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KıSıM I- UMUMI HUKUMLER 

MADDE i 

Kıbrıs Devleti, bu Anayasa gerl.'ğince, Cumhur Başkanı Kıbn! Elen Cemilah 
tarafından seçilen bir Elen ve Cumhur Başkan Muavini Kıbrıs Türk Cemaatı 
tarafından seçilen bir Türk olan, başkanlık rejimine sahip bağımsız ve egemen 
bir Cumhuriyettir. 

MADDE 2 

Bu Anayasa maksatları bakımmdan-

(1) Elen Cemaatı, Elen :ı.slınd:ın ve ana dili Elenee olan veya Yunan kültür 
ammelerini paylaşan veya Elen-Ortodoks Kilisesine mensup bulunan bütün 
Cumhuriyet vatandaşlarını içine alır. 

(2) Türk Cemaatı , Türk aslından ve ana dili Türkçe olan veya Türk kiiltür 
ananderini paylaşan veya Miislüman olan bütün Cumhuriyet vatandaşlarını içine 
alır. 

(3) Bu maddenin (I) inci vc (2) nci fıkraları hükümleri şumulüne girmeyen 
Cumhuriyet vatandaşları, bu Anayasannı yürür l üğe ginncsindcn itibaren üç ay 
içinde, ferd olarak Elen veya Tiirk Cemaatına katılmak hususunda ihtiyarlarını 
kullanırlar, fakat, bunlar bir dini gruba mensup iseler bu takdirde, dini grup 
olarak ihtiyar13rını kullanırlar ve bunun iiurine seçtikleri Cemaatın iiyesi 
sayılırlar; 

Ancak, böyle bir dini gruba men,mp olan herhangi bir Cumhuriyet vatandaşı, 
grubunun ihtiyan ile bağlı kalmamayı tercih edebili r ve me"kür ihtiyarın kulla
ııılmasından itibaren bir ay içiı:de Cumhuriyetin ilgili menııırıına ve Elen \'e Türk 
Cemaat Meclisleri Reisierine göndereceği yazı lı ve imzaı. bir beyanla mezkür 
grubun mensup sayılacağı Cemaatt:1n ba~ka Cemaata mensup olmayı ihtiyar 
edebilir; 

Ancak yine, mezkGr bir dini grubun izhar ettiği ihtiyar, üyeleri adedinin 
ı:crekli sayıdan az olması ecbebiyle kabul edilmediği takdirde, böyle bir grubun 
herhangi bir üyesi bu ihtiyarın red ed ildiği tarihten itibaren bir ay içinde, yukarıda 
mezkür tarı:da, mensup olmak istediği Cemaata katılmayı ferden ihtiyar edebilir. 

Bu fıkra mııksatları bakımından bir" dini grup " , ayni dine inanan ve ayni 
me-.thebe mcnsup veya bu d inin yetkisine tabi olan Kıbrısta mutaden mukim 
şahıslardan, sayısı bu Anayasa yürii rl ii ğe girdiği tarihte bini aşan ve bu tarihte 
en az beş yüzü Cumhuriyet vatandaljl olan bir grubu ifade eder. 

('I> Bıı Anayasanın yüru rliiğe ginncsinden üç ay sonra herhangi bir tarihte 
Cumhuriyet vatandaljl olan bir şahıs, bu maddenin (3) üncü fıkrasında gösterilen 
ihtiyar hakkını vatandalj olmıı tarihinden itibaren iiç ay içinde kullanır. 

(5 ) Bu muddcnin ( I) iııçi ve (2) nci fıkraları hükümleri ljumuHine giren 
Cumhuriyetin bir Elen veya bir Türk \' atandaşı, aşağıdaki şartlarla , üyC!! i olduğu 
Cem:ıata mensup olmaktan çıkarak diğer Cemaala katılabilir :-

(a) ilgili vatandalj1ll böyle bir değişikliğ i isted iğine dair ve Cumhuriyetin 
ilgili memuruna ve Elen \e Türk Cemaat Meclisleri n cislcrine sunduğu 
yazılı vc imzalı bir beyanı ; 

(b) diğer Cemaatın Cemaat Meclisinin taıwibi. 
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(6) Bu maddenin (3) üncü fıkrası hiikiimleri geregınce Elen veya Tü rk 
Cemaaıına mensup sayılan herhangi bir rert veya dini grup, a.ııağıdak i şartlarla, 
ıııezkilr Cemaatıı mensup olmaktan ç ıkarak diğer Cemaata mensup 8ayılııbilir :

(a) ilgili fert veya dini grubıııı böyle bir değ i şikliği istediğ ine dair \ ' C 

Cumhuriyetin ilgili memuruna ve Elen ve Tiirk Cemaat Meclisleri 
Reisierine sunduğu yazılı \'e imzalı bir beyanı; 

( b) diğer Cemaatın Cemaat l'''' edisin in tasvibi. 

(7) (a) evli bir kadın kocasının mensup olduğu Cemaata mensup olur ; 
(b) yinni bir yaşından küçük ve evli olmayan bir erkek veya kız çocuğıı, 

babasının mensup olduğu veya, babası biliMıediği ve ev ı atlık da 
ed inilmediği takdirde, annesinin mensup olduğu Cemaata mensup olur. 

MADDE 3 

i. Cumhuriyetin resmi dilleri Eknee ve Türkçed ir. 

2. T~rii, ierai ve idari muamele ve vesikalar her iki resmi dilde yazılır ve 
Anayasanın açıkca gerekli kıldığ ı hallerde Cumhu riyet Resmi Gazetesinde her iki 
resmi dilde yayınlanmak suretiyle iırın edilir. 

3. Bir Elene veya bir Tiirke hitap eden idari veya diğer resmi vesikalar 
muhatabına göre Elenee veya Tü rkçe yazılır. 

4. Adli muameleierin yürütülmesi veya yapılması ve kararların yazılması, 
taraflar Elen ise Elencc, taraflar Türk ise Türkçe ve taraflar Elen ve Tü rk ise 
hem Elence hem de Tiirkçe olur. Diger bütiin hallerde, bu mak8atlarla kullanı
lacak dil veya diller 163'ü ncü madde gereğince Yüksek M ahkeme tarafından 
yapılacak Mahkeme Tüzüğü ile tesbit edilir. 

5. Cumhuriyet Resmi Gazetesinde her metin her iki resmi dilde ve ayni sayıda 
yayın l anır, 

6. ( I) Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yayınlanan herhangi bir teşr i i, icmi 
veya idari muamele veya ves ikanın Elcnce ve Türkçe metinleri arasındaki herhangi 
bir fark, yetkili bir mahkeme tarafından hal edilir. 

(2) Bir Cemaat Meclisinin Cumhuriyet Resmi Ga:r.etesinde yayınlanan 
herhangi bir kanun veya kararının nıuteber metni bu Cemaat Meclisinin dilindeki 
metindir, 

(3) Cumhuriyet Reıımi Gazetesinde yayııılanın amakla beraber ba~ka suretle 
yayınlanmış bulunan bir icra! vcya idari ımıame!e veya ves ikanın Elence ve 
Türkçe metinlerinde herhangi bir rark ortaya çıktığı zaman ilgili Bakanın veya 
ilgili herhangi bir başka makamın hangi metin muteber veya doğru sayılması 
gerekti ği hakkında yapacağı beyan nihai ve kesin olacakt ı r. 

(4) Yukarıda söylenilen ~kilde metinlerde bir fark görü ldüğü herhangi bir 
halde, yetkili mahkeme mııhik addedeceği bir tazminata karar verebilir. 

7. Madeni ve k.ağ ı t paralarda ve pullarda her iki resmi dil kull anılır, 

8. Her şahıs, Cumhuriyet makambnna resmi dillerden biri ile miir:ıcaa t etme 
hakkını haizdir. 

MADDE 4 

ı. Cumhuriyetin Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan Muavini tarafından 
müştereken seçilecek tarafsız şek il ve renkte bir bayrağı olacaktır, 

2. Cumhuriyet makamlan ve Cumhuriyet kanunları ile veya bunlara göre 
kurulan amme hükmi şah ısl arı veya ınııme menfaatine yararlı teşekküııer Cumhu
riyet bayrağını asarlar ve tati l günlerinde bu bayrak ile birlikte Yunan ve Tlirk 
bayraklarının her ikisin i ayni zamanda asmak hakkını haizdirler, 
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J. Ceıııaal makamları 'c mii~lcri taıil günlerinde, Cumhuriyeı bayrağı 
ile birlikte Yunan "eya Türk bayrııklımndan birini ayni zamandil aşmak hakkını 
Iıııiıdirler. 

4. Cumhuriıetin herhangi bir "aıandaşı veya, uyeleri Cumhuriyet vatandaşı 
olan, rltııme mÜCl!seselerinden başkd hükmi şahsiyeti haiz olan veya olmıyan 
herhlll1gi hir müessese gayri mcnkullerine, Cumhuriyet, Yunan veya T ürk 
baytaklannd;,n herhangi birini hiçbir tahdide tahi olmaksızın asmak hakkm ı 

haizdir. 
MADDE 5 

Elen Cemaatı Yunan milli bayramlarını "c Türk Ccnıaatı Türk milli bayram
l arını tdlit etmek hakkını haizdirier. 

