 

her bir tarihi, 
d) bu Protokole ilişkin başka herhangi bir işlemi, ihbarı veya yazışmayı, 

Avrupa Konseyine üye tüm devletlere bildirir. 
Bu Protokol imza yetkisine sahip kişilerce imzalanmıştır. 
Avrupa Konseyi Arşivlerinde saklanmak ve her ikisi de eşit ölçüde geçerli 

olmak üzere Fransızca ve İngilizce düzenlenen bu metin tek bir nüsha olarak 3 
Mayıs 2002 tarihinde Vilnius’ta düzenlenmiştir. Genel Sekreter, bu metnin 
tasdikli suretlerini Avrupa Konseyine üye devletlere gönderecektir. 
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İNSAN HAKLARI 
EVRENSEL BİLDİRGESİ 

 
10 Aralık 1948 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sa-

yılı Kararıyla ilan edilmiştir. 
6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile “İnsan Hakları Ev-

rensel Beyannamesi’nin Resmi Gazete ile yayınlanması yayımdan sonra okul-
larda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu 
Beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” 
kararlaştırılmıştır. 

Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gaze-
te’de yayınlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 
İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her 

zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere 
saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye 
devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları 
arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağ-
lamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal 
ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder. 

Madde 1 
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vic-

dana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. 
Madde 2 
Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal 

veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözet-
meksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlükler-
den yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya 
özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı 
olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siya-
sal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilme-
yecektir. 

Madde 3 
Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. 
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Madde 4 
Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle tica-

reti her türlü biçimde yasaktır. 
Madde 5 
Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı dav-

ranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez. 
Madde 6 
Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı 

vardır. 
Madde 7 
Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasın-

dan eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her 
türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü 
kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır. 

Madde 8 
Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylem-

lere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma 
hakkı vardır. 

Madde 9 
Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. 
Madde 10 
Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yükle-

nirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından 
hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır. 

Madde 11 
1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm gü-

vencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu 
saptanmadıkça, suçsuz sayılır. 

2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir suç 
oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kim-
seye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez. 

Madde 12 
Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi 

olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. 
Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya 

hakkı vardır. 
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Madde 13 
1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma 

hakkı vardır. 
2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrıl-

mak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir. 
Madde 14 
1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanakların-

dan yararlanma hakkı vardır. 
2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin 

amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu 
haktan yararlanılamaz. 

Madde 15 
1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır. 
2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hak-

kından yoksun bırakılamaz. 
Madde 16 
1. Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından 

herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır. 
2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle ya-

pılır. 
3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından 

korunur. 
Madde 17 
1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır. 
2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz. 
Madde 18 
Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. 
Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygu-

lama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir. 
Madde 19 
Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncele-

rinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve 
düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar. 

Madde 20 
1. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe ka-

tılma özgürlüğü vardır. 
2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz. 
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Madde 21 
1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesi-

nin yönetimine katılma hakkına sahiptir. 
2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı 

vardır. 
3. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya ser-

bestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapı-
lacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir. 

Madde 22 
Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal 

çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve 
kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir. 

Madde 23 
1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda 

çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. 
2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı 

vardır. 
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her 

türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve 
elverişli bir ücrete hakkı vardır. 

4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma 
hakkı vardır. 

Madde 24 
Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde 

sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır. 
Madde 25 
1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, 

konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, 
yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda 
güvenlik hakkına sahiptir. 

2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. 
Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal gü-

venceden yararlanırlar. 
Madde 26 
1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim 

aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim 
herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle 
açık olmalıdır. 



İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

 

599

İn
sa

n 
Ha

kla
rı 

Ev
re

ns
el 

Bi
ld

irg
es

i 

2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgür-
lüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve 
dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Bir-
leşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. 

3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın 
hakkıdır. 

Madde 27 
1. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlar-

dan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına 
sahiptir. 

2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan 
maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır. 

Madde 28 
Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir 

toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır. 
Madde 29 
1. Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma 

karşı ödevleri vardır. 
2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkala-

rının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağ-
lanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel 
refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınırlama-
lara bağlı olur. 

3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkele-
rine aykırı olarak kullanılamaz. 

Madde 30 
Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, bura-

da açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan 
bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz. 
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İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI 
BİLDİRGESİ 

 
Önsöz 
Ulusal Meclisin tasarladığı gibi Fransız halkının temsilcileri, tek sebebinin 

resmi kötü durum ve yönetim bozukluğunun olduğu insan hakları konusundaki 
habersizlik, dikkatsizlik veya küçümsemeyi de göz önünde tutarak; insanların 
doğal, devredilemez ve kutsal olan haklarını önemli bir bildirge ile açıklamaya 
karar vermiştir. Bunun amaçları da; 

• Toplumun tüm üyelerinin bu bildirgeyi bilmesi ve hak ile görevlerini ha-
tırlaması 

• Yasama ve yürütme eylemlerinin diğer politik kurumlarla karşılaştırıla-
bilmesi ve bu sayede kurallara uyulmasının sağlanması 

• Basit ve tartışılmaz ilkelerden oluşan vatandaş haklarının, daima anaya-
sanın ve kamu refahının korunması ile bir yol alınmasıdır. 

Buna uygun olarak da ulusal meclis en büyük varlık olan insan ve yurttaş 
haklarının korunmasını kabul edip açıklamıştır. 

Madde 1 İnsanlar, haklar bakımından özgür ve eşit doğar ve yaşarlar. 
Sosyal farklılıklar ancak ortak faydaya dayanabilir. 

Madde 2 Her bir politik birleşmenin amacı; doğal ve dokunulamaz insan 
haklarını korumaktır. Bunlar; özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı ve 
baskıya karşı direnme hakkıdır. 

Madde 3 Egemenliğin temeli, esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş, hiçbir 
kimse açıkça ulustan kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz. 

Madde 4 Özgürlük başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmektir: 
Her bir insanın doğal haklarını kullanması da toplumun diğer üyelerinin de 
aynı hakları kullanmasını garanti altına alacak sınırlar içindedir. Bu sınırlar da 
sadece yasalarla belirlenebilir. 

Madde 5 Yasa sadece topluma zarar verebilecek eylemleri yasaklar. Ya-
saların yasaklamadığı hiçbir şey engellenemez ve kimse yasanın emretmediği 
bir şeyi yapmaya da zorlanamaz. 

Madde 6 Yasa genel iradenin ifadesidir. Bütün yurttaşlar bizzat veya 
temsilcileri aracılığıyla yasaların oluşturulmasına katılma hakkına sahiptir. 
Koruyan veya cezalandıran olarak yasa herkes için aynı olmalıdır. Bütün yurt-
taşlar yasalar önünde eşit olduğu için yeteneklerine uygun olarak ve özellikler 
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ile yetenekleri konusunda ayrım görmeden, her türlü rütbe, mevkii ve göreve 
de eşit olarak getirilirler. 

Madde 7 Yasanın belirlediği haller veya yasanın öngördüğü biçimin dışın-
da başka bir yoldan hiç kimse suçlanamaz, yakalanamaz ve tutuklanamaz. 
Keyfi düzenlemeler yapılmasını isteyen, keyfi emirler veren, bunları uygulayan 
veya uygulanmasına izin verenler cezalandırılmalıdır. Ancak yasaya uymaya 
davet edilen veya yasalarca yakalanan her yurttaş yasalara itaat etmelidir. 
Yasalara karşı gelmek onu suçlu kılar. 

Madde 8 Yasalar sadece kesin ve açık bir şekilde gerekliliği olan cezalar 
belirlemelidir ve hiç kimse suçun işlenmesinden önce ilan edilen ve gereği 
şekilde uygulanan yasalar dışındaki başka bir yasa nedeniyle cezalandırılamaz. 

Madde 9 Her insan suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum sayıl-
dığı için; tutuklanması kaçınılmaz olduğunda, yani suçlu olduğu karar verildi-
ğinde göreceği sertlik yasa tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. 

Madde 10 Hiç kimse, dışavurumu yasalarla oluşturulan düzene zarar 
vermediği sürece inançları nedeniyle sorumlu tutulamaz. 

Madde 11 Düşüncelerin ve inançların serbestçe dışavurumu en değerli 
insan haklarından bir tanesidir. Her bir yurttaş yasaların belirlediği durumlarda 
bu özgürlüklerin kötüye kullanımından sorumlu olmak şartı ile bu ifadelerini 
özgürce konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir. 

Madde 12İnsan ve yurttaş haklarının garanti altına alınması resmi bir gü-
cü gerektirmektedir. Bu güç herkesin yararı için oluşturulmuştur. Bu gücü 
kendilerine emanet edilenlerin özel çıkarları için oluşturulmamıştır. 

Madde 13 Bu kamusal gücün ve yönetim görevlerinin devamlılığını sağ-
lamak için genel bir vergi zorunludur. Bu vergilendirme bütün yurttaşların 
olanaklarına göre eşit ölçüde bölünmelidir. 

Madde 14 Bütün yurttaşlar bizzat veya temsilcileri aracılığıyla verginin 
gerekliliğini belirleme, bunu serbestçe kabul etme, bu vergilerin kullanımını 
gözlemleme ve verginin miktarını, matrahını, tahsil şekli ve süresini belirleme 
hakkına sahiptir. 

Madde 15 Toplum tüm kamu görevlilerinden, görevleriyle ilgili olarak he-
sap sorma hakkına sahiptir. 

Madde 16 Hakların güven altına alınmadığı ve güçler ayrılığının belirlen-
mediği bir toplumun anayasası yoktur. 

Madde 17 Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak olduğu için, yasaların 
belirlediği kamusal gereklilik açıkça doğmadıkça ve meşru bir tazminat öden-
medikçe kimse bu haktan yoksun bırakılamaz. 
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Türkiye, insan hakları ve demokratikleşme konusunda evrensel normları 
belirleyen en önemli uluslararası belgelerden biri olarak kabul edilen “Birleşmiş 
Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi”ni 15 Ağustos 2000 tarihinde 
imzaladı. 

Bugüne kadar BM üyesi 188 ülkeden 144’ünün imzaladığı Sözleşme, 
TBMM’de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. 

 
SİYASİ VE MEDENİ HAKLAR 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ 
BM Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı 
Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. 