KıSıM II- ANA HAK VE HURRIYETLER 

MADDE 6 
Bu Anayasanın açık hükümleri oıalıfuz hlmak şartiy l e, Temsilciler Meclisinin 

veya Cemaat Meclislerinden herhangi birinin hiçbir kanun veya kararı ve icra 
kuvveti kuııanan veya idari görevler ifa eden Cumhuriyet duhilindeki herhangi 
bir organ, makam veya şahsın hiçbir muıımde veya kararı, iki Ccmaaltan biri 
aleyhine ,eya ~ahıs olması veya bir Cemaata mensup olmıısı dolayıs ile herhangi 
bir şahıs aleyhine ayırd edici olmıyacakt.r. 

MADDE 7 
I. ller şahıs hayat ve vücut bütünlüğü hakkına sahiptir. 
2. Kanunun ölüm cezası ile cezal:ındırdığı bir suçtan dolayı hakkında yetkili bir 

mahkcme<:e "erilen bir hiikmiin infaz, dı~ında, hiç kimsenin hayatına son verile
meı. Kanun böyle bir cezayı ancak tClimmiiden katil, ağır hiyanet, devletlerarası 
hukuka göre korsanlık ve askeri kanuna göre ölüm cezasını gerektiren suçlar için 
koyabilir. 

3. Kanunla konduğ'u zaman ve gösterildi ği tarzda aşağıdaki hallerde kesin 
olarak lüzumlu olduğu kadar cebir kullanılarak hayata son vt:rilmesi, bu maddenin 
ihhili suretiyle yapılmış sayılmaz :-

(a) şahsın veya mülkün, başka türlü kaçınılması ve tamiri imkansıı ayni 
derecede bir zarara karşı savunulması : 

( b) bir şahsın, yakalanması için veya kanuna urgun tııtukluktan kaçmasın, 
önIL"ffiek için; 

( c) bir ayaklanmayı veya karşı koymayı bastırmak maksadıyle giri~ilen 
hareketler. 

MADDE 8 
Hiçbir ~ahıs i~keneeye veya gayri insani yahut haysi)"et kırıcı ecza veya 

mııameleye tabi tutıılamaz. 

MADDE 9 
Her §ahıs insanca bir hayat ve sosyal güvenl ik hakkına sahiptir. 

korunması , fakirlere yar~,m ve sosyal sigorta sistemi bir kanunla tem in 

MADDE Lo 
i . Il i,bir şahıs köle ,·eya kul edinilemu.. 
2. I-li((bir şahıs zorla ,-eya me<:buri olarak çaıı~tırı lamaz. 

I şçilerin 
edilir. 

3. Ilu madde maksatları bakımından aşağıdaki haller «1:o rt:ı veya mecburi 
çalı~tınııJ " sayılmazlar:-

(a) i i ' inci maddenin hükümlerine uygun bir tutukiliğilll devamı sırasında 
Vey;' böyle bir tutuklukınn şart ı " snlıv\!mıcnin devAmlııcn istenilen 
,ulışma; 
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(b) 

(,) 

konulabilecek askeri bir hizmet veya, kanunla kııbu! edilml!si !jartiyle, 
inançları gereğince askerlik vazifesini yapmaktan kaçınan kimselere 
mecburi askerlik yerine gördürü!occk bUfjka bir hizmet ; 
fevkaliıde halde veya sekenenin hayat veyıı refahını tehdit eden afet 
halinde yaptırılan hizmet . 

. \1ADDE 11 

i. Her şahıs hıirriyet ve şahsi güvenlik hakkıııa sahiptir. 

2. Dir şahıs hürfiyetinden ancak aşağıdaki hallerde kanunla konduğu zaman 
ve gösterildiği tarzda mahrum edilebilir :-

(a) yetkili bir mahkemece malıküm edilen bir şııhsın tuıukluğu; 
(b) bir mahkemenin kanuni bir emrine itaati!ızlıktan dolayı bir ~ahs ııı 

yakalanması veya ıutukluğu ; 
(c) bir tıalısm , bir suç işlediği makul şiiphes i ji:-,crirı c yetkili adli makam 

önüne gı::tirilmesi maksadıyle vcya bir suç i~Iemesinj önlemenin veya 
i~ledikten soıı ra kaçmasına mani olmanın makulolarak lüzumlu görüı. 
diiğü hallerde yakalanması \'eya tutukluğu; 

(d) 

(,) 

(f) 

bir küçügün, islahı maksadıyle kanuni bir emirle nezaret altına alınması 
veya yetkili adli makam önüne getirilmesi maksadıyle kanuni tutuklugu ; 
bula~ıcı bir hastalık yayabilecek ~ahı~ların, ak ıl hastalarının, alkolikierin, 
uyu~turucu madde müptelalannın veya serserilerin tutukluğu; 
bir şahsın Cumhuriyet topraklarına müsaadesiz ginnesiııi önlemek içiıı 
veya bir yabancının, sıııırdı şı edilmesi veya i ndeı:i muamelesine 
girişilmesi sebebiyle, yakalanması veya tutukluğu, 

3. Hiçbir şahıs, ölüm veya hapis cezasını miistelzim suç üstü bir cürüm 
halinde kanunla konduğu zaman ve gösterildiği tarz müstesna, kanunun gösterdiği 
usuııere uygun olarak tanzim edilmi~ gerekçeli adli bir varaka bulunmaksızın 
yakalanarnaz. 

4. Yakalanan her şah8<1, yakalanmasını icabettiren sebepler yakalanmas ı 
sırasında, anladığı bir dilde bildirilir ve seç tiği bir hukukçunun hizmetinden istifa
desine müsaade olunur. 

5. Yakalanan Şahı!, yakalandıktan son ra nıiimkün olan CiL kısa zamanda ve, 
daha evvel tahliye edilmediği takdirde, her Iıalde yirm i dört saat geçmeden bir 
hakim önıine çıkarılır. 

6. Yakalanan şahsın önüne çık:;rıldığı hakim, derhal, yakalanan şahsın 
anladığı bir dille yakalanma sebeplerini ara~tırır ve mümkün olan en kısa znmanda 
vc her halde hakim önüne çıkma tarihinden itibaren iiç günü geçmeyen bir sü re 
zarfında, uygun göreceği ~artlarla yakalananı ya tahliye eder veya, yakalanma 
sebebi suç hakkındaki tahkikat tamamlanmadığı takdirde, yakalanman ın devamına 
karar verir. Hiıkim, zaman zaman, her defasında sekiz giiııii geçmemek şartıyle, 
bu yakalanmanın devamınıı karar verebilir: 

Ancak, yakalanma süresinin toplamı, yakalanma tarihinden itibaren iiç ayı 
tecavüz: etmez ve bu sürenin sonunda yakalamayı taıbikle görevl i her şahıs veya 
makam yakalanan şahsı derhal serbest bırakır. 

Hakiınin bu fıkrilya göre verdiği kararlar istiııaf cd ilebilirler. 

7. Yakalanması veya tutukluğu sebebiyle hürriyetindeıı mahrum bırakılan 
her §Dhı!, tutukluğunun kanuna uygunluğu hakkında bir mııhkenıece s[iratk 
karar verilmed için kanun yollarına müracaat hakkıııa suh iptir. Tutukluğu 
kanuna aykırı görü ldüğü takdirde serhest bırakılması ımıhkenıece emredilir. 

8. Bu madde hükümlerine aykırı olarak biL" yakalımnıanın veya bir tutukluğun 
mağduru her şahıs, dava aı;mak suretiyle tazminat almak hakkına sahiptir. 

6 



MADDE 12 
ı. lIiçbir şılııs, işlendiği zaman kanıınen suç t~ki l etmeyen bir liil veya 

ihmalden dolayı suçlu tutul.mıaz; ve hi~bir şahıs, bir suç için, işl endiği zaman 
kanunun bu suç için açıkça gösterdiği eczadan daha ağı r bir cezaya çarptırılamaz. 

2. Bir suçtım dolayı beraat eden veya mahküm oLan bir ~ıı hı s, ayni suçtan 
dolayı tekrar muhakeme ed ilerne..:. Hiçbir şa hıs, ayni {iiI veya ihmalden dolayı, 
bu fiil veya ihnıal ile öli1me sebebiyet verilmiş olmadıkça, iki defa cezalandırı· 
lamaz. 

3. Hiçbir kanun, suçun yahamcti ilc mü tenasip bulunmayan bir ceza koyamaz. 

4. Bir suçtan sanık her şahıs, slIç luluğu kanuna uygun olarak ispat edilinceye 
kadar masum sayılır. 

5. Bir suçtan sanık her şahıs, aşağıdaki asgari haklara sahiptir :-

(a) hakkında yapılan ithamın mahiyet ve SC"bebinin anladığı bir dille ve 
etraflı surette derhal kendisine bildirilmesi; 

(b) savunma!!ın ı hazırlaması için kafi zamana ve kolaylıklara sahip olmak ; 

(c) kendini bizzat veya seçecer,i veya, eğer kafi mali imkanlardan mahrum 
bulunuyor ve adaletin selimıeti gerektiriyorsa, kendisine meccanen tayin 
edilecek bir hukukçu vasıtasıyle savunmak ; 

(dJ iddia tamklarını sorguya çekmek veya çektinnek ve savunma tanıklannın 
da iddia tanıkları ilc ayn i şartlar altında celp edilmelerinin ve sorguya 
çekilmelerinin sağlanması; 

(e) mahkemede kullanılan dili aıılayamadığ ı veya konuşamadığ ı takdirde bir 
tercümanın yardımından meccanen faydalanmak. 

6. Malların toptan müsadcresİ cezaı<ının konması yasaktır. 

MADDE 13 

ı. Yalnız savunma veya amme sağlığı iç iıı Hizumlu veya yetkil i bir mahkeme
nin ceza olarak vermesi için kanunla konmuş tahditler dışında her Şahıs, 
Cumhuriyet toprakları dahilinde serbestçe seyahat etmek \'C herhangi b ir yerinde 
ikanıct etmek hakkına sahiptir. 

2. Hcr şahıs, kanunun koyduğu makul tahditler altında devamlı veya geçici 
olarak Cumhuriyet topraklarını terketmck hakkına sahiptir. 

MADDE 14 

Hiç bir ,'atandaş, hangi şartlar altında olursa olsun, Cumhuriyetin dı~ına 
siirülemez veya içeri girmekten alıkonulamaz. 

MADDE 15 

i. Her şahıs, hususi \ 'C ailevi hayatına riayet edilmesi hakkına salıiptir. 

2. Yalnız Cumhuriyetin güvenliği veya Anayasa diizcni veya iımme güvenliği 
veya amme nizamı veya amme sağ lığ ı veya iımme ahlak ı yaranna veya. yalnız bu 
A nayasanın herhangi bir şahsa sağlad ığı hak ve htirriyetlerin korunması için 
liizumlu ve kanuna uygun olanlar dı~nıda bu hakkın ku llanılmasına hiç bir suretle 
miidahale edi lemez. 

MADDE 16 

i. Her ~alısın meskelli tecavüzden nıasundur. 

2. Kaıı unla kuııduğu zaman ve gösterildiği tarzda ve gerekçeli bir adli varakaya 
dayanılarak veya evi i~al eden ~ahsın açık rizas ıyle veya bir cebir suçu nun 
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mağdurunu veya herhangi bir Metiıı kurbanlarını kurtarmak maksadıyle olanlar 
dı,ında, hiçbir meskene h~rhaııgi bir ~kilde girilenıez \'cya içinde herhangi bir 
arama yapılamaz. 

MADDE 17 

ı. Her şahıs, yazı~ma larına ve kanun la yasak edilmiş vasıtalarla yapılmış 
olmaması şartıyle sair haberleşmelerine riayet ve bunların gizli kalması hakkına 
sahiptir. 

2. Kanunun yalııız tutuklular için mahkumiyetten evvel ve sonra ve iflas 
masası devamını;;a müflislerin i, yazışmaları ve haberl\!şmeleri hallerinde koydıık
Iannın dışında bu hakkın kullanılmasına müdahalede bulunulamaz. 

MADDE ı 8 

i. Her şahıs. düşünme, vicdan "e din hürriyetine sahiptir. 

2. Akide veya ayin leri gizli olmayan bütün dinler serbesttir. 

3. Bütün dinler kanun önünde eşitti r. Cemaat Meclisierine bu Anayasanın 
vcrdi~ yetkiler mahfuz kalmlik şıı rtıyle, Cumhuriyetin teşrii, icni veya idari 
hiç b ı r muamelesi hiçbir din veya dini müessese aleyhine ayırd edici olama:t;. 

4. Her şah ıs, ibadet, öğretim, tatbik \'eya riayet şekilinde, tek başına veya 
toplu olarak, alenen veya hususi surette, itikalını ikrar ve din veya inancını açık. 
lamak ve din veya inancını değiştirmek hürriyet ve hakkına sahiptir. 

5. Bir şahsın dinini değiştirmesiııi sağlamak veya dinini değiştirmesini önlemek 
ıııksadıyle bedeni veya manevi 7.or kuııanılması yasaktır. 

6. Bir kimsenin din "eya inancını açıkla::nak hürriyeti yalnız Cumhuriyet 
ı,;:iven liği veya Anayasa düzeni veya amme selameti veya amme nizamı "eyıı 
amme sağlığı veya amme ahlakı yararına veyahut yatnız bu Anayasanın herhangi 
bir şahsa sağladığı hak ve hürriyet leri n konınmaeı için liiwmlu ve kanunun 
koyduğu tahditlere tabidir. 

7. On attı yaşından küçük bir §ahsın dinini kanuni vasisi tayin eder. 

8. Hiçbir !iahıs, geliri tamamen veya kısmen mensup olduğu dinden gayri 
bir dinin yararına tahsis edilmiş her hangi bir vergi veya resim ödemeyo! 
zorlanamaz_ 

MADDE 19 

i. Her ,ahıs, her şekli ile söz ve ifade hürriyeti hakkıııa sahiptir. 

2. Bu hak, herhangi bir resmi makamın müdahalesi ve memleket sm ırl arı 
bahis konusu olmaksızın kıınııat ifade etme ve haber ve fikir alma ve verme 
hürriyetlerini içine alır. 

3. Bu maddenin ı 'i ııci ve 2'nci fıkralarındaki ' hakların kullanılması, rallılZ 
Cumhuriyet güvcnliğ i ' -eya Anııyasa düzeni veya amme selameti veya amme 
nizamı veya amme sağlığı veya anııııe ahlakı yararı için veya başkalarının şöh ret 
veya haklarının korunması veya bir 8ırrın ifşasının önlenmesi "eya adliyenin 
otorite \ 'C tarafsızlığının idamesi için Iüzumlu ve kanunun koyduğu formalitelere 
şartlara, tahditlere veya cezalara tabi tutulabilir. 

ol. Gazeteler veya diğer basılı şeyler, Cumhuriyet Baş Saı'cısının yazılı 
müsaadesi olmaksızın toplattırılıımaz. Bu müsaade, en geç yetmiş iki saat içinde 
yetkili mahkeme kararı ile talıdik olunnıııdığı takdirde top lauırılııı ıı kalkar. 

5. llu ıııadde hiikiimlcri, Cumhuriyetin S(''S ve rüyct yııyııı l :ırı "cya si ııcmıı 
işletmeleri için ruhsat alınmasırıı istemesine engel olmıtz. 
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MADDE 20 

ı. ııgi l i cı:nıaat kanunuıla uygun ve yalnız Cumhuriyeti n giin:n l iği veya 
Alıayasa düzeni veya amme se li',m eıi \'cya i'iııınıe nizarnı veya amme sağ lığ ı veya 
:imme ahlakı veya eğitim seviye ve ni t e liği yararı için veya, ana babanut çocuk
l a rına dini inançlanna uygun bir ~itim sağlamak hakları dahilolmak üzere. 
başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için [üzumlu forma litelere, şart
lara veya talıdiılere tabi olmak kaydı ile, her şahıs, öğretim veya eğitim gömıek 
\ 'C her şahıs veya müessese, öğretmek veya eğitmek hakkıııa sahiptir. 

2. JIk eğitimi Elen ve Türk Cemaat Mecıisleri kendi Cemaat lık 0 1..11113-
rında parasız sağ l ıyacaklardı r. 

3. Ilk eğitim, ilgili cemaat kanuııunca tesbit cdik'Cck okul çağındaki bütiin 
vatandaşlar için mecburidir. 

4. Ilk eğitimden gayri eğitim , layık ve uygun bulunan haııerde, .Elen ve Türk 
Cemaat Meclislerince, ilgili bir cemaat kanunu ile tesbit olunacak hüküm ve 
şartlara göre, sağlanacaktır. 

MADDE 21 

ı. Her şahıs, asayişi bozmamak kaydı ile toplanma hürriyeti hakkına sahiptir. 

2. Her şahıs, kendi menfaatlerini korumak için, sendikalar tesis etmek ve, 
strıdika l ara girmek hakkı dıı dahil olmıık üzere, başkaları ile bir araya gelerek 
dernek kunna hürriyeti hakkına sahiptir. Hiçbir şahıs, J'lincü fıkradaki tahdit· 
lere rağmen, bir derneğe girmeye veya bir derneğin üyeliğinde kalmaya zorlanamaz. 

3. Bu maddedeki hakların kullanılmasına, yalnız Cumhuriyet gü venliği vcya 
Anayasa diizeni veya amme selameti veya amme nizamı veya amme sağlığı veya 
amme ahliıkı yararı için veya yal nız. böyle bir toplantıya katılıp katı lmadığına 
"eya böyle bir derneğin üyesi olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir şahsa 
bu Anayasa ile tanınan hak ve hürriyetieri n korunması için kesin olarak lüzumlu 
olan ve kanunun gösterdiklerinden başka tuhd itler konamaz. 

4. Hedef veya faaliyetleri Anayasa düzenine aykırı her dernek yasak tır. 

5. Bu hakların, silahlı kuvvetler, polis veya jaııdarrmı mensuplarınca kullan ı l· 
masıııa bir kanunla tahd itler konabilir. 

6. Bu madde hükümleri, şirketlerin , birliklerin ve kar için faaliyette bulunan 
diğer derneklerin kurulmasına, t~ekkül veya hiikmi şahıs olma, ortaklık (ortak
I,ırın hak ve mükellefiyetleri dahil ), sevk "e idare, tasfiye ve fes.ih konularını 
düzenliyen kanun hükümlerine tabi olarak tatbik edilir. 

MADDE 22 

ı. Evlenme çağına erışen her şahıs, bu Anayasa hükümleri gereği nce kendi
sine uygulanabilecek evle ımıere dair kanuna göre evlenmekte ve bi r aile kunnakta 
hiirdiir. 