Yürürlüğü giriş: 23 Mart 1976 
BAŞLANGIÇ 
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, 
Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edilen prensiplere göre insanlık ailesinin 

bütün üyelerinin doğuştan sahip oldukları insanlık onurunu ve eşit ve vazge-
çilmez haklarını tanımanın, yeryüzündeki özgürlük, adalet ve barışın temeli 
olduğunu dikkate alarak, 

Bu hakların insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onurundan türediğini 
kabul ederek, 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne uygun bir biçimde, korkudan ve yoksul-
luktan kurtulma özgürlüğünü kullanabilen özgür insan idealinin ekonomik ve 
sosyal ve kültürel hakları ile birlikte kişisel ve siyasal haklarını da kullanabildiği 
şartların yaratılması halinde gerçekleştirilebileceğini kabul ederek, 

Birleşmiş Milletler Şartı’na göre Devletlerin insan haklarına ve özgürlükleri-
ne her yerde saygı gösterilmesini sağlama ve bu haklara ve özgürlüklere 
uygun davranma yükümlülüğünü dikkate alarak, 

İçinde yaşadıkları topluma ve diğer bireylere karşı ödevleri bulunan birey-
lerin, bu Sözleşmede tanınmış olan hakları ilerletme ve bu haklara uyulmasını 
sağlamak için çaba gösterme sorumluluğu bulunduğunun farkında olarak, 

Aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır: 

BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi 

 

606

I. BÖLÜM 
KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI 

1. Madde 
Halkların kendi kaderini tayin hakkı 

1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla 
halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve 
siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler. 

2. Bütün halklar uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan 
uluslararası ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla, 
doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta 
bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun 
bırakılamaz. 

3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet altındaki Ülkelerden sorumlu olan 
Devletler de dahil bu Sözleşmeye Taraf bütün Devletler, kendi kaderini tayin 
hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler şartının 
hükümlerine uygun olarak bu hakka saygı gösterir. 

II. BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

2. Madde 
Sözleşmenin iç hukukta uygulanması ve ayrımcılık yasağı 

1. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet, bu Sözleşmede tanınan hakları ırk, 
renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer bir fikir, ulusal veya sosyal köken, 
mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık 
yapılmaksızın, kendi toprakları üzerinde bulunan ve egemenlik yetkisine tabi 
olan bütün bireyler için güvence altına almayı bu ve haklara saygı göstermeyi 
taahhüt eder. 

2. Sözleşmede tanınan hakları kendi mevzuatında veya uygulamasında 
henüz tanımamış olup da bu Sözleşmeye Taraf Devletler, kendi anayasal 
usullerine ve bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, Sözleşmede tanınan 
hakları uygulamaya geçirmek için gerekli olan tedbirleri veya diğer önlemleri 
almayı taahhüt ederler. 

3. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet şu taahhütlerde bulunur: 
a) Bu Sözleşmede tanınan hakları veya özgürlükleri ihlal edilenlere, ihlal 

fiili resmi sıfatlarıyla hareket eden kişilerden başka kimseler tarafından işlense 
dahi, etkili bir hukuki yola başvurma hakkı sağlamak; 

b) Bu tür bir hukuki yola başvurmak isteyen kişinin hakkının yetkili yargı-
sal, idari ve yasama organları veya Devletin hukuk sisteminin öngördüğü 
başka bir yetkili makamı tarafından karara başlanmasını sağlamak ve yargısal 
hukuki yollara başvurma imkânını geliştirmek; 
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c) Bu gibi hukuki yolların tanınması halinde, yetkili makamlar tarafından 
bu hukuki yolların işletilmesini sağlamak. 

3. Madde 
Cinsiyet eşitliği 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu Sözleşmede yer alan bütün kişisel ve 
siyasal hakların kullanılmasında eşit haklar sağlamayı taahhüt eder. 

4. Madde 
Olağanüstü durumda yükümlülük azaltma 

1. Sözleşmeci Taraf Devletler, ulusun yaşamını tehdit eden olağanüstü bir 
durumun meydana gelmesi ve bun resmen ilan etmeleri halinde, durumun 
zorunluluklarının kesinlikle gerektirdiği ölçüde, uluslararası hukuktan doğan 
diğer yükümlülüklerine aykırı düşmeyecek ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, top-
lumsal köken gibi sebeplerle ayrımcılık içermeyecek şekilde, bu Sözleşmedeki 
yükümlülüklerinde azaltma yapan tedbirler alabilir. 

2. Sözleşmenin 6, 7, 8 (1 ve 2 fıkralar), 11, 15, 16 ve 18. maddelerindeki 
yükümlülüklerde hiç bir azaltma yapılamaz. 

3. Sözleşmedeki yükümlülüklerini azaltma yetkisi kullanan Sözleşmeye Ta-
raf bir Devlet, yükümlülük azaltılan Sözleşme maddeleri ile yükümlülük azalt-
mayı gerektiren sebepler hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılı-
ğıyla Sözleşmeye Taraf diğer Devletleri derhal bilgilendirir. Yükümlülük azalt-
manın sona erme tarihi de aynı yolla başka bir bildirimle iletilir. 

Hakları kötüye kullanma yasağı 
1. Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, bir Devlete, gruba veya kişiye, Sözleş-

mede tanınan hak ve özgürlüklerin tahribini amaçlayan bir faaliyete katılma 
veya tasarrufta bulunma hakkı tanıdığı veya hak ve özgürlüklerin bu Sözleş-
mede belirtildiğinden daha geniş ölçüde sınırlandırılmasına imkân verdiği 
şekilde yorumlanamaz. 

2. Bu Sözleşmenin bir hakkı tanımadığı veya daha az ölçüde tanıdığı ba-
hane edilerek, Sözleşmeye Taraf Devletlerden birinin iç hukukunda yasalarla, 
antlaşmalarla tanınmış bulunan veya geleneklerinde var olan temel insan 
haklarına sınırlama getirilemez veya bu haklara karşı yükümlülük azaltılamaz 

III. BÖLÜM 
MADDİ HAKLAR 

6. Madde 
Yaşama hakkı 

1. Her insan doğuştan yaşama hakkına sahiptir. Bu hak hukuk tarafından 
korunur. Hiç kimse yaşama hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz. 

2. Ölüm cezası kaldırmamış olan ülkelerde, suçun işlendiği zaman yürür-
lükte bulunan hukuka uygun olarak ve bu Sözleşme ile Soykırım Suçunun 
önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin hükümlerine aykırı olmayacak 
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biçimde, sadece çok aşırı suçlar için ölüm cezası verilebilir. Bu ceza sadece 
yetkili mahkeme tarafından verilen nihai karardan sonra infaz edilebilir. 

3. Yaşamdan yoksun bırakmanın bir soykırım suçunu oluşturması halinde, 
bu maddedeki hiç bir hüküm, bu Sözleşmeye Taraf bir Devlete Soykırım Su-
çunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin hükümlerine göre üst-
lendiği yükümlülüklerini azaltma yetkisi verdiği şeklinde anlaşılamaz. 

4. Ölüm cezasına mahkûm olan bir kimse bağışlanması veya cezasının ha-
fifletilmesini isteme hakkına sahiptir. Her olayda ölüm cezasının affı, bağışla-
ma veya hafifletme verilebilir. 

5. Yaşı on sekizden küçük olan kimselere işledikleri suçlar nedeniyle ölüm 
cezası verilemez; hamile kadınların ölüm cezaları infaz edilemez. 

6. Bu maddedeki hiç bir hüküm, ölüm cezasının bu Sözleşmeye Taraf bir 
Devlet tarafından kaldırılmasını engellemek veya ertelemek için ileri sürülemez. 

7. Madde 
İşkence yasağı 

Hiç kimse işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele 
veya cezaya maruz bırakılamaz. Ayrıca hiç kimse, serbest iradesi olmadan 
tıbbi veya bilimsel bir deneye tabi tutulamaz. 

8. Madde 
Kölelik yasağı 

1. Hiç kimse köle olarak tutulamaz; her türlü kölelik ve köle ticareti yasaktır. 
2. Hiç kimse kul olarak tutulamaz. 
3. a) Hiç kimse zorla çalıştırılamaz veya zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz; 
b) Bu fıkranın a) bendi, bir suça karşılık hapisle birlikte ağır işte çalıştırma 

cezasının verilebildiği ülkelerde, yetkili bir mahkeme tarafından böyle bir ce-
zanın verilmesi sonucunda ağır işte çalıştırmayı engelleyici sayılamaz; 

c) Aşağıdaki haller, bu fıkra bakımından “zorla çalıştırma veya zorunlu ça-
lışma’ sayılmaz: 

(i) Bir mahkemenin hukuka uygun bir kararının sonucu olarak hapsedilen 
bir kimseden veya böyle bir hapislikten şartla salıverilmiş bir kimseden şartla 
tahliye süre için normal olarak istenen ve b) bendi kapsamına girmeyen bir iş 
veya hizmet; 

(ii) Askeri nitelikteki bir hizmet ve inanç nedeniyle askerlik hizmetine ka-
tılmama hakkının tanındığı ülkelerde vicdani redcilerden hukuken yerine ge-
tirmeleri istenen bir kamu hizmeti; 

(iii) Toplumun yaşamını veya iyiliğini tehdit eden olağanüstü bir durum 
veya felaket halinde yapılması emredilen bir hizmet; 

(iv) Normal vatandaşlık yükümlülüklerinin bir parçasını oluşturan bir iş ve-
ya hizmet. 
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9. Madde 
Özgürlük ve güvenlik hakkı 

1. Herkes kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği hakkına sahiptir. Hiç kimse keyfi 
olarak gözaltına alınamaz veya tutulamaz. Hiç kimse hukukun öngördüğü 
sebepler ve usuller dışında özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. 

2. Gözaltına alınan bir kimse, gözaltına alınma sebepleri hakkında gözal-
tına alındığı sırada ve kendisine isnat edilen suçlar konusunda derhal bilgi-
lendirilir. 

3. Cezai bir fiilden ötürü gözaltına alınan veya tutulan bir kimse derhal bir 
yargıç veya hukuken yargılama yetkisine sahip diğer bir görevli önüne çıkarılır 
ve bu kimse makul bir sürede yargılanma veya salıverilme hakkına sahiptir. 
Yargılanan bir kimsenin tutuklanması genel bir kural olamaz; yargılamanın her 
aşamasında tutuklunun salıverilmesine karar verilebilir; salıverilme bu kimse-
nin duruşmaya gelmesini sağlamak ve mahkûm edilmesi halinde hükmün 
infazını temin etmek için teminata başlanabilir. 

4. Gözaltına alınarak veya tutularak özgürlüğünden yoksun bırakılan bir 
kimse, tutulmasının hukukiliği hakkında hemen karar verebilecek ve eğer 
tutulması hukuki değilse salıverilmesine hükmedebilecek bir mahkemeye 
başvurma hakkına sahiptir. 

5. Hukuka aykırı olarak gözaltına alınmaktan veya tutulmaktan mağdur 
olan bir kimse icrası mümkün bir tazminat hakkına sahiptir. 

10. Madde 
Tutulanların Hakları 

1. Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes, insani muamele ve insanın do-
ğuştan sahip olduğu insanlık onuruna saygı görme hakkına sahiptir. 

2. a) Tutuklu sanıklar, istisnai haller dışında mahkûmlardan ayrı tutulur ve 
kendilerine mahkûm edilmemiş kimselerin statüsüne uygun tarzda ayrı bir 
muamele uygulanır. 

b) Tutuklu küçük sanıklar yetişkinlerden ayrı tutulur ve en kısa sürede 
yargısal makamların önüne çıkarılırlar. 

3. Ceza infaz sistemi, mahpusları iyileştirme ve toplumsal rehabilitasyonla-
rını sağlama gibi temel amaçlara sahip olur. Küçük failler ‘yetişkinlerden ayrılır 
ve yaşları ile hukuki statülerine uygun bir muamele görürler. 

11. Madde 
Borç nedeniyle hapis yasağı 

Hiç kimse sırf sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediği 
gerekçesiyle hapsedilemez. 
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12. Madde 
Seyahat özgürlüğü 

1. Bir Devletin ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan bir kimse, o ülke 
sınırları içinde seyahat etme özgürlüğüne ve yerleşeceği yeri seçme hakkına 
sahiptir. 

2. Herkes kendi ülkesi de dahil, bir ülkeden ayrılmakta serbesttir. 
3. Yukarıda belirtilen haklar, bu Sözleşmede tanınan diğer haklara uygun 

olarak ulusal güvenlik, kamu düzeni (ordre public), genel sağlık veya genel 
ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli sebepler ile 
hukuken öngörülmüş sınırlamalar dışında hiç bir sınırlamaya tabi tutulamaz. 

4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakı-
lamaz. 

13. Madde 
Yabancıların sınır dışı edilmelerine karşı usulü güvenceler 

Bir Devletin ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan bir yabancı ancak, 
hukuka uygun olarak verilmiş bir sınır dışı etme kararı gereğince ve ulusal 
güvenliğin zorlayıcı şartları hariç, sınır dışı etme kararına karşı itiraz etmesine 
ve bu itirazının önünde temsil edilebileceği yetkili bir makam veya yetkili 
makamın görevlendirdiği bir kişi ve kişiler tarafından denetlenmesi imkânı 
verilmesi halinde sınır dışı edilebilir. 

14. Madde 
Adil yargılanma hakkı 

1. Herkes mahkemeler ve yargı yerleri önünde eşittir. Herkes, hakkındaki 
bir suç isnadının veya hak ve yükümlülükleri ilgili bir hukuki uyuşmazlığın 
karara bağlanmasında, hukuken kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı 
yeri tarafından adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir. Davayı izle-
yenler ve basın mensupları, demokratik bir toplumdaki genel ahlak, kamu 
düzeni (ordre public) veya ulusal güvenlik nedeniyle veya tarafların özel ya-
şamlarının menfaatinin gerektirmesi halinde veya mahkemenin görüşüne göre 
aleniliğin adaletin gerçekleşmesine zarar vereceği özel şartların kesinlikle 
gerektirdiği ölçüde, duruşmalardan tamamen veya kısmen çıkarılabilir; ancak 
bir ceza davasında veya hukuk davasında verilen hüküm, gençlerin menfaati 
veya aile uyuşmazlıkları veya çocuğun velayeti ile ilgili davalar aksini gerek-
tirmedikçe aleni olarak tefhim edilir. 

2. Hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimse, hukuka göre suçluluğu ka-
nıtlanıncaya kadar masum sayılma hakkına sahiptir. 

3. Hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimsenin bu isnadın karara bağlan-
masında, tam bir eşitlik içinde asgari şu haklara sahiptir: 

a) Hakkındaki suç isnadının niteliği ve nedenleri konusunda ayrıntılı bir şe-
kilde ve anlayabileceği bir dilde derhal bilgilendirilme; 
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b) Savunmasını hazırlamak ve kendi seçtiği avukatla görüşmek için yeterli 
zamana ve kolaylıklara sahip olma 

c) Sebepsiz yere gecikmeden yargılanma, 
d) Duruşmalarda hazır bulundurulma ve kendisini bizzat veya kendi seçe-

ceği bir avukat aracılığıyla savunma eğer avukatı bulunmuyorsa sahip olduğu 
haklar konusunda bilgilendirilme; adaletin yararı gerektirdiği her durumda 
kendisine bir avukat tayin edilme ve eğer avukata ödeme yapabilecek yeterli 
imkânı yoksa ücretsiz olarak avukat tayin edilme; 

e) Aleyhindeki tanıkları sorguya çekme veya çektirme ve lehindeki tanıkla-
rın mahkemeye çıkmalarını ve aleyhindeki tanıklarla aynı koşullarda sorguya 
çekilmelerini sağlama, 

f) Mahkemede konuşulan dili anlamıyor veya konuşamıyorsa, bir çevirme-
nin yardımından ücretsiz olarak yararlanma 

g) Kendisini suçlandırıcı tanıklık yapmaya veya bir suçu itirafa zorlanmama. 
4. Küçüklerin yargılanmasında küçüklerin yaşlarını ve rehabilitasyonlarını 

ilerletmeyi göz önünde tutacak bir yargılama usulü izlenir. 
5. Bir suçtan ötürü mahkûm olan bir kimse, mahkûmiyetinin ve aldığı ce-

zanın daha yüksek bir yargı yeri tarafından hukuka göre incelenmesini isteme 
hakkına sahiptir. 

6. Bir kimse bir suçtan ötürü nihai bir kararla mahkûm olduğunda ve bu 
mahkûmiyeti adli hata bulunduğu gerekçesiyle bozulduğunda veya kendisi 
bağışlandığında, eğer mahkûmiyet kararının verildiği tarihte bilinmeyen olayla-
rın ortaya çıkarılamamış olmasının nedenleri kısmen veya tamamen kendisine 
yüklenebileceği kanıtlanmadıkça, bu tür bir mahkûmiyetin sonucu olarak ceza 
çeken bir kimseye hukuka uygun olarak tazminat ödenir. 

7. Bir ülkenin hukukuna ve ceza yargılama usulüne uygun olarak daha ön-
ce kesin biçimde mahkûm olan veya beraat eden bir kimse aynı suçtan ötürü 
ikinci kez yargılanamaz ve cezalandırılamaz. 

15. Madde 
Kanunsuz ceza olmaz ilkesi 

1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç 
oluşturmayan bir fil veya ihmalden ötürü suçlu bulunamaz. Hiç kimseye işlen-
diği zaman verilebilecek cezadan daha aşır bir ceza verilemez. Suçun işlenme-
sinden sonra, bir suça daha hafif bir ceza öngören bir yasa değişikliği yapıldığı 
takdirde, fail yapılan bu değişildikten yararlanır. 

2. Bu maddedeki hiç bir hüküm, işlendiği zaman uluslar topluluğu tarafın-
dan tanınan hukukun genel ilkelerine göre suç sayılan bir fil veya ihmalden 
ötürü bir kimsenin yargılanıp cezalandırılmasına engel oluşturamaz. 
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16. Madde 
Kişi olarak tanınma hakkı 

Herkes her yerde, hukuk önünde kişi olarak tanınma hakkına sahiptir. 
17. Madde 

Mahremiyet hakkı 
1. Hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya haberleşmesine 

keyfi veya hukuka aykırı olarak müdahale edilemez; onuru veya itibarı hukuka 
aykırı saldırılara maruz bırakılamaz. 

2. Herkes bu tür saldırılara veya müdahalelere karşı hukuk tarafından ko-
runma hakkına sahiptir. 

18. Madde 
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, 
kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğü ile 
tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, 
dinini veya inancını ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açığa vurma özgürlü-
ğünü de içerir. 

2. Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini kabul etme veya inanca sahip olma 
özgürlüğünü zayıflatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz. 

3. Bir kimsenin dinini veya inancını açığa vurma özgürlüğü ancak kamu 
güvenliği, kamu düzeni, sağlık veya ahlak veya başkalarının hak ve özgürlük-
lerini korumak amacıyla, hukuken öngörülen ve demokratik bir toplumda 
gerekli olan sınırlamalara tabi tutulabilir. 

4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne-babalar ile mümkünse vasilerin 
kendi inançlarına uygun biçimde çocuklarına din ve ahlak eğitimi verilmesini 
isteme özgürlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ederler. 

19. Madde 
İfade özgürlüğü 

1. Herkesin, bir müdahale ile karşılaşmaksızın fikirlere sahip olma hakkı 
vardır. 

2. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak bir kimsenin ülke hu-
dutlarıyla sınırlanmaksızın sözlü, yazılı veya basılı veya sanatsal urun şeklinde 
veya kendi tercih ettiği başka bir iletişim vasıtasıyla her türlü bilgi ve düşün-
ceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğünü de içerir. 

3. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki haklar özel bir ödev ve sorumlulukla 
kullanılır. Bu nedenle bu hak, sadece hukuken öngörülen ve aşağıdaki sebep-
lerle gerekli olan sınırlamalara tabi tutulabilir: 

a) Başkalarının haklarına ve itibarına saygı; 



BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi 

 

613

BM
 S

iya
si 

ve
 M

ed
en

i 
Ha

kla
r S

öz
leş

m
es

i 

b) Ulusal güvenliği veya kamu düzenini (ordre public), veya sağlık ve ah-
lakı koruma. 

20. Madde 
Savaş propagandası ve düşmanlığı savunma yasağı 

1. Her türlü savaş propagandası hukuk tarafından yasaklanır. 
2. Ayrımcılığa, kin ve nefrete veya şiddete tahrik eden herhangi bir ulusal, 

ırksal veya dinsel düşmanlığın savunulması hukuk tarafından yasaklanır. 
21. Madde 

Toplanma özgürlüğü 
Barışçıl bir biçimde toplanma hakkı hukuk tarafından tanınır. Bu hakkın 

kullanılmasına ulusal güvenliği veya kamu güvenliğini, kamu düzenini (ordre 
public), sağlık veya ahlakı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma 
amacı taşıyan, demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukuka uygun 
olarak getirilen sınırlamaların dışında başka hiç bir sınırlama konamaz. 

22. Madde 
Örgütlenme özgürlüğü 

1. Herkes başkalarıyla bir araya gelerek örgütlenme özgürlüğü hakkına 
sahiptir; bu hak, kendi menfaatlerini korumak için sendika kurma ve sendika-
ya katılma hakkını da içerir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin, kamu 
düzeninin (ordre public), genel sağlık veya ahlakın, başkalarının hak ve özgür-
lüklerinin korunması amacıyla, hukuken öngörülmüş ve demokratik bir top-
lumda gerekli olan sınırlamaların dışında başka hiç bir sınırlama konamaz. Bu 
madde, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı mensuplarının bu hakkı kullanmaları 
üzerine hukuki kısıtlamalar konulmasını engellemez. 

3. Bu madde, Uluslararası Çalışma Teşkilatının “Örgütlenme Özgürlüğü ve 
Teşkilatlanma Hakkının Korunması” ile ilgili 1948 tarihli Sözleşmesine Taraf 
Devletlere, bu Sözleşmede sağlanan güvencelere aykırı yasama tasarrufları 
yapmasına veya yasaları bu güvencelere aykırı tarzda uygulamasına yetki 
vermez. 