2. Bu maddenin I'inci fıkrasıilm hü kümleri , aşağıdak i hallerde aşağıdaki 
t11f".ldıı u)'gulıınır :-

(a) i ı I' inei maddede gösterildiği üzere taraflara uygulanabilecek evlenmeye 
dair kanun ayni olmadığı takdi rde, taraflar, mezkur madde gereğince 
ikisinden birine uygulanabilecek olan kanundan bi rinin evlenmelerine 
uygulanmasını seçebilirler ; 

(b) i i I'inci madde hükümleri evlenmeye taraf olanlardan hiçbirine uygu
laııaıııaz ve taraflardan hiçbiri Türk Cc:nıaalınııı üyı:si deği l ise, evlen
meye, T emsilciler Meclisi ta"ıfmdan yapılacak ve ya~, sağlık, akrabalık 
der~csi ve çok karıll l ığ'l1 men'ine dair olanlardan baııka tahdiıler 
koymayacak olan bir Cumhuriyet kanunu uygulıınır ; 
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(r) iii 'inci madde hükümleri evlenmeye taral olııııll1rdıın yalll1z birine 
uygulanabildiği ve diğer ıaraf Türk Cemaatının hir üyesi olmad ığı 
takdirde, evlenmeye, bu fıkrannı (b) bendinde: boösıcrileıı Cumhuriyet 
kanunu uygulalU r : 

Ancak. evlcnnıı.'ye taraf olanlar, evlenmelerine ct\'IIZ vermesi şartı ile, 
11I ' inci madde gereğince ikisinden birine uygulanııbilecek olan kanunun 
evleıımelerine uygu lanmasını seçebilirler. 

3. Du madde hükmü, hiçbir suretle, Elen-Ortodoks Kiliscsi ııi n veya üyele
rine 2'nci maddenin (3) üncü fıkras ı hükümleri uygulanacak olaıı herhangi d iğer 
bir d ini grubun, evlenmeye dair olıınlardan başka bu ,\ nayasııda gösterilen 
haklarına tesir etmez. 

MADDE 23 

i. ller ı;alus, yalnız başına veya başkaları ile birlikte, herhangi bir menkul veya 
gayrı menkul mal edinme, buna malik olma, zi lyeı olma, bundan intifa veya buııa 
tasarruf etme hakkına "e bu hakka ri ayet edilmesi hakkına sahiptir. 

Cumhuriyetiıı, yer alt ı suları, madenler ve eski eserler üzerindeki hakkı 
Illahfuzdur. 

2, Du maddede kananlar dışınd ,ı, I'inci fıkradaki hak hiçbir suretle kaldın
IlIlllaz veya kısılamaz veya tahdit edilemez, 

3, I'inci fık radaki hakkın kullanılmasına, amme sdfımeti veya amme sağlığı 
veya rımnıe ahlakı veya şehir ve memleket pliinlaması veya herhangi bir mülkün 
amme menfaaıi için geliştirilmesi ve faydalı kılınması yarımnil veya ba~kalarının 
haklıırının korunması için kesin olarak !üzumlu kısın tı \'Cya tahditler kanunla 
konabilir. 

Bir mülkün iktisadı değerini fiilen azaltan kısıntı ve tahditler için derhal tam 
bir Lızminnt ödenir; anlaşmazlık halinde tazminatı hukuk ma hkemesi ıayi n eder. 

4, Cumhuriyet veya belediyeler veya, kendi yetkilerine t ıı bi eğitim, din, hayır 
veya spor nıüesseseleri, te~kkiil1eri veya tesisleri için ve yalnız kendi Cemaat 
menwplarınd ıın olmak kııydı ile, Cemaat Mecl isieri veya kanunun kendilerine 
zorla iktisap hakkı l.ımdığı amme hükmi şahıs l arı veya ~ımme menfaııtine yanırlı 
tc.,'lekküller, yalnız-

(a) bu Anayasanın yürürlüğe giri ~i tari hinden itibaren bir sene içi nde çıka. 
nlaeak umumi bir zorla iktisap kanununda husu!i surette gösterilen ye 
amme menhali yarıırına olan bir maksat i\;n ; \'e 

(b) bu maksadın, zodıı iktisabı yapıın makamın umumi zorla iktisap kanunu 
hükümlerine uygun olarak verdiği , 'e zorla iktisap sebeplerini açık\"Il 
bildiren bir kararı ilc b>Ö5terilmesi halinde; \'C 

(c) anla~mazlık çı ktığ ı takdirde bir hukuk mahkemesiı ~çe I c.'ııbiı edilecek lam 
ve hakkaniyete uygun bi r tazıııinatın nakıen ve peşin ödenmesi şartı ile, 

hcrh angi bir menkul ve gayrı menkul malı veya bu gibi mill üroerindeki herhangi 
bir hak veya menfaati zorla iktisaba yetkilidirler. 

S. Zorla iktisap edilmiş herhangi bir gayrı menkul mal \'ep bıı gi bi mal 
iizerindeki herhangi bir hak veya mcnfaal, sadece bu ik tisap maksadı için kulla
nı l abilir. Bu maksat, iktisa p tarihinden itibaren ii, sene i\:inde gerçekleşmedi~i 
takdirde, iktisap eden makam, bu üç senelik sürenin sonunda iktisap edileni, 
iktisap fiatına eski sahibine iade etmeyi teklif eder. Bu şahıs, kabul ,'eya red 
ce,'abın ı, bu teklifi aldığı tarih ten itibaren üç ay içi nde bi ldiri r ve kabul ctti~ini 
bildirdiği takdirde, kabul t :ı rihind :! ıı i tiba re ıı yine ü, a)' içinde iktisap bedelini 
iade etmesi üzerine iktisap edilen hemen kendisine iadi! (.,(\ ilir. 

6. Zirai islah maksadı ile zorla iktisaplardıı, toprak yalnız gııyrı menkul ü :r..or l :ı 
iktiıııip edilen malikin mensup olduğu Cemaııte mensup şıı hıslara d :ı ğ'ıtı labilir. 

10 



7. Βυ maddcnil\ 3'uncίi ' "C 4 'ίincu (Ikral;If1, Ilcrhangi bir νeτ!.ηηιη νey!! parA 
ceZaSllllrl tJhsIIί, herIIangi lJir Ιι ίίk ιn ίί ιι infazl, muka\"cledcll dogma. bir vecibcniJ) 
ifasI Ve}'3 call "C)'<I. ma!III tehlikcdcn korunInasl IIlaksadl ί l e konnlu~ bir kanUllun 
hίikti.nlcrirlC tc!>ir etmez. 

8. CunιiI uri}'ct "C)'3, kendi )'ctkίIc rine tabi egitim, din, haYIf νεΥ:! spor 
Inuesscsc!eri, tι:~kkίllleri veya tesisleri i<,~H ve anc;ιk maliki νe ziIyeti kendi Cemaat 
mCIlsuplanndan olmak ka)'dI ilc, Cenlaal MecIis!eri , yalIllz-

(ο) bu Ana)'asanLn yίirίirlίige gίή~ί taήhίndcll itibtιrcn bir sene zarfIncla 
ςιk;ιrιlacak umumi bir eI koyma kanununda Ilusιιsi surette gOsιcriIecek 
olall ve amme mcnfaati )"araΓll1a bir maksat ίςίn ; \'1.: 

(b) bll nlaksadIH, εΙ ko)'maYI yapan makamtn \ιΠIΙΙ IΩί cl kΟΥιn:ι kanununUII 
hiikiimlcrinc uygun olarak \'c rdigi \'c cl kογΠ1a sebeplcrini aΙ;lkι;a bi!diren 
bir kararι ilc gΔSteri l mesi halinde ; ve 

(c) ίiςscnCΥί geςmcycl1 bir siirc ίςίη; vc 
(ιΙ) :Jnla1jmazlIk ,"tkt tgt tHkdirdc bir hukuk mahkcmcsincc tcsbit cdilccck t:Im 

ve hakkaniyctc U}'gun bir tazminatIn hemen naktcn ίjdenmcsi ~:ιτΙι ilc, 
hcrhal1gi bir menkul ve gaYΤI mcnkul bir mala cl koyma }'ctkisine sahiptirler. 

9. Eu maddcnin Ι 'inci ftkrHsInda konu]an hak, bIJ maddc 11iikiiInlerine ragτncn, 
hcrhangi bir Piskobosluk, manastIr, kil ise vcya hcrllangi bir dibfCr kilίsc hίlkmi 
~:ιhsιna 3ί ι IIerhangi menku1 veya gayrI menku1 b ir mal " eya bιI gibi ma1 iizerindcki 
lterhangi bir hak vcya menfaat bakImIndan, bahis konusu m:ιJ]arι murakabcsi 
altInda buluIlduraIl }'etkili kilisc makanunIII ΥθΖΙ l ι rizasI οlmadιkι;a, hίςbίr sur(',tle 
kaldIrIlamaz, kιsιΙamaκ ve)'a tahdit edilemez ve bu maddcnin 3 ve 4'iiIlCii, 7 ve 
8'jnci ftkralar I lιiίkiim]erί btl ftk r:I ΙιίίkiiιllΙc rίne tabid ir : 

Ancak, bII maddeniII 3'iiIICii ftk rast hiikiinl lcrinc gδre ~Iιί τ vc memlckct p1iin
lamasι ίι;ίn yapt1an ktstntI1ar VC}' 3 tahdίtlcr, b;.! fIkra hiikmiinc ginnez. 