23. Madde 
Ailenin korunması 

1. Aile toplumun doğal ve esaslı bir birimidir ve aile toplum ve Devlet tara-
fından korunma hakkına sahiptir. 

2. Evlilik çağındaki her erkek ve kadının evlenme ve aile kurma hakkı hu-
kuk tarafından tanınır. 

3. Evlenecek eşlerin tam ve serbest iradeleri ile kurulmayan bir evlilik ge-
çerli sayılmaz. 4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, eşlerin evlilik konusunda, 
evliliğin devam ettiği sürece ve boşanmada eşit hak ve yükümlülüklere sahip 
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olmaları için gerekli önlemleri alır. Boşanma halinde çocukların korunması için 
gerekli hükümler konur. 

24. Madde 
Çocukların hakları 

1. Her çocuğun ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal veya toplumsal köken, 
mülkiyet, doğum gibi bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın ailesi, içinde yasadışı 
toplum ve Devlet tarafından, bir küçük olarak statüsünün gerektirdiği koruma 
tedbirlerine hakkı vardır. 

2. Her çocuk doğumundan hemen sonra nüfusa kaydedilir ve kendisine bir 
isim verilir. 

3. Her çocuk bir vatandaşlık kazanma hakkına sahiptir. 
25. Madde 

Siyasi haklar 
Her vatandaş, bu Sözleşmenin ikinci maddesindeki ayrımlara ve makul ol-

mayan sınırlamalara tabi tutulmaksızın şu haklara ve imkânlara sahiptir: 
a) Doğrudan veya seçilmiş temsilciler aracılığıyla kamu hizmetlerine ka-

tılma 
b) Seçmenlerin iradelerini serbestçe ifade etmeleri güvence altına alan, 

gizli olarak oy verildiği, genel ve eşit oya dayanan ve belirli aralıklarla yapılan 
dürüst seçimlerde oy kullanma ve seçilme; 

c) Genel eşitlik ilkesine uygun olarak ülkesinde kamu hizmetlerine girme. 
26. Madde 

Hukuk önünde eşitlik 
Herkes, hukuk önünde eşittir ve hiç bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın hu-

kuk tarafından eşit olarak korunma hakkına sahiptir. Hukuk bu alanda her 
türlü ayrımcılığı yasaklar ve herkese ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya 
başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, milliyet, doğum veya başka bir 
statü ile yapılan ayrımcılığa karşı etkili ve eşit koruma sağlar. 

27. Madde 1 
Azınlıkların korunması 

Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların bulunduğu bir Devlette, böyle bir azın-
lığa mensup bulunan kişiler grubun diğer üyeleri ile birlikte toplu olarak kendi 
kültürel haklarını kullanma, kendi dinlerinin gereği ibadeti etme ve uygulama 
veya kendi dillerini kullanma hakları engellenmez. 

                                                 
1  Türkiye, Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Sözleşmenin 27.maddesine çekince koymuştur. 
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IV. BÖLÜM 
ULUSLARARASI UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

28. Madde 
İnsan Hakları Komitesi 

1. Bir İnsan Hakları Komitesi kurulur (Bu Sözleşmede bundan sonra Komi-
te adıyla geçecektir). Komite on sekiz üyeden meydana gelir ve aşağıda belir-
tilen görevleri yerine getirir. 

2. Komite, bu Sözleşmeye Taraf olan Devletlerin yüksek bir ahlaki düzeye 
sahip olan ve insan hakları alanında uzmanlığı ile tanınmış bulunan vatandaş-
lar arasından ve bir kısmı tercihen hukuk uygulamasında deneyim sahibi olan 
üyelerden kurulur. 

3. Komite üyeleri seçimle göreve gelirler ve şahsi sıfatlarıyla görev yaparlar. 
29. Madde 

Adaylık ve Seçim 
1. Komite üyeleri, bu Sözleşmeye Taraf Devletler tarafından yirmi sekizinci 

maddedeki niteliklere sahip kişilerin aday olarak gösterildiği bir listede yer 
alan adaylar arasından gizli oyla seçilir. 

2. Bu Sözleşmeye Taraf her bir Devlet iki kişiden fazla aday gösteremez. 
Bu kişiler, aday gösteren Devletin vatandaşlığını taşır. 

3. Bir kişi yeniden aday gösterilebilir. 
30. Madde 

Seçim zamanı 
1. İlk seçimler, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden en geç altı ay son-

ra tamamlanır. 
2. Sözleşmenin Otuz dördüncü maddesine göre meydana gelen boşluğu 

doldurmak için yapılan seçimler hariç, Komite üyeliğine yapılacak bir seçimden 
en az dört ay önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Sözleşmeye Taraf 
Devletlere üç ay içinde Komite üyeliğine kendi adaylarını göstermeleri için 
yazılı bir davetiye gönderir. 

3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu şekilde aday gösterilen kişilerin 
isimlerinin alfabetik olarak yer aldığı ve kendilerini aday gösteren Devletleri de 
belirten bir listeyi düzenler ve her bir seçimin yapılacağı tarihten en az bir ay 
önce bu Sözleşmeye Taraf Devletlere gönderir. 

4. Komiteye üye seçimleri, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin, Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreterliği tarafından Birleşmiş Milletler Genel Merkezine çağırıl-
dığı bir toplantıda yapılır. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin en az üçte ikisinin 
katılımı ile yapılan bu toplantıda, en fazla oyu alan ve toplantıya katılıp oy 
kullanan Taraf Devletlerin mutlak çoğunluğunun oy verdiği kişi, Komite üyesi 
seçilir. 
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31. Madde 
Komitenin kompozisyonundaki denge 

1. Bir Devletin birden fazla vatandaşı Komitede üye olarak bulunamaz. 

2. Komiteye üye seçiminde, üyeliğin coğrafi esasa göre eşit olarak dağıl-
masına ve değişik uygarlık türlerinin ve farklı hukuk sistemlerinin temsil edil-
mesine dikkat edilir. 

32. Madde 
Görev süresi 

1. Komite üyeleri dört yıllık bir dönem için seçilir. Yeniden aday gösteril-
meleri halinde tekrar seçilmeleri mümkündür. Ancak, birinci seçimde seçilen 
üyelerden dokuz tanesinin üyeliği iki yıl sonra sona erer; bu üyelerin isimleri 
birinci seçimden hemen sonra, Otuzuncu maddenin dördüncü fıkrasına göre 
yapılan toplantının Başkanı tarafından kura ile seçilir. 

2. Görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılacak seçimler, bu Sözleş-
menin bu kısmının yukarıdaki maddelerine göre yapılır. 

33. Madde 
Üyeliğin boşalması 

1. Bir Komite üyesi, Komitenin diğer bütün üyelerinin oybirliği ile vereceği 
karara göre geçici nitelikte bir sebep dışında her hangi bir nedenle görevini 
yapamayacak duruma girerse, Komite Başkanı durumu Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine bildirir ve Genel Sekreter bu üyenin yerinin boşalmış oldu-
ğunu açıklar. 

2. Bir Komite üyesinin ölümü veya istifa etmesi halinde, Komite Başkanı 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine durumu derhal bildirir ve Genel Sekreter 
ölüm tarihinden veya istifanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üyeliğin bo-
şalmış olduğunu açıklar. 

34 Madde 
Boşalan üyeliklerin doldurulması 

1. Sözleşmenin Otuz üçüncü maddesine göre bir üyeliğin başlamış olduğu 
açıklanmış ise ve yeri doldurulacak olan üyenin görev süresinin sona ermesine 
üyeliğin başlamış olduğunun açıklanmasından itibaren altı aydan fazla süre 
varsa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Sözleşmeye Taraf bütün Devletlere 
sürenin doldurulması seçilecek kişi için iki ay içinde yirmi dokuzuncu maddeye 
göre adaylarını bildirmelerini ister. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu şekilde aday gösterilen kişilerin 
isimlerinden oluşan bir listeyi hazırlar ve bu Sözleşmeye Taraf Devletlere iletir. 
Boşalan yerin doldurulacağı seçim, Sözleşmenin bu kısmında yer alan ilgili 
hükümlere uygun olarak yapılır. 
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3. Sözleşmenin otuz üçüncü maddesine göre boşaldığı bildirilen yeri dol-
durmak için seçilen Komite üyesi, o maddenin hükümlerine göre Komitedeki 
yerini boşaltan üyenin kalan süresini tamamlamak için seçilir. 

35. Madde 
Komite üyelerine ödeme yapılması 

Komite üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun onayıyla, Birleşmiş Mil-
letlerin sahip olduğu kaynaklardan, Komitenin sorumluluklarının önemi dikkate 
alınarak, süresi ve şartları konusunda Genel Kurulunun karar vereceği bir 
tazminat almaya hak kazanırlar. 

36. Madde 
Sekreterlik hizmetleri 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Komitenin bu Sözleşmeye göre gö-
revlerini etkili bir biçimde yerine getirebilmesi için gerekli Yardımcı kişileri ve 
imkânları sağlar. 

37. Madde 
Komitenin toplantıları 

1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Komitenin ilk toplantısını Birleşmiş 
Milletler Merkezinde yapması için çağrıda bulunur. 

2. Komite ilk toplantısını yaptıktan sonra, içtüzük hükümlerinde gösterilen 
zamanlarda toplanır. 

3. Komite normal olarak Birleşmiş Milletler Merkezinde veya Birleşmiş Mil-
letlerin Cenevre’deki biriminde toplanır. 

38. Madde 
Komite üyelerinin yemin beyanı 

Komitenin her bir üyesi görevine başlamadan önce, görevini tarafsız ola-
rak ve vicdani kanaatine göre yapacağı konusunda Komite önünde beyanda 
bulunur. 

39. Madde 
Görevliler ve İçtüzük 

1. Komite kendine Yardımcı görevlileri iki yıllık bir süre için seçer. Görevli-
ler yeniden seçilebilir. 

2. Komite içtüzüğünü kendi yapar; ancak bu içtüzük diğer hükümlerin ya-
nında: 

a) Toplantı yeter sayısının on iki olduğu; 
b) Komitenin, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oylarıyla karar ve-

rebileceğine dair hükümleri de içerir. 
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40. Madde 
Devlet raporları 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, Sözleşmede tanınan hakları uygulama-
ya geçirmek ve bu hakların kullanılmasında ilerleme sağlanmak için aldıkları 
tedbirler hakkında raporlar vermeyi taahhüt ederler. Bu raporlar: 

a) Sözleşmenin ilgili Taraf Devletler bakımından yürürlüğe girmesinden iti-
baren bir yıl içinde; 

b) daha sonra da Komitenin istediği zamanlarda verilir. 
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kendisine sunulan bütün raporlan in-

celemesi için Komiteye havale eder. Sözleşmenin uygulanmasını etkileyen 
faktörler ve güçlükler varsa, raporlarda bu faktörler ve güçlükler de belirtilir. 

3. Bu raporların bazı bölümlerinin uzman kuruluşların yetki alanına girmesi 
halinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporların ilgili bölümlerini Komite-
ye danıştıktan sonra bu uzman kuruluşlara gönderebilir. 

4. Komite, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin sundukları raporları inceler. 
Komite kendi hazırladığı raporları ve eğer gerekli görürse yaptığı genel yorum-
ları Taraf Devletlere iletir. Komite, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden aldığı 
raporlarla birlikte hazırladığı genel yorumları Ekonomik ve Sosyal Konseye de 
iletebilir. 

5. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre 
yapılabilecek herhangi bir yorum üzerinde kendi gözlemlerini Komiteye suna-
bilirler. 

41. Madde 
Komiteye yapılan Devlet başvuruları 

1. Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet bu maddeye göre her zaman, Taraf 
Devletlerden birinin bir diğer Taraf Devlet aleyhine bu Sözleşme ile üstlendiği 
yükümlülüklerini yerine getirmediği biçimindeki iddiaları kapsayan şikâyetleri 
Komitenin ele alma ve inceleme yetkisini tanıdığını beyan edebilir. Bu madde-
ye göre yapılan şikâyetler ancak, Komitenin yetkisini tanımış olan bir Taraf 
Devlet tarafından yapılması halinde ele alınıp incelenebilir. Komite, kendisinin 
bu yetkisini tanımamış olan bir Taraf Devleti ilgilendiren bir şikâyeti ele almaz. 
Alınan şikâyetler hakkında aşağıdaki usule uygun olarak işlem yapılır: 

a) Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden biri, bir diğer Taraf Devletin bu Söz-
leşme hükümlerini uygulamadığını düşünmesi halinde, yazılı bir bildirimle, 
durum hakkında Taraf Devletin dikkatini çeker. Şikâyeti alan Devlet, şikâyetin 
eline geçmesinden itibaren üç ay içinde, kendisine şikâyeti gönderen Devlete 
durumu izah eden bir açıklama veya başka bir yazılı cevap gönderir. Bu cevap 
mümkün olduğu kadar konuyla ilgili alınan, alınmakta olan veya kullanılabilir 
nitelikte olan iç hukuk usullerine ve hukuk yollarına ilişkin tedbirleri içerir; 
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b) Eğer durum, şikâyeti alan Devletin ilk şikâyeti aldığı tarihten itibaren al-
tı ay içinde her iki Taraf Devleti tatmin edici şekilde düzeltilmezse, her iki 
Devlet konuyu diğer Devlete ve Komiteye yaptıkları bir ihbar ile Komitenin 
önüne götürme hakkına sahiptir; 

c) Komite önüne getirilen bir konuyu ancak, uluslararası hukukun genel 
olarak tanınmış prensiplerine göre kullanılabilecek her türlü iç hukuk yolunun 
izlenmiş ve tüketilmiş olduğunu tespit ettikten sonra ele alabilir. İç hukuk yolla-
rının tüketilmesi makul olmayan bir süreyi alacak ise, bu kural uygulanmaz; 

d) Komite bu maddeye göre şikâyetleri incelerken kapalı toplantılar yapar; 
e) Komite, yukarıdaki c) bendi hükümlerinin yerine getirilmiş olması halinde, 

bu Sözleşmede tanınan insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı esasına göre 
dostane çözüm sağlanması amacıyla Taraf Devletlere gerekli hizmeti sunar; 

f) Komite bir konunun kendisine gönderilmesi halinde, yukarıda b) ben-
dinde belirtilen Taraf Devletleri gerekli bilgileri vermeye davet edebilir; 

g) Yukarıda b) bendinde belirtilen ilgili Taraf Devletler, Komitenin konuyu 
incelemesi sırasında Komite önünde temsil edilme ve yazılı ve/veya sözlü 
olarak sunuşlar yapma hakkına sahiptirler; 

h) Komite, yukarıdaki b) bendine göre bir ihbarı aldığı tarihten itibaren on 
iki ay içinde bir rapor hazırlar: 

(i) Komitenin raporu, yukarıdaki e) bendine göre bir çözüme ulaşılması ha-
linde olayların kısa bir özetini ve ulaşılan sonucu belirtir; 

(ii) Yukarıdaki e) bendindeki süre içinde bir çözüme ulaşılamaması halin-
de, Komitenin raporu olayların bir özetini kapsar; Taraf Devletlerin yaptığı 
yazılı sunuşlar ve sözlü sunuşların tutanakları bu rapora eklenir; 

Her halükarda Komite raporu ilgili Taraf Devletlere gönderilir. 
2. Bu maddenin hükümleri, bu Sözleşmeye Taraf olan on Devletin bu 

maddenin birinci fıkrasına göre beyanda bulunmalarından sonra yürürlüğe 
girer. Taraf Devletler bu beyanları Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi 
ederler. Genel Sekreter bu beyanların birer kopyasını diğer Taraf Devletlere 
iletir. Yapılan bir beyan Genel Sekreterliğe yapılacak bir bildirimle her zaman 
geri alınabilir. Böyle bir geri alma, bu maddeye göre daha önce gönderilmiş 
bir şikâyet konusunun incelenmesini engellemez; geri alma bildirimi Genel 
Sekreter tarafından alındıktan sonra ilgili Taraf Devlet yeni bir beyanda bu-
lunmadıkça, Taraf Devletlerden yapılacak başka bir şikâyet işleme alınmaz. 

42. Madde 
Devlet başvurularının Ad hoc Uzlaştırma Komisyonuna gelmesi 
1. a) Eğer kırk birinci maddeye göre Komiteye gönderilen bir konu ilgili 

Taraf Devletleri tatmin edecek bir biçimde çözülemezse, Komite, ilgili Taraf 
Devletlerin önceden rızasını alarak, bundan sonra Komisyon diye geçecek olan 

BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi 

 

620

bir ad hoc Uzlaştırma Komisyonu tayin eder. Komisyon, bu Sözleşmeye saygı 
esasına dayanarak, sorunun dostane çözümü amacıyla Taraf Devletlere ara-
buluculuk hizmetinde bulunur. 

b) Söz konusu Komisyon, Taraf Devletlerin kabul edebileceği beş kişiden 
oluşur. Eğer ilgili Taraf Devletler Komisyonun kuruluşu üzerinde üç ay içinde 
anlaşamazlarsa, üzerinde anlaşmaya varılamayan Komisyon üyelikleri Komite-
nin yapacağı gizil oylamayla ve üçte iki çoğunluk oyuyla, kendi üyeleri arasın-
dan seçilir. 

2. Komisyon üyeleri şahsi sıfatlarıyla görev yaparlar. İlgili Devletlerin va-
tandaşları, bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletlerin vatandaşları ve kırk 
birinci maddeye göre beyanda bulunmamış bir Taraf Devletin vatandaşı Ko-
misyona üye seçilemez. 

3. Komisyon başkanını kendisi seçer ve kendi içtüzüğünü kendisi yapar. 
4. Komisyon toplantılarını normal olarak Birleşmiş Milletler Merkezinde ve 

Birleşmiş Milletlerin Cenevre’deki biriminde yapar. Ancak bu toplantılar, Genel 
Sekreterliğe ve ilgili Taraf Devletlere danışıldıktan sonra, Komisyonun uygun 
göreceği başka bir yerde yapılabilir. 

5. yukarıda Otuz altıncı maddeye göre görevlendirilen sekretarya, bu 
maddeye göre atanan Komisyonlara da hizmet verir. 

6. Komite tarafından elde edilen ve toplanan bilgiler bu Komisyona verilir; 
Komisyon ilgili Taraf Devletleri başka bilgileri vermeleri için davet edebilir. 

7. Komisyon, kendisine konunun ulaşmasından itibaren en fazla on iki ay 
içinde konuyu bütünüyle inceledikten sonra, ilgili Taraf Devletlere iletilmek 
üzere Komite Başkanına bir rapor sunar: 

a) Eğer Komisyon konuyu incelemesini on iki ay içinde bitirememiş ise, 
Komisyonun bu raporunda sadece konunun incelenmesinin hangi durumu 
konusunda kısa bir bilgi yer alır. 

b) Eğer konu hakkında bu Sözleşmede tanınan insan haklarına saygı esa-
sına dayanan bir dostane çözüme ulaşılırsa, Komisyon raporu, olayların kısa 
bir özetini ve varılan sonucu kapsar; 

c) Yukarıda b) fıkrasında öngörülen bir sonuca ulaşılamazsa, Komisyon ra-
poru, ilgili Taraf Devletlerarasındaki konu ile alakalı bütün maddi sorunlar 
üzerindeki tespitlerini ve varılabilecek bir dostane çözüm için var olan imkân-
lar hakkında görüşlerini içerir. Bu rapor ayrıca, ilgili Taraf Devletler tarafından 
yapılan yazılı sunuşlar ve sözlü sunuşların tutanaklarını da kapsar. 

d) Eğer Komisyon c) bendine göre hazırladığı bir raporu sunarsa, ilgili Ta-
raf Devletler raporu aldıktan itibaren üç ay içinde Komite Başkanına, Komis-
yonun hazırladığı raporun içeriğini kabul edip etmediklerini bildirirler. 

8. Bu madde hükümleri, Komitenin Kırk birinci maddedeki sorumluluklarını 
yerine getirmesine engel oluşturmaz. 
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9. Komisyon üyelerinin bütün giderleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterli-
ği tarafından yapılan hesaplara uygun olarak, ilgili Taraf Devletlerce paylaşılır. 

10. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Komisyon üyelerinin yaptıkları 
harcamaları dokuzuncu fıkraya göre ilgili Taraf Devletlerden geri almadan 
önce, eğer gerekli ise ödemeye yetkilidir. 

43. Madde 
Ayrıcalıklar ve Muafiyetler 

Komitenin ve Kırk ikinci maddeye göre atanan ad hoc uzlaştırma Komisyo-
nunun üyeleri, Ayrıcalıklar ve Muafiyetler hakkında Birleşmiş Milletler Sözleş-
mesinin ilgili bölümlerinde yer alan ve Birleşmiş Milletler için görev yapan 
uzmanların sahip oldukları kolaylıklara, ayrıcalıklara ve muafiyetlere sahiptir. 

44. Madde 
Diğer Uluslararası Usullerle İlişki 

Bu Sözleşmenin uygulamaya ilişkin hükümleri, Birleşmiş Milletlerin ve uz-
man kuruluşlarının kurucu belgeleri ve sözleşmeleri tarafından insan hakları 
alanında öngörülen usullere aykırı düşmeyecek bir biçimde uygulanır; bu 
hükümler, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin kendi aralarında yapmış oldukları 
ve yürürlükte bulunan uluslararası özel veya genel antlaşmalara uygun olarak 
bir sorunu çözmek için konan diğer usullere başvurmasını engellemez. 