10. Πιι maddcniII Ι ϊηά ft krasInda konul an lIak, bu maddc hiikiimlcrinc 
ragmcn, \'aktf1arIIl nl~ΓIlιunlcylllcri vc mcvkuflllr ve Cami1cre \'c)'a d igcr lsEIm 
dini mίlesscselcrine ait olal1 mrι]] rιr da dahίl olmrιk iizerc vakaf llcrllangi bir mcllkul 
νcγa gaγrl mcnkul mal vc)'a bu gibi mal iizerindcki herhallgi bi r hak vcya mcnfaat 
bIlktmIndan, Tllrk Cemaat Meclisillil1 tasvibi olmaksazIIl vc ahk:imϋlevk:.fa uygιI Il 
buΙunmadιkςa, h ίςbίr surctle kaldιrι l :ιmaΖ, kts tl amaz veya taiIdit cdilcmez ve bu 
maddcnil1 3 ve 4ϊίncϋ, 7 "c 8' jllCi ftk ralarι lιϋkϋmlcrί bH ftkr .. lιiikiim1crίΙle 
tabidir: 

Ancak, ι,ιι nladdcni Il 3'iillCll ftkras t lιϋkiiΙl1!cΓί Ιle gore ~llίτ ve memlcket 
ΡΙiΊ ιι l :ιmasl ίι;ίΙI Υ:ιΡιIΒΩ kasllItI lar ,"cya talIditlcr, bII ftk r:I hiikiimleriIIC girmez. 

11. llgili ller ~ahas, bu madde h ίίkiimΙeri ile ί1,ς:ί1ί olar1lk vc)'Il bunlar geregil1cc 
tIlallkemcye O1iinIcaat etιnck 11 11kk tna salliptir "e oo}']e bir mii racaat zorla iktisap 
mu:Irne1e1erini durdurur; bIl nladdenin 3' iincll (Ikrasana gore kontIlaII 11erIIangi 
l)ίΓ kIsIfita VC}' 3 tahdit !Iallerinde, IllahkcnIe, bu muamclcleriIl durduru1mastnI 
cInredebilir. 

MallkeIl1cnill bIl fIkra hllkiimleri llc gorc vcreceg; 11cr karar istinHf edilcbilir. 

MADDE 24 

1. Her ~ahts, anlnlc rnasraflHrtnIIl kII r!} llanmaslIIa imkiinI lIisbetiIIdc i!jtir:Iklc 
Illiikelleftir. 

2. Herll angi "ίτ l1e"j \'crgi. rcsim ve}'i\ Ill iilk vcrgisi yo!u i1e yukleneeek OO}'[c 
bir Inukcllefiyet, ancak kantIllla νeyιι kanun gcregince konabilir. 

3. Makab1inc ~:irni l herlHl!lgi bir nevi "ergi, resiIIl VC)'II IIIii1k vcrgίs i kon:l rnaz : 
Aj}(:Ilk, hcrhaιι&ή bir giίnlriik itllal rcsnli, bιιιιιι dair kal1un taaarISIllln sulluldugu 

tari lIteIJ itibaren konabiliT. 
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4. Gümrük rt'Simleri dışında herhangi bir nevi vergi, resim veya mi.ilk vergisi 
}'ıkıcı "ep yasak edici olamaz. 

lviAD DI:: 25 

I. l ler lja hı s, herhangi bi r meslek, san'at., ticaret "eya i ş ilc iı,ı ti gal ctmc h akkına 
sahiptir. 

2. nu hakkın kullanılması, münhasıran herhangi bir meslek ile i~tiga l için 
mutad olarak liizumlu vasıflara dair veya yalnız Cumhuriyet gü,'enl i ği "eya 
Anayasa düzeni veya amme seliimeti veya iımme nizamı "eya amme sağ lığ ı veya 
funme ııhliıkı yaramııı veyıı yalnız bu Anayasanın herhangi bir şahsa sağladığı 
hak \'c hürriyctlcrin korunma!ı için liizurnlu veya yalım~ :ınımc yararına olan vc 
kanunl a konulan fonnalitelere, şanlam veya tahditlere tabi tutulabilir; 

Ancak, bir formalite, şart veya tahdil, iki Cemaattan herh angi birinin men· 
fa"tlarına aykı rı ise böyle hir formalite, şart ,'eya tııhdit amme yararınadır diye 
kanunla konulamaz. 

3. Bu maddenin yukarıdaki hükümlerine bir istisna olanak, amme yararına 
olmak kaydı ile, mahiyeti itibarıyle ana i'ımme hizmeti vasfında olan veya enerji 
kaynakları veya sair tabii kaynak ların i~ le ti lmesi ile ilgili olan bazı i şl etmelcrin 
yürütiHrnesi, bir kanunla, Cumhu riyete veya belediyelere vcya bu kanunla bu 
maksatla kurulan ve Cumhuriyetin kontrolu altında idare cdilen ve sermayesi 
ya lnız amme ,'e hususi kaynaklardan veya buııların herhangi birinden temiıı 
edilen amme hükmi şahıslarına inhisar ettirebilir ; 

Ancak, böyle bir i şletme, bi r belediye vcya amınc hükmi ~ahsındal1 ~ayn bir 
~ahıs t:ırafından yürütüldüğü takdirde, bu i ~letme için kullanılan tesısler, bu 
şahsın isteği üzerine, tam bir bedcl ödenerek, hale göre, Cumhuriyet veya bahis 
konusu bekodiye veya amme hükmi şahsı tarafından iktisap olunur, 

MADDE 26 

i. Her şahıs, muka,'c1e hukukunun umumi prensiplerince konulan ~artlar, 
kısıntılar veya Lıhdit1ere tabi olmak kaydıyle, serbestçe mukavele yapmak hakkına 
sahiptir, Iktisaden kudretli şahıs l ar tarafından istismarı kanun ön ler. 

2, Bir kanun, işvcrenler ile i$çilcr ıırasında mecburi kol\ektif iş nıukıl\'c1e1e r i 
yapılm asın ı, böyle bir mukaveleilin aktinde temsil edilen veya edilmeyen herhangi 
bir ~hsın haklarını yeter olarak korumak üzere, koyabilir, 

MADDE 27 

ı. Grev hakkı tanınmış tır, Bu hakkın kullaııılması. yalnız Cumhuriyeti n 
gÜl'enliğini veya Anayasa düzenini veya amme nizamın ı veya ;ımme selametini 
veya sekenenin hayatı için lüzumlu madde ve hizmetlerin idamesini veya bu 
Anayasanın herhangi bir ~ahsa sağladığı hak ve IJlirriyclleri korumak maksad ıy la 
konacak bir kanunl a diizenlenebilir, 

2. Si lahl ı kuvvetler, polis ve jandamıa mensuplarının "'Tel' hakkı yoktur, 
Kanun bu yasıığı ilmme hizmeti mensuplarına da teşmil edebilir. 

MADDE 28 

I, ller şahıs, kanun, idııre "c ad liye öniinde eşittir "e bunlar tarafındıın cı:it 
olarak korunmak \'e muamele görmek hakkına sahiptir, 

Z. Her ~ahıs, bu Anayasada göstcrilen biitün hıık ve hürriyetlerden, Annyasııda 
ııçıkça ııksinc bir hüküm bulunmııdıkça, cemaat, ı rk . din, dil , cinsiyet, siyasi veya 
diğer inançlar, milli veya sosyal menşe, doğu~, renk, servet, sosyal sını f ,'cyll 
herhangi diğer bir sebeplı.: doğrudan doğruya veya do l ayısıylı.: ayırd edilmeden 
istifııde ı.:der, 
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3. Hiçbir vatandaş, Cumhuriyet ülkesi sınırla rı içindr: herhangi bir asalr:t 
"eya sosyal farklılık ıillVanını kullıı.namaz veya bunun imtiyazlarından i ~tirad(' 
cdeııır:z. 

4. Cumhuriyet tarafından veya dahilinde hiçbir asalet veya diğer sosyal 
farklılık ünvanı verilmrz veya taııınmaz. 

MADDE 29 

1. l ler şahıs , fçrden veya diğer şahıslarla birlikte. yetkili herhangi bir f, mme 
makamına yazı l ı olarak müracaat .... eya şikayet ve bunların süratle incelenmesi ve 
karara bağlanması hakkına sahiptir. Gerekçr:ye dayanacak olan bu karar, derhal 
,'e her halde otuz günü gt:çmiyen bir süre içi.ndr: müracaat veya şikiyet sahibine 
yazılı olarak bildirilir. 

2. Böyle bir karardan zarar gören her ilgili ' 'Cya bu maddenin 1 'inci fıkrasında 
gösterilen süre içinde kendisine bir karar bildirilmeyen her şahıs, müracaat veya 
şikiyet konusu hakkında yetkili bir mahkemeye miiracaat edebilir. 

MADDE 30 

1. Hiçbir şahı s , bu Anayasa ile .... eya gereğince kendisine gösterilen mahkemeye 
müracaat etmek hakk ından mahrum edilemez. Her ne ad a ltında olursa olsu n 
adli komisyonlar veya istisnai mahkemeler teşkili yasaktır. 