45. Madde 
Yıllık Rapor 

Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığıyla, Birleşmiş Milletler Genel 
Kuruluna kendi faaliyetleri hakkında yıllık bir rapor sunar. 

V. BÖLÜM 
YORUMLAMA PRENSİPLERİ 

46. Madde 
Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlar ile ilişki 

Bu Sözleşmedeki her hangi bir hüküm, Birleşmiş Milletler şartındaki hü-
kümler ile, bu Sözleşmeyle ilgili olan konularda Birleşmiş Milletlerin uzman 
kuruluşlarının ve bu kuruluşların çeşitli organlarının görev ve yetkilerini göste-
ren belgelerlerdeki hükümler ile uzman kuruluşların kurucu belgelerindeki 
hükümleri zayıflatacak bir biçimde yorumlanamaz. 

47. Madde 
Doğal zenginlikleri ve kaynaklan kullanma önceliği 

Bu Sözleşmedeki her hangi bir hüküm, halkların kendi doğal zenginliklerini 
ve kaynaklarını tam olarak ve serbestçe kullanma ve yararlanma haklarını 
zayıflatacak bir biçimde yorumlanamaz. 
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VI BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

48. Madde 
İmza, Onay ve katılma 

1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletlere üye olan veya Birleşmiş Milletlerin uz-
man kuruluşlarının üyesi olan Devletlerin, Uluslararası Adalet Divanının Statü-
süne Taraf olan Devletlerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından bu 
Sözleşmeye Taraf olması için davet edilen Devletlerin imzasına açıktır. 

2. Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reterliğine tevdi edilir. 

3. Bu Sözleşme, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Devletlerin katıl-
masına açıktır. 

4. Katılma, katılma belgelerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine 
tevdi edilmesinden sonra yürürlüğe girer. 

5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmeyi imzalayan veya uygun 
bulan Devletlerin hepsini, diğer bütün onaylama ve katılma belgelerinin tevdi 
edilmesi konusunda haberdar eder. 

49. Madde 
Yürürlüğe girme 

1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine otuz beş tane 
onay veya katılma belgesinin tevdi edilmesinden itibaren üç ay sonra yürürlü-
ğe girer. 

2. Otuz beş onay veya katılma belgesinin tevdi edilmesinden sonra bu 
Sözleşmeyi onaylayan Devletler bakımından bu Sözleşme, kendi onay veya 
katılma belgesini tevdi etmesinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 

50. Madde 
Federal Devletlerde Geçerlilik 

Bu Sözleşme hükümleri hiç bir sınırlama veya istisnaya tabi olmaksızın fe-
deral Devletlerin her tarafında uygulanır. 

51. Madde 
Sözleşmede Değişlik Yapılması 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin değiştiril-
mesi hakkında değişiklik hazırlayabilir ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
terliğine iletebilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri değişiklik önerilerini Söz-
leşmeye Taraf Devletlere iletir. Genel Sekreter Taraf Devletlerden, Taraf 
Devletlerin katılmasıyla bu önerilerin incelenmesi ve oylanması amacıyla bir 
konferans düzenlenmesini destekleyip desteklemediklerini bildirmelerini iste-
yebilir. Taraf Devletlerin üçte birinin böyle bir Konferansın düzenlenmesini 
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desteklemeleri halinde, Genel Sekreter Birleşmiş Milletler gözetiminde bir 
konferans düzenler. Konferansa katılan ve oylamada bulunan Taraf Devletle-
rin oyçokluğuyla kabul edilen bir değişiklik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
onayına sunulur. 

2. Sözleşmede yapılan değişiklikler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tara-
fından onaylandıktan ve bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin üçte ikisi tarafından 
kendi anayasal usullerine uygun olarak kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

3. Sözleşmede yapılan değişikler yürürlüğe girdiğinde, değişiklikleri kabul 
eden Devletleri bağlar; diğer Taraf Devletler ise Sözleşmenin değişildikten 
önceki hükümleriyle ve daha önce kabul ettikleri değişiklik hükümleriyle bağlı 
olmaya devam ederler. 

52. Madde 
Genel Sekreter tarafından yapılan bildirimler 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 48. maddenin beşinci fıkrasına göre ya-
pılan bildirimleri dikkate almaksızın, aynı maddenin birinci fıkrasında gösterilen 
bütün Devletleri şu konular hakkında da bilgilendirir: 

a) Kırk sekizinci maddeye göre verilen imza onay ve katılmalar; 
b) Bu Sözleşmenin Kırk dokuzuncu maddesine göre Sözleşmenin yürürlüğe 

girme tarihi ile Elli birinci maddeye göre yapılan değişikliklerin yürürlüğe girme 
tarihi. 

53. Madde 
Orijinal metin 

1. Bu Sözleşmenin eşit ölçüde orijinal olan Çince, İngilizce, Fransızca, Rus-
ça ve İspanyolca metinleri, Birleşmiş Milletler arşivinde saklanır. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Sözleşmenin onaylı örneğini kırk 
sekizinci maddede gösterilen Devletlere iletir. 
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EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA 
İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1 

 
16 Aralık 1966 tarihli, 2200A (XXI) sayılı Genel Kurul kararıyla kabul edil-

miş ve imza, onay ve katılmaya açılmıştır. 
27. Madde uyarınca, 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
GİRİŞ 
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, 
Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edilmiş ilkelere uygun olarak, insanlık aile-

sinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onurun ve eşit ve devredil-
mez haklarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli oldu-
ğunu göz önünde bulundurarak; 

Bu hakların, kişinin doğuştan sahip olduğu onurundan kaynaklandığını ka-
bul ederek; 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne uygun olarak, korku ve yoksulluktan 
kurtulma özgürlüğüne sahip özgür insan ülküsüne ancak, herkesin kişisel ve 
siyasal haklarının yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından yararla-
nabileceği şartların yaratılması ile ulaşılabileceğini kabul ederek; 

Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca, Devletlerin insan hak ve özgürlüklerine 
tüm dünyada saygı gösterilmesini ve bunların uygulanmasını teşvik etmek 
yükümlülüğünü göz önüne alarak; 

Diğer bireylere ve bağlı olduğu topluluğa karşı görevleri olan bireyin bu 
Sözleşme’de tanınan haklara saygı gösterilmesi ve bunların uygulanması için 
çaba gösterme sorumluluğu altında bulunduğunu dikkate alarak; 

Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 
BÖLÜM I 
MADDE 1 
1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak 

gereğince halklar, kendi siyasal statülerini özgürce kararlaştırırlar ve ekono-
mik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce sağlarlar. 

2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesine da-
yanan uluslararası ekonomik işbirliği ve uluslararası hukuktan doğan yükümlü-

                                                 
1  Bakanlar Kurulu’nun 11.08.2003 tarih ve 25196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

10.07.2003 tarih ve 2003/5923 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe girmiştir. 
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lüklerine halel getirmemek kaydıyla, kendi doğal zenginlik ve kaynaklarından 
özgürce yararlanabilirler. Bir halk, hiç bir durumda, kendi varlığını sürdürmesi 
için gerekli olan kendi olanaklarından yoksun bırakılamaz. 

3. Özerk olmayan ve Vesayet altında bulunan ülkelerin yönetilmesinden so-
rumlu olan Devletler de dahil, bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, Birleşmiş Millet-
ler Şartı’nın hükümleri uyarınca, halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkının 
gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaklar ve bu hakka saygı göstereceklerdir. 

BÖLÜM II 
MADDE 2 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf her Devlet, münferiden ve ekonomik ve teknik 

plan başta olmak üzere uluslararası yardım ve işbirliği yoluyla, mevcut kay-
nakların azamisini kullanarak, bilhassa yasal düzenleme suretiyle alınacak 
tedbirleri de içerecek şekilde her türlü uygun yöntem vasıtasıyla, bu Sözleş-
me’de tanınan hakların tam olarak kullanılmasını aşamalı olarak sağlamak 
amacıyla tedbirler almayı taahhüt eder. 

2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu Sözleşme’de belirtilen hakların ırk, 
renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, 
mülkiyet, doğum ya da başka bir statü bakımından herhangi bir ayrım göze-
tilmeksizin uygulanmasını taahhüt ederler. 

3. Gelişmekte olan ülkeler, insan haklarını ve kendi ulusal ekonomilerini 
dikkate alarak, bu Sözleşme’de tanınan ekonomik hakları hangi ölçüde yaban-
cılara da vereceklerini belirleyebilirler. 

MADDE 3 
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu Sözleşme’de belirtilen bütün ekono-

mik, sosyal ve kültürel hakları kullanmada kadınlarla erkeklere eşit hak sağla-
makla yükümlüdürler. 

MADDE 4 
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu Sözleşme’ye uygun olarak Devletin 

sağladığı haklardan yararlanılmasında, Devletin, bu hakları ancak yasanın 
belirlediği ölçüde sınırlayabileceğini ve bu sınırlamayı da ancak bu hakların 
niteliği ile bağdaştığı ölçüde ve yalnızca demokratik bir toplumda genel refahın 
arttırılması amacı ile yapabileceğini kabul ederler. 

MADDE 5 
1. Bu Sözleşme’deki hiç bir hüküm, herhangi bir Devlete, gruba ya da kişi-

ye, Sözleşme’de tanınmış hakların ya da özgürlüklerin herhangi birinin ortadan 
kaldırılmasına ya da bu Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde 
sınırlanmasına yönelik herhangi bir eyleme girişme ya da bir davranışta bu-
lunma hakkını sağlar biçimde yorumlanamaz. 

2. Bir ülkede kanun, sözleşmeler, yönetmelik ya da teamül ile tanınmış ya 
da var olan temel insan haklarından hiç biri, bu Sözleşme’nin bu gibi hakları 
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tanımadığı ya da daha az ölçüde tanıdığı gerekçesiyle sınırlanamaz veya kaldı-
rılamaz. 

BÖLÜM III 
MADDE 6 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin serbestçe seçtiği ya da kabul 

ettiği bir işte çalışarak hayatını kazanma fırsatı veren çalışma hakkını tanırlar 
ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirleri alırlar. 

2. Bu Sözleşme’ye Taraf bir Devletin, bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek 
için alacağı tedbirler, teknik ve mesleki rehberlik ile eğitim programlarını, 
bireyin temel ekonomik ve siyasal özgürlüklerini koruyan şartlar altında, dü-
zenli şekilde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile tam ve üretken istihda-
mını sağlamaya yönelik politika ve teknikleri içermelidir. 

MADDE 7 
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin adil ve elverişli çalışma koşulla-

rından yararlanmak hakkını kabul ederler. Bu hak özellikle şunları güvence 
altına alır: 

(a) Bütün işçilere emeklerine karşılık, asgari olarak; 
(i) Adil ücretler ve eşit işlere, hiç bir ayrım yapılmaksızın eşit ödeme, özel-

likle kadınlara, kendilerine sunulan çalışma koşullarının erkeklerin koşulların-
dan daha aşağı olmayacağı ve aynı iş için aynı ücreti alacakları konusunda 
güvence verilmesi; 

(ii) Bu Sözleşme’nin hükümlerine uygun olarak, kendilerine ve ailelerine 
saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak bir ücret verilmesi; 

(b) Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları; 
(c) Herkese, işyerinde uygun bir üst kademeye yükselmede eşit olanak ve 

bu yükselmenin yalnızca kıdem ve yeterlilik esaslarına göre yapılması; 
(d) Dinlenme, boş zaman, çalışma saatlerinin makul ölçülerde sınırlanma-

sı, ücretli dönemsel tatiller ve resmi tatillerde ücret verilmesi. 
MADDE 8 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler aşağıdaki hakları güvence altına almakla 

yükümlüdürler: 
(a) Herkesin, ekonomik ve sosyal çıkarlarını geliştirmesi ve koruması için 

sendika kurma ve yalnızca ilgili örgütün kurallarına bağlı olarak dilediği sendi-
kaya girme hakkı. Bu hakkın kullanılmasına, yasalarda belirtilen ve demokratik 
bir toplumda ulusal güvenlik ve kamu düzeni menfaati ya da başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması bakımından gerekli olan sınırlamalardan başka 
bir sınırlama getirilemez; 

(b) Sendikaların ulusal federasyonlar ya da konfederasyonlar kurma hakkı 
ve konfederasyonların uluslararası sendikal örgütler kurma ya da bunlara 
katılma hakkı; 
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(c) Sendikaların, yasalarda belirtilen ve demokratik bir toplumda ulusal 
güvenlik ve kamu düzeni menfaati ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması bakımından gerekli olan sınırlamalardan başka bir sınırlama olmak-
sızın özgürce faaliyette bulunma hakkı; 

(d) Her ülkenin yasalarına uygun olarak kullanılmak kaydıyla, grev hakkı. 
2. Bu madde, sözü edilen hakların, silahlı kuvvetler, polis ya da devlet yö-

netiminin mensupları tarafından kullanılmasına yasal kısıtlamalar getirilmesine 
engel olmaz. 

3. Bu maddenin hiçbir hükmü, Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının 
Korunmasına İlişkin 1948 tarihli Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi’ne 
Taraf Devletlere, Sözleşme’de öngörülen güvenceleri haleldar edici yasal 
tedbirler alma ya da yasaları bu güvenceleri ihlal edici şekilde uygulama yetki-
si vermez. 

MADDE 9 
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin sosyal sigorta da dahil olmak 

üzere sosyal güvenlik hakkını tanırlar. 
MADDE 10 
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler aşağıdaki hususları kabul ederler: 
1. Toplumun doğal ve temel birimi olan aileye, özellikle ailenin kurulması 

için ve aileye bağımlı çocukların bakım ve eğitiminden sorumlu oldukları süre-
ce, en geniş koruma ve yardımın yapılması gerektiğini kabul ederler. Evlenme, 
buna istekli olan eşlerin hür rızası ile olmalıdır. 

2. Annelere, doğumdan önce ve sonra makul bir süreyle özel bir koruma 
sağlanmalıdır. Bu dönem içinde, çalışan anneler ücretli izinden ya da yeterli 
sosyal güvenlik tedbirlerini kapsayan izinden yararlanmalıdırlar. 

3. Bütün çocuklar ve gençler yararına, ebeveynlikten ya da başka koşul-
lardan dolayı hiçbir ayrım gözetilmeksizin, özel koruma ve yardım tedbirleri 
alınmalıdır. Çocuklar ve gençler ekonomik ve sosyal sömürüden korunmalıdır. 
Onların ahlaki değerlerine ya da sağlıklarına zararlı olabilecek, hayatlarını 
tehlikeye sokabilecek ya da normal gelişmelerini engelleyebilecek işlerde 
çalıştırılmaları yasalarla cezalandırılmalıdır. Devletler, ayrıca, yaş sınırları koya-
rak, çocukların bu yaş sınırları altında ücretli olarak çalıştırılmasını yasalarla 
yasaklamalı ve cezalandırmalıdırlar. 

MADDE 11 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin, yeterli beslenme, giyim ve 

konut da dahil olmak üzere, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam düzeyine 
sahip olma ve yaşam koşullarını sürekli geliştirme hakkına sahip olduğunu 
kabul ederler. Taraf Devletler bu hususta hür rızaya dayalı uluslararası işbirli-
ğinin temel önemini kabul ederek, bu hakkın gerçekleşmesini güvence altına 
almak için uygun tedbirler alacaklardır. 
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2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin açlıktan kurtulma temel hak-
kını kabul ederek, münferiden ve uluslararası işbirliği yoluyla, özel programları 
da içeren gerekli tedbirleri aşağıdaki amaçlara yönelik olarak alacaklardır: 

(a) Teknik ve bilimsel bilgilerden tam olarak yararlanmak suretiyle, bes-
lenme ilkeleri konusundaki bilgileri yayarak ve doğal kaynakların en etkin bir 
şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde tarımsal sistemleri 
düzelterek ya da geliştirerek, besinlerin üretilmesi, korunması ve dağıtılması 
yöntemlerini iyileştirmek ve 

(b) Gerek gıda maddeleri ihraç eden, gerek gıda maddeleri ithal eden ül-
kelerin sorunlarını dikkate alarak, dünyadaki besin maddelerinin ihtiyaca göre 
adil bir şekilde dağıtımını sağlamak. 

MADDE 12 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fizik-

sel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını kabul ederler. 
2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletlerin, bu hakkın tam olarak kullanılmasını 

sağlamak için alacakları tedbirler şu amaçlara yönelik olacaktır: 
(a) Ölü doğum ve çocuk ölümleri oranlarının düşürülmesini ve çocuğun 

sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak; 
(b) Çevresel ve sınaî sağlık şartlarının her yönüyle iyileştirilmesi; 
(c) Salgın, yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve 

kontrolü; 
(d) Hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve tıbbi bakım sağlayacak 

koşulların yaratılması. 
MADDE 13 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin eğitim görme hakkına sahip 

olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, eğitimin, insanın kişiliğinin ve onur 
duygusunun tam olarak gelişmesine yönelik olacağı ve insan hakları ile temel 
özgürlüklere saygıyı güçlendireceği hususunda mutabıktırlar. Taraf Devletler, 
ayrıca, eğitimin, herkesin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılmasını sağla-
yacağı, tüm uluslar ve tüm ırksal, etnik ve dinsel gruplar arasında anlayış, 
hoşgörü ve dostluğu geliştireceği ve Birleşmiş Milletlerin barışın korunmasına 
yönelik faaliyetlerini güçlendireceği hususlarında mutabıktırlar. 

2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi 
amacı ile aşağıdaki hususları kabul ederler: 

(a) İlköğretim herkes için zorunlu ve parasız olacaktır; 
(b) Teknik ve mesleki eğitim de dahil olmak üzere, orta öğretimin çeşitli 

biçimlerinin, her türlü uygun yöntemle ve özellikle parasız eğitimin tedricen 
yaygınlaştırılması yoluyla herkes için açık ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır; 

(c) Yüksek öğretimin, özellikle parasız eğitimin tedricen geliştirilmesi yoluy-
la, kişisel yetenek temelinde herkese eşit derecede açık olması sağlanacaktır; 
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(d) İlköğretim görmemiş ya da ilköğretimi tamamlamamış olanlar için te-
mel eğitim elden geldiğince teşvik edilecek veya yoğunlaştırılacaktır; 

(e) Her düzeyde okullar sisteminin geliştirilmesi aktif bir şekilde yürütüle-
cek, yeterli bir burs sistemi yerleştirilecek ve öğretim personelinin maddi 
koşulları sürekli olarak iyileştirilecektir. 

3. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, ana-babaların veya -bazı durumlarda- 
yasal yoldan tayin edilmiş velilerin çocukları için, kamu makamlarınca kurul-
muş okulların dışında, Devletin koyduğu ya da onayladığı asgari eğitim stan-
dartlarına uygun diğer okulları seçme özgürlüğüne ve çocuklarına kendi inanç-
larına uygun dinsel ve ahlaki eğitim verme serbestliklerine saygı göstermekle 
yükümlüdürler. 

4. Bu maddenin hiç bir hükmü, bireylerin ve kuruluşların eğitim kurumları 
kurma ve yönetme özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde yorumlanamaz; bu öz-
gürlüğün kullanılması, daima, bu maddenin 1. fıkrasında ortaya konmuş olan 
ilkelere uyulmasına ve böyle kurumlarda verilen eğitimin Devlet tarafından 
belirlenebilecek asgari standartlara uygun olması gereğine bağlıdır. 

MADDE 14 
Bu Sözleşme’ye Taraf olup, taraf olduğu tarihte, ülkesinde veya yargı yet-

kisi altında bulunan topraklarda zorunlu ve parasız ilköğretim sistemini sağla-
yamamış olan her Devlet, Taraf olma tarihini izleyen iki yıl içinde, herkes için 
zorunlu parasız ilköğretim ilkesinin, tedricen uygulanması amacıyla ayrıntılı bir 
eylem planını, planda belirtilen makul sayıda yıllar içinde uygulamak ve kabul 
etmekle yükümlüdür. 

MADDE 15 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin: 
(a) Kültürel yaşama katılma hakkına; 
(b) Bilimsel ilerlemeden ve uygulamalarından yararlanma hakkına; 
(c) Kendisinin yarattığı herhangi bir bilimsel, edebi ya da sanatsal üründen 

doğan maddi ve manevi çıkarların korunmasından yararlanma hakkına sahip 
olduğunu kabul ederler. 

2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletlerin, bu hakkın tam olarak kullanılmasını 
sağlama yönünde alacakları tedbirler, bilim ve kültürün korunması, geliştiril-
mesi ve yayılması için gerekli olan tedbirleri kapsayacaktır. 

3. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bilimsel araştırma ve yaratıcı faaliyetler 
için gerekli özgürlüğe saygı göstermekle yükümlüdürler. 

4. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bilimsel ve kültürel alanda uluslararası 
işbirliğinin ve temasların özendirilmesinden ve geliştirilmesinden doğacak 
yararları kabul ederler. 
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BÖLÜM IV 
MADDE 16 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu Sözleşme’de tanınmış haklara saygı 

gösterilmesinin sağlanmasında aldıkları tedbirler ve kaydedilen gelişmeler 
konusunda, Sözleşme’nin bu bölümüne uygun olarak, raporlar vermekle yü-
kümlüdürler. 

2. (a) Bütün raporlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne sunulacaktır; 
Genel Sekreter, bu raporların birer örneğini, bu Sözleşme’nin hükümleri uya-
rınca, incelenmek üzere Ekonomik ve Sosyal Konsey’e gönderecektir. 