2. Her şahıs, medeni hak "e "ecibelerinin veya kendisine kal11 yapılan bir 
cC%ai isnadın bir karara bağlanmasında , kanunla tesis olunan bağımsız, tarafs ı z 
"e yetkili bir mahkeme ta rafından makul bir sli re içinde :ıdi l ve aleni bir surette 
davanın dinlenmesi hakkına sahiptir. Karar, gerekçeye dayanır ve aleni bir 
cehıede okunur. Cumhuriyet güvenliği ... eya Anayasa düzeni ... eya amme nizarn ı 
veya amme selameti veya imme ahlakı yaranna olduğu veya kliçüklerin menraat
l a rı ,'eya taraflann hususi hayatlarının korunmas ı için gerekli olduğu veya mah
kemece yayının adaletin seliimeti için zara rlı görüldüğli hususi hallerde basın 
mensupları ve halk, mahkeme kararıyla duruşmaların tamamına veya bir kısmına 
sokulmayabilir. 

3. Her şahıs-
(a) m:ıhkeme önüne çıkan lması sebeplerinin kendisine bildirilmesi; 
(b) davasını mahkemeye sunmak ve buTlu hazırlamak için gerekli zaman a 

sahip olmak; 
(r) delillerini göstermek veya göstertm{'k Ve tanıkların kanuna uygun olarak 

sorguya çekilmesi ; 
(d) kendi se~'eCeği bir hukukçu tutmak ' 'e adaletin selameti gerekti riyorsa 

kanunun gösterdiği tarzda kendisine meccanen bir hukukçu tayin 
edilmesi; 

(e) mahkemede kullanı lıııı dili an layaıııadığı veya kon uşamadığı takdirde bir 
terciimanııı yardımından me<:canen faydalanmak, 

h :ıkkına sahi ptir. 

MADDE 31 

l ler vatııııda.!!. bu An:ıyasııııın ve onun gereğince yapıl an herhangi bir Cum
huriyet vey:ı ilgili Cemaat Me<:lisi seçim kanununun hiikiimlerine uyguTI olarak, 
hıı Anayasa "eya herhangi böyle bir kanıın gereğince yapıl an herhangi bir seçimde 
rey kullanmıık h akkına sahiptir. 

MADDE 32 

Bu Kısımdaki hiçbir hiiküm, Cumhuriyetin, yabancıl ar l a ilgili her huıusu 
hir kan ıınl :ı Devletler Hukukun u uygun olarak düzelılenı ,;.'Sinc engel olmıız. 
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MADDE 3l 

ı. Bu h':ısımla sağlanaıı ana hak "c hürriyetler, AnayaslUllll fevkaliide hal 
hakkındaki hükümleri dışında, bu Kısımda konulanıardan b>1\yrı hiçhir uıhdit 
veya kısıntılara tabi tutulamaz. 

Z. Bu Kısmın tahdil ve)':ı Kısınt ı lara dair hükümleri dur şekilde tefsir edilir 
ye konduklarının dı~mda di~cr herhangi bir maksatla tatbik edilemez. 

MADDE 34 

Bu Kısımdak; Iıükümlerin hiçbiri, bir Cemaata, grup veya şahsa. bu Anayasa 
ilc kurulan Anayasa dÜ7.cniııin baltalanmagmı veya yok edilm~ini veya bu 
Kısımla tanınan hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya bu Kısımda konuldu· 
ğundan daha geniş bir surette tahdit edilmesini hedef tutan bir faaliyete giriı,ımeye 
veya harekette bulunmaya hak verir şekilde tefsir olunarnaz. 

MADDE 35 

Cumhuriyetin teşr i i, icrni ve kazai makamları , kendi yetki sını r l arı içinde, bu 
Kısım hükümlerinin tam tatbikini sağ lamakla miikelleftirler, 

Kıs ıM III-CUMHUR BAŞKANı , CUMHUR BAŞKAN MUAVI NI 
VE BAKANLAR KURULU 

MADDE 36 

ı. Cumhur Başkanı Devlet Başkanıdır ve Cumhuriyetteki bütün şahıslara 
tekaddüm eder, 

Cumhur Ba~kan Muavini Devlet Başkan Muavinidir Ve Cumhur Başkanın
dan sonra Cumhuriyetteki biitiin şahıslara tekftddüm eder. 

Geçici olarak gaybubcti veya görevlerini yapamaması hallerinde Cumhur 
Başkanına vekiilet etmek veya onun yerini almak bu maddenin 2'nci fıkrasında 
gösterildiği tarzda olur. 

2. Cumhur Başkanının veya Cumhur Başkan Muavininin geçici olarak 
gaybubeti veya görevlerini yapamaması halinde, kendisine, bu halin devamınca, 
hale göre, Temsilciler Medisinin Reisi veya Reis Vekili ve onun gaybubcti veya 
bu makam münhal bulunduğu takdirde, n'nci madde gereğince ona vekalet eden 
Temsilci vekalet eder. 

MADDE 37 

Cumhur Da~kanı Devlet Başkanı sıfatıyle-
(a) bütün rcsrrü' merasimlerde Cumhuriyeti tcmsil cder ; 
(b) 54'üncü madde gereğince tayin olunmuş diplomatik temsilcilerin itimat

namelerini imzalar ve nczdine akredite edilecek diplomatik temsilci
lerin itimatname le riııi kabul eder ; 

(e) (i) milletlerarası andla~ma, söz leşme ve diğer an laşmaları müzakere ctmck 
için "cya bu Anayasa hükiimlerine uygun "e tahi olarak müzakcre 
edilmiş bulunan bu gibi andıaşma, sözleşme veya anlaşmaları 
imzalamak için H'üneü madde gereğince tayin olunmuı! tem~ilei
lerin selıihiyetnamelerini ; 

(ii) bu Anayasada gösterildiği tar..ı;d;ı tasdi k t.-dilmiij milletleraraSı and· 
laşma, sözleşme veya anlaşmaların tasdiknamelerinin gönderilme. 
sine dair mektubu, 

imza eder; 
(d) Cumhuriyet Ilişan l arını verir. 
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MADDE 38 

i. Cumhur Başkan "Iu:'!";ni Devlet Başkan Muavini sıfatile aşağıdaki haklara 
sahiptir :-

(a) bütün resmi merruıimlerde hazır bulunmak; 
(b) yabancı diplomatik temsilcilerin itimatnamelerin;n takdiminde hazır 

bulunmak; 

Le) Türk Cemaa!ı üyelerine Cumhuriyet nişanlarımn ,-erilmesi için Cumhur 
Da~kanına tavsiyede bulunmak. Cumhur B~kanı, aksine whim sebebier 
yoksa bıı tavsiyeye uyar. Bu su retle verilmi~ nişanlar, ar~u ettiği 
takdirde, Cumhur Başkan Muavini tarafından muhat:ıbm3 tevdi olunuı. 

2. Bu maddenin I'inci fıkrasının (a) ve (b) Ucndleri maksatları bakımından 
gerekli bilgi, balıis konusu olaylardan yeter zam:ın önce Cumhur Başkan Muavi· 
nine yazılı olarak bildirilir. 

MADDE 39 

ı. Cumhur Baı,:kanı ve Cmnhur Başkan Muavininin seçimi tek dereceli , genel 
ve gizli reyle olacak ve, ara seçim hariç, ayni günde fakat ayrı ayn cereyan 
edecektir: 

:\ncak, her iki halde de, seçim için yalnız bir aday mevcuısa bu aday seçilmiş 
olarak ilan edilir. 

2. Muteber olarak verilen reylerin yüzde ellisinden fazlasını alan aday seçilir. 
Adaylardan hiçbiri gerekli ekseriyeti sağlayamadığı takdirde, seçim, müteakip 
hafıanın ayni gününde, muteber olamk verilen reylerin en çoğunu alan iki aday 
arasında tekrarlanır ve tekrarlanan böyle bir scçimde muteber olarak verilen 
Teylerin en çoğunu alan aday seçilmiı;! sayılır. 

3. Deprem, su baskını, genel sa lgın hastalık ve benzeri gibi o lağanüstü ve 
beklenmedik sebepler yüzünden seçim bu Anayasa gereğince tesbit edilen tarihte 
yapılamadığı takdirde, müteakip haftanın ayni gününde yapılır. 

MADDE 40 

Seçim zamanında aşağıdaki vas ı fları haiz olan her şahıs Cumhur Başkanı 
veya Cumhur Ba~kan Muavini seçiminde adayolabili r ;

(a) Cumhuriyet vatandaşı olmak; 
(b) otuz beş ya~ına varm ış olmak; 

(c) bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte veya ondan sonra, haysiyeti 
muhil veya ahlaka aykırı bir suçtan hüküm giymemiş veya herhangi 
bir seçim suçundan dolay ı yetkili bir mahkemece ehliyeısiz kılınmamlı;! 
olmak; 

(d) Cumhur Başkanı veya Cumhur Başkan Muavini olarak görev görmesine 
engel bir akıı hastalığı bulunmamak. 

MADDE 41 

ı. Cumhur B:ışkaıı veya Cumhur n~kaıı MuaviJıi hriirevi, Bak anlık veya 
Temsilcilik \·eya bi r Cemaat Mecıisi üycliği vey:! Belediye Ba~kanlığı da dah il olmak 
üzere herhangi bir belediye meclisi iiyeliği veya Cumhuriyetin sil5hlı veya emniyet 
kuvvetlerine mensubiyet veya hir amme veya belediye görevi ile birl~mez. 