(b) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme’ye Taraf ve aynı za-
manda ihtisas kuruluşlarına da üye olan Devletlerden gelen raporların veya 
bunların bazı bölümlerinin, kuruluş belgeleri uyarınca ihtisas kuruluşlarının 
sorumluluk alanları içine giren konulara ilişkin olması halinde, bu raporların 
veya ilgili bölümlerinin örneklerini, söz konusu ihtisas kuruluşlarına da gönde-
recektir. 

MADDE 17 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, raporlarını aşamalı olarak, Ekonomik ve 

Sosyal Konsey’in, bu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesini izleyen bir yıl içinde 
Taraf Devletlere ve ilgili ihtisas kuruluşlarına danışarak hazırlayacağı bir prog-
rama uygun olarak sunacaklardır. 

2. Raporlar, bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin tam olarak yerine 
getirilme derecesini etkileyen unsurları ve güçlükleri belirtebilir. 

3. Şayet bu Sözleşme’ye Taraf Devletlerden biri tarafından Birleşmiş Mil-
letlere ya da ihtisas kuruluşlarına ilgili bilgiler daha önce verilmiş ise, aynı 
bilgiyi tekrar vermek gerekli olmayacak, bu şekilde sunulmuş bilgiye yapılacak 
açık bir atıf yeterli olacaktır. 

MADDE 18 
Ekonomik ve Sosyal Konsey, insan hakları ve temel özgürlükler alanında 

Birleşmiş Milletler Şartı’ndan doğan sorumlulukları uyarınca, ihtisas kuruluşla-
rıyla, bu Sözleşme’nin, ihtisas kuruluşlarının faaliyet alanlarına giren konular-
daki hükümlerine uyulmasında sağlanan ilerlemeler hakkında kendisine rapor 
sunmalarına ilişkin düzenlemeler yapabilir. Bu raporlar, ihtisas kuruluşunun 
yetkili organlarının, uygulama konusunda kabul ettiği karar ve tavsiyelerin 
ayrıntılarını içerebilir. 

MADDE 19 
Ekonomik ve Sosyal Konsey, 16. ve 17. maddeler uyarınca insan hakları 

konusunda devletlerin sundukları raporlarla, 18. madde uyarınca insan hakları 
konusunda ihtisas kuruluşlarının sundukları raporları, incelemek ve genel 
tavsiyelerde bulunulmak üzere ya da, gerekiyorsa, bilgi için İnsan Hakları 
Komisyonu’na gönderebilir. 
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MADDE 20 
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler ve ilgili ihtisas kuruluşları, 19. madde uya-

rınca verilmiş bir genel tavsiye konusunda, ya da İnsan Hakları Komisyo-
nu’nun herhangi bir raporunda yer alan böyle bir genel tavsiye konusunda 
veya orada belirtilen herhangi bir belge konusunda, Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’e görüş bildirebilirler. 

MADDE 21 
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Sözleşme’ye Taraf Devletlerin ve ihtisas ku-

ruluşlarının, bu Sözleşme’de tanınan haklara genel olarak saygı gösterilmesini 
sağlamak üzere alınan tedbirler ve gerçekleştirilen gelişmeler konusunda 
verdikleri bilgilerin bir özetini ve genel nitelikli tavsiyeleri içeren raporları 
zaman zaman Genel Kurul’a sunabilir. 

MADDE 22 
Ekonomik ve Sosyal Konsey, bu Sözleşme’nin bu bölümünde sözü edilen 

raporlardan doğan herhangi bir sorunu Birleşmiş Milletlerin diğer organlarının, 
bunların yardımcı organlarının ve teknik yardım sağlamakla görevli ihtisas 
kuruluşlarının dikkatlerine sunabilir. Böylece, bu Sözleşme’nin tedricen etkili 
şekilde uygulanmasına katkıda bulunabilecek uluslararası tedbirlerin uygunlu-
ğu konusunda bu organların kendi yetki alanları çerçevesinde karar vermeleri-
ne yardım edebilecek sorunlar dikkatlerine sunulmuş olacaktır. 

MADDE 23 
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu Sözleşme’de tanınan hakların gerçek-

leştirilmesine yönelik uluslararası düzeyde tedbirlerin, Sözleşmeler yapılması, 
tavsiye kararları alınması, teknik yardımda bulunulması ve danışma ve incele-
me amacı ile ilgili Hükümetlerle birlikte düzenlenecek bölgesel ve teknik top-
lantılar yapılması gibi yöntemleri kapsadığını kabul ederler. 

MADDE 24 
Bu Sözleşme’nin hiç bir hükmü, Sözleşme’de ele alınan konularda Birleş-

miş Milletlerin ve ihtisas kuruluşlarının çeşitli organlarının sorumluluklarını 
belirleyen Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve ihtisas kuruluşlarının kuruluş belgele-
rinin hükümlerini haleldar edecek şekilde yorumlanamaz. 

MADDE 25 
Bu Sözleşme’nin hiç bir hükmü, tüm halkların, doğal zenginlik ve kaynak-

larından tam olarak özgürce yararlanma ve bunları kullanma konusunda ken-
diliğinden sahip bulundukları hakları haleldar edecek şekilde yorumlanamaz. 

BÖLÜM V 
MADDE 26 
1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletlerin ya da onun ihtisas kuruluşlarından 

herhangi birine üye olan ya da Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’ne taraf olan 
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bir Devletin ya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından bu Sözleşme’ye 
taraf olmaya çağrılan herhangi bir başka Devletin imzasına açıktır. 

2. Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay Belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reteri’ne tevdi edilecektir. 

3. Bu Sözleşme, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen herhangi bir Devlet’in 
katılmasına açıktır. 

4. Katılma, bir katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne 
tevdi edilmesi ile gerçekleşir. 

5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, her onaylama ya da katılma belgesi-
nin kendisine iletildiğini, bu Sözleşme’yi imzalamış ya da ona katılmış olan tüm 
Devletlere bildirecektir. 

MADDE 27 
1. Bu Sözleşme, otuz beşinci onaylama belgesinin ya da katılma belgesinin 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne iletilmesi tarihinden üç ay sonra yürürlü-
ğe girecektir. 

2. Otuz beşinci onaylama belgesinin ya da katılma belgesinin iletilmesin-
den sonra bu Sözleşme, onaylayan ya da buna katılan her Devlet bakımından, 
o Devletin kendi onaylama ya da katılma belgesinin iletilmesinden üç ay sonra 
yürürlüğe girecektir. 

MADDE 28 
Bu Sözleşme’nin hükümleri, hiçbir sınırlama ya da istisna yapılmaksızın 

Federal Devletlerin bütün kesimleri bakımından geçerli olacaktır. 
MADDE 29 
1. Bu Sözleşme’ye Taraf her Devlet değişiklik önerebilir ve bunu Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreteri’ne tevdi edebilir. Bunun üzerine, Genel Sekreter 
bütün değişiklik önerilerini bu Sözleşme’ye Taraf Devletlere göndererek, öneri-
leri ele almak ve bunlar üzerinde bir oylama yapmak amacı ile bir Taraf Dev-
letler konferansı düzenlenmesinden yana olup olmadıklarını bildirmelerini 
ister. Taraf Devletlerden en az üçte birinin böyle bir konferans toplanmasını 
desteklemesi halinde Genel Sekreter, Birleşmiş Milletlerin gözetimi altında 
böyle bir konferansı toplar. Konferansta hazır bulunan ve oy veren Taraf 
Devletlerin çoğunluğu tarafından kabul edilen herhangi bir değişiklik, onay-
lanmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulur. 

2. Değişikliklerin yürürlüğe girmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca 
onaylandıktan ve bu Sözleşme’ye Taraf Devletlerin üçte ikisi tarafından kendi 
anayasa kurallarına uygun olarak kabul edilmesiyle olur. 

3. Değişiklikler yürürlüğe girdiği zaman, bunları kabul eden Devletleri bağ-
lar; öteki Taraf Devletler ise bu Sözleşme’nin hükümleri ile ve daha önce 
kabul etmiş oldukları değişiklikler ile bağlı kalırlar. 
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MADDE 30 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 26. maddenin 5. fıkrasındaki bildirimler 

dışında, aynı maddenin 1. fıkrasında zikredilen bütün Devletlere şunları bildirir: 
(a) 26. madde uyarınca yapılan imzalar, onaylamalar ve katılmalar; 
(b) 27. madde uyarınca bu Sözleşme’nin yürürlüğe giriş tarihi ve 29. mad-

de uyarınca değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi. 
MADDE 31 
1. Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri aynı derecede 

geçerli olan bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler arşivinde saklanacaktır. 
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme’nin onaylı örneklerini, 

26. maddede belirtilen tüm Devletlere iletecektir. 
BİRİNCİ BEYAN 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 

onayı sırasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan beyanın metni. 
“Türkiye Cumhuriyeti bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, BM Yasası 

(Charter) (özellikle 1. ve 2. Maddeler) çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun 
olarak yerine getireceğini beyan eder.” 

Text of the declaration made by the Republic of Turkey upon ratification 
of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 

“The Republic of Turkey declares that; it will implement its obligations 
under the Covenant in accordance to the obligations under the Charter of the 
United Nations (especially Article 1 and 2 thereof).” 

İKİNCİ BEYAN 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 

onayı sırasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan beyanın metni. 
“Türkiye Cumhuriyeti, bu Sözleşme’nin hükümlerinin yalnızca diplomatik 

ilişkisi bulunan Taraf Devletlere karşı uygulanacağını beyan eder.” 
Text of the declaration made by the Republic of Turkey upon ratification 

of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
“The Republic of Turkey declares that it will implement the provisions of 

this Covenant only to the States with which it has diplomatic relations.” 
ÜÇÜNCÜ BEYAN 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 

onayı sırasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan beyanın metni. 
Türkiye Cumhuriyeti, bu Sözleşme’nin ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal 

ve idari düzeninin yürürlükte olduğu ülkesel sınırlar itibarıyla onaylanmış 
bulunduğunu beyan eder. 

Text of the declaration made by the Republic of Turkey upon ratification 
of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
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The Republic of Turkey declares that this Convention is ratified exclusively 
with regard to the national territory where the Constitution and the legal and 
administrative order of the Republic of Turkey are applied. 

ÇEKİNCE 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 13. 

Maddesiyle ilgili olarak konan çekincenin metni. 
“Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme’nin 13. Maddesinin (3). ve (4). Paragrafla-

rı hükümlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3., 14. ve 42. Maddelerin-
deki hükümler çerçevesinde uygulama hakkını saklı tutar.” 

Text of the Reservation of the Republic of Turkey upon ratification of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 

“The Republic of Turkey reserves the right to interpret and apply the 
provisions of the paragraph (3) and (4) of the Article 13 of the Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights in accordance to the provisions under 
the Article 3, 14 and 42 of the Constitution of the Republic of Turkey.” 

 
 