Bu madde bakımından "5mme görevi ", C umhuriyctin veya bir Cemaat 
Meclisinin ammc hizmetinde, ücreti Cumhuriyet veya bir Cemaat Meclisince 
kontrol edilen, ücretli herhangi bir görevdir ve herhangi bir amme hükmi şah
sındaki veya amme yararına bir teşekkijIdeki herhangi bir görevi de içine alı r . 
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2. Cumhuı' Başkanı ve Cumhur Başkan Muavini. göre\' süreleri boyunca, 
kendi Ilamlanna veya ba~ka bir şahıs namıııa, doğrııdan doğruyu vcya dolayısıyla, 
klir için olan vcya olmayan herhangi bir i~ veya meslek ile iştigal edemezler. 

MADDE 42 

1. Cumhur Başkanı ve Cumhur Baııkan Muavini !,-<irevlerine Temsilciler 
Meclisi önıinde aşağıdaki sözii ,-ererek başlıtrlar ;-

" Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasına ve bun:.ı uygun olarak yap ılmı~ 
kanunlara, bağımsızlığının \ 'C toprak bütiinliiğünün korunmasına, iman ve 
riayet edeceğime söz veririm.". 

2. Temsilciler Meclisi, bu maksatla, görevi biten Cumhur Başkanının ve 
Cumhur Başkan Muavininin beş ~cncJik göre,· siirelerinin son gününde ve 44'üncü 
maddenin 4'üncü fıkras ı gereğince bir ara seçimi yapıldığı takdirde, bu seçimden 
sonraki üçüncü gün toplanır. 

MADDE 43 

i. Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan Muavini görevlerine başladıkları 
tarihten itibaren beş sene siire ile görev görürler ve kendilerinden sonra seçilen 
Cumhur BaşkanınlO ve Cumhur Başkan Muavininin görevlerinin başlamaslOa 
kadar görevlerine devam ederler. 

2. H'üncü maddenin {'üncü fıkrası gereğince bir ara seçimde seçilen Cumhur 
Başkanı veya Cumhur Ba~kan Muavini, yerine seçildiği Cumhur B3!jkalıının veya 
Cumhur Başkan Muavininin görev sii resinin geri kalan k ısmı için görev görür. 

3. Yeni bir Cumhur BaşkanlOın ve Cumhur Başkan Muavininin seçimi, bun
ların görevleri biten Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan Muavininin beş senelik 
görev sürelerinin son gününde görevlerine başl:ıyabi lmeleri için, bu süre bitmeden 
evvel yapılır. 

MADDE H 

ı. Cumhur Başkanlığı veya Cumhur Başkan Muavinliği aşağıdaki hallerde 
inhiıaı eder ;-

(a) ölüm ile; 
(b) Temsilciler Meclisine hitaben ve, hale göre, Reisi veya Reis Vekili vası

tasıyle alınan yaz ı lı istifa ile ; 
(c) ağır hiyanet veya haysiyeti mulıil veya ahlaka aykırı bir suçtan hüküm 

giyme halinde; 
(d) görevi fiilen gönneye engel daimi bedeni veya akli yetersizlik veya geçici 

olan ların dışında gaybubet halinde. 

2. Cwnhur BWikanlığı veya Cumhur Başkan MuavinliJ;:i inhiliit ettiği takdirde. 
bu inhiliil süresince, Temsilciler Meclisinin Reisi veya ~eis Vekili, hale göre, 
Cumhur Başkanına veya Cumhur Başkan Muavinine vekiılet eder. 

3. Bu maddenİn I'iııei fıkrasının (d) bendi ile ilgili olıırak ortaya çıkacak hcr 
ınesele hakkında, hale göre. Cumhur Başkanının veya Cumhur Başkan Muaviııiniıı 
mensup olduğu Ceınaata mensup Temsilcilerin basit ekseriyeti ile verilecek bir 
karar (jzerine Baş Savcı ve Baş Savcı Yardımcısmın ppacakları teklif ile, Yiiksek 
Anayasa Mahkemesi karar verir; 

Ancak, mezkfır Temsilcilerin sayısı toplamının asgari beşte biri tarafından 
imzalanan bir karar teklifi olmaksızın, Temsilciler Meclisinde bu husus lıı ilgili 
karar alınamaz, glindemine madde konamaz veya müzakere edilemez. 

4. Cumhur Ba~kan l ığı veya Cumhur Başkan Muavinliği inhilal ettiğinde, bu 
iııh i l:il, vukuu tarihinden itibaren kırk be~ günü geçmeyen bir siire içinde yapılacak 
bir ara seçimi ile doldurulur. 
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MAD DE 45 

I. Cumhur B:ı*kall1 ,'cya Cumhu ı' Başkan Muavini, görevi süresince, hu 
madde hükümll'ri dışında, lıerhangi (nai takihata tahi değildir. 

2. Cumhur Başkanı veyıı Cumhur na~kaıı Muavini, Temsilciler Meclisinin 
gizli reyle ve Temsilciler sayısı toplamının dörUe üçünün ekseriyeti ile vereceği 
bir karanna dayanılarak Cum huriyet Haş Savcısı ve Baş Savcı Yaraııncısınca ileri 
sürülecek hir iddia üzerine. Yiikst!k i\lahkemed~ ağır hiyanetten muhakeml' 
edilebilir : 

:\neak, Temsilciler sayıs ı toplamının asgari beşte biri tnnıfındıın imzalanan 
bir kanır teklifi olmaksızın Temsılciler Meclisinde bu hususla ilgili bir karar 
alınamaz, güodt.-mine madde konamaz veya müzakere edi!eml'z. 

3. Cumhur Başkanı "eya Cumhur Başkan :\1uavini, Yiiksek Mahkeme Reisinin 
miisaadcsi ile Cumhuriyet Ba~ Savcısı ve Ba~ Savcı Yıırdmıcısı tarafından ileri 
süriilecek bir iddia üzerine, Yiiksek Mahkemede, haysiyt!t i muhil veya ahlaka 
'ykın bir suçtan dolayı muhakc·me edilebilir. 

4. <i) Bu maddenin 2'nci veya 3'iincii fıkrası gereğince takikata tabi tutulan 
Cumhur Bıışkanı veya Cumhur na~kiın Mu avini, görevlerini gönnekten alıkonulur 
I'C bu takdirde 36'ncl maddenin 2'nci fıkrası hüküm leri uygulaııır. 

(2) Böyle bir takibata tabi tutulnn Cumhur Hnşkaııı vcyıı Cumhur Başkan 
Mua\·ini Yüksek Mahkemede muhakerne edilir ; mahküm ıyeti halinde göre'"i 
inhiliil eder ve beraati halinde görevini yeniden görmeye ba~l:ı r. 

5. Bu maddenin 2'nci ve 3'üncii fıkraları hiikümleri mııhfuz kalmak :;ııırt ıy ı n, 
Cumhur Ba~kanı veya Cumhur na~kan Muavini, görevleriilin ifas ı sırasında 
i~ediği herhangi bir suçtan dolayı takıp t'dilemez, ancak, görev siire!i içinde i~lt'diği 
herhangi ba~ka bir suçtan dolayı görevi sona erdikten sonm mkip edilebilir. 

6. Görevlerinden herhangi birinin ifas ı sl raSlltd,1 işlediği herhangi bir fiil veya 
ihmalindeli dolay ı Cumhur na~kanı veya Cumhur Ba*kan Muavin i aleyhine dava 
açılamaz : 

Ancak, bu fıkra hiikmii, herlı :uıg i bir *" hsı, kanund:ı gösteri ldiği ş:kilde 
Cumhuriyeti dava elme hakkındaıı m:,hnım eder şekilde tefsir ol uııamaz. 

MADDE 46 

ıcra kuvveti Cumhur Ba~kall1 ve Cumhur Uaşkan Muııvini tarııfındaıı temin 
olunur. 

ıcra kuvvetini temin ıçın Cumhur Uıışkanı ve Cumhur Ba~kan Mu avininin 
yedi Elen Bakan ve üç Tlirk Bakandan müteşekkil bir "akanlar Kurulu vardır. 
Bakanlar, hale göre, Cumhur Ba~ka ııı ve Cumhur Ba~kan Muavini umıfından 
iııha edilirler ve her ikisi tarafından imzalanacak bir kııramııme ile tayin 
ol unurlar. Bakanlar T elTlsilciler Mı'Clis i d ı şıııdan seçilebilir. 

Müteakip bakanlıklardan, yani Dı~işleri, Milli Savunma veya Maliye Bakan
lıklarından biri, bir Türk Bakana verili r. Cumhur Ba~k :ını ve Cumhur Başkan 
Muavini aıı l aştıklan tııkdirdc bu sistemin yerine bir münavebe sistemi koyabilirler. 

Bakanlar Kurulu H'üncü maddede gösterildiği gibi icra km'vetini kuIJamr. 

Bakanlar Kurulunun kararları mutlak ekscriyetle al ınır ve, 57'nci maddeye 
uygun olarak Cumhur Ba~kanı veya Cumhur B~kan Muavini veya her ikisi 
tsrafından kesin veto veya iade hakkı kullanılmadığı takdirde, bunlar tarafından 
57'nci madde hükümlerine uygun olarak Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yayın
lanmak suretiyle derhal ilan olunur. 
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MADDE 47 

Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan Muavini tarafından rnii~tereken kutlanıl ım 
iera kuvveti a~ağıdakilerden ibarettir, yıı ni ;-

(a) 4'üncü maddede gösterildiği üzere Cumhuriyetin bayrağının şekil ve 
rengini tesbit etmek ; 

(b) Cumhuriyetin ni~anlarının ihdas veya tesisi ; 
(c) 4(ı'ncl maddede gösteritdiği üzere, ikisi tarafmdar. imzalanmış bir 

kararname ile, Bakanlar Kurulu üyelerinin tayini; 
( d) S7'nci maddede gösterildiğ i üzere, Bakanlar Kurulunun kararlarının 

Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yayınlanması suretile ilii nı ; 

((') S2'nci maddede gösteri ldiğ i iizere, T emsi lciler MeCıisinin kabul ettiği 
herhangi bir kamm veya kanınn Cumhuriyet Resmi Cazetesinde, 
yayınlanması suret ile iliinı ; 

(f) 112, LL S, 118, 124, 126, 131, 133, IS3 ve 1 8 -1'ii lıcii maddelerdegösterilen 

Lg) 

i h) 

i i} 

tay iııler: 118'inci maddede gösterildiğ i üzere görevlere ve 13 ı 'inci madde 
gereğince yapıl an tayinlere w n veri ı nıesi ; 

IZ9'uncu maddede göste ril diği üzere, mecburi askerlik hizmetinin 
konması; 

130'uneu maddede gösterildiği üıere, emniyet kuvvetlerinin aza ltılmas ı 

veya çoğ3hılmas ı ; 
S3'üncü maddede gösterildiği üzere, zarar gören tarafın ve ınahküm olan 
~ahsın ayrı Cemaatlere mensup olduğu haııerde hususi af hakkınııı 
kullanılması ; S3'iincü maddede gösterildiği ih:ere mııhkllmiyet kararla
rının azaltılması, durdunılması \'e değ i şti rilmesi; 

HO'ınel maddede gösterildiğ i [izere, Yüksek Anayasa Malıko!mesine 
yollama hakkı ; 

(k) 137'nci, 138'inci, 139'uncu ve 143 'üncü maddelerde gösterildiği üzere, 
Yüksek Anayasa Mahkeme<ıinin kararlarının Cumhuriyet Resmi Cazete
si nde yaymlanması ; 

(I) 46'nel maddede gösterildiği üzere, üç bakanlıktan, yani Dış i şle ri veya 
Milli Sa\'unma veya Maliye Bakanlıklarından birine bir Tiirk Hakanın 
tayini sistemi yerine bir miinavebe sistem inin konm aaı ; 

( m) 48 ve 49'uncu maddelerin (J), (c), (f) ve (g) fıkra l arında ve 50 ve 
Si 'inci maddelerde belirtilen ve, hale göre, Cum hur Başkanının veya 
Cumhur Ba~kan Muavininin ayrı ayrı kull anabilecekleri yetkilerden 
herhangi birinin kullanılması ; 

( n) 79'uncu maddede gösterildiğ i üzere, Temsilciler Mec1isine mesaj 
göndermek. 

MADDE 48 

Cumhur Ba~kanı tarafıııdan kullanılan icra kuweti aşıığıdakilerden ibarettir, 
yani: -

(a) Elen Bakanları iııha ve görevlerine son vcmıe ; 
(b) 55'inci maddede gösterildiği üzere Bakanlar Kuruluııu toplantıya 

çağınnak, bıı toplantılara ba~kal1llk etmek ve Bakanlar Kurulu müzake
relerine rey hakkı olmaksızın katılmak; 

(e) S6'ncl maddede gösterildiği üzere, bu toplantılarm gündemini 
hazırlamak; 

(J) S7'nci maddede gösterild iğ i üzere, Bakanlar Kurulunun dışişleri , milli 
savunma veya güvenlik ile ilgili kararlarına kaf11 kesin veto hakk ı; 

(e) 57'11Ci maddede gösterildi ği ii7.cre, Bakanlar Kurulunun kararl arını 
iade hakkı ; 
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1/) ıO'nci maddede gösterildiği üzere, T emsilciler Mecıisinin dı~işleri, milli 
savunma vcya giivcnlikle ilgili kamili veya kararlarllin karşı k~in ,'eto 
hakkı ; 

(ı) Sl'inci maddede gösterildiği üzere, Temsilciler ;\1eclisinin kanun veya 
kararlarını veya Bütçeyi iade hakkı; 

(h) 137, 138 ve IH'üncü maddelerde gösterildiği üzere, Yüksek Anayasa 
Mahkemesine müraeaat hakkı ; 

( i ) l'fl 'inci maddede gösterildiği üıerc, Yüksek .'\nayasa Mahkemesine 
yollamil hakkı ; 

li) 1!H 'i""ü m.dd"', g"''',iı,ı;ği ""c<. EI,,, C,m", MeCıi'ini" ",m", 
kanunlarını Ve kararlarını yayın lamak; 

( k ) ı .. ı'nci maddede gösterildiği üzere, Elen Cemaat Meclisinin herhangi 
bir kanun veya kararını Yüksek Anayua Mahkemesine )'ollamd hakkı ; 

(1) l39'uneu maddede gösterildiğ i iizere, Temsilciler Meclisi ile Cemaa! 
l\leclislcri veya herhangi bir Cemaat Meclisi arasında veya Cumh ııriye
tin organları veya Cumhuriyet dahilindeki makdmı ar arasında kuvvet 
veya yetki uyu~maz l ık veya iıirAzIarına dair herhangi bir konu ile ilgili 
obrıık Yiiksek Anayasa Mahkemesine müracaat hakkı ; , 

( m) S3'ii ncii maddede gösterildiği iizere, öLüm cezalarında hususi ar h akkı ; 

( 'I ) -tTnci maddede belirtilen yetkilerden herhangi birini Cumhur Bl\~kan 
Muavini ile mi.i~tereken kulhnmak ; 

(o) 79'uncu maddede gös t erı ldiği üzere, T emsilcilf'r Medisine- m~aj 
göndennek, 

MADDE 49 

Cumhur Başkan Mua"ini tarafından kull anı l an icra kuvveti aşağıdakilerden 
ibarettir, yani :-

(a) T iirk Bakanları in lı :ı \'e görevlerine son verme; 
(b) SS'inci maddede göt ıe r i lcliği iizt;:re, Bakanlar kuruluını topla ntıya 

çağınnasın ı Cumhur Ba~kanırıdaıı ıalep etmek ve Bakanlar Kurulunun 
Mitiin toplantılarında bulunmak ve miizakerelerine rey hakkı o lmaksızın 
katılmak; 

(c) Sti'ncı maddede gösterildiği üure, Cumhur Ba~!ı.anına gündeme geçiri
Icc:ek konular teklif etmek; 

{ tl} 57'nci maddede gösterildiği ii7.ere, Bakanlar Kurulunun dışi!jleri, milli 
sa\'unma veya güvenlik ile ilgil i kararlarına ka~ı kesin veto hakkı ; 

(e) 57'nci maddede gösterildiği iizere, Bakanlar Kurulu kararlarını iade 
hakkı ; 

rf) SO'nci maddede gösterildiği üzere, T emsilciler Meclisi nin dışiş leri, milli 
savunmıı veya güvcnlik ilc ilgili kanun veya kararl arına kaTlı kesin veto 
hakkı ; 

(g ) 5l'inci maddL-de gösterildiği üzere, T emsilciler Mı-clisiniıı karıuıı vcya 
kararlarını veya Bütçeyi iade hakkı; 

(h ) 137, 138 ,'e 143'üncü maddelerde gösterildiğ i üzere, Yiiksek Anayasa 
Mahkemesine müracaat hakkı; 

(i) 14I'inci maddedc gösterildiği üzerc, Viiksek Anayasa Mahkemesine 
yollama hakkı; 

(i) 104'üncü maddede gösterildiğ i üzere, Türk Cemaat Meclisinin cemaat 
kanunlannı ve kararları nı yayın lamak ; 

( k) H 2'nci maddede gösterildiği iizere, T iirk Cemııat Meclisinin herhangi 
bir kanun veya kararını Yiiksçk Anayasıı Mahkemı.'8iııc yollama hakkı ; 

19 



(I) 1 39'urıcu maddede gösterildi~i üzere, T emsikiler ~1cclisi ile Cemaat 
Meclislcri veya her hangi bir Cemaat Meclisi arasında veya Cumhuriyetin 
organları veya Cumhuriyet dahil indeki makamlar arasında kuvvet vey:ı 
yetki uyuşmazlık veya itirazlarına dair herhangi bir konu ile ilgili olarak 
Yüksek Anayasa M ahkemesine müracaat hakkı; 

(m) 53'üncü maddede gösterildiği üzere, ölüm ceza larınd a hususi af hakkı ; 
( ',) 47'nci maddede belirtilen yetkilerden herhangi birini Cumhur Baı:bnı 

ile müştereken kullanmak; 
(o) 79'ncu maddede göstcrildigi üzere, Temsilciler l\'l ecli ~ ine mesaj 

göndennek, 
MADDE 50 

ı. Cumhur Ba~kanı ve Cumhur Başkan Muavini, Temsilciler MeCıisinin 
aşağ ıdaki konular ile ilgili herhangi bir kanuıı veya kararına veya onun Iı erhang i 
bir kısmına ka'll kesin veto hakkına, ayrı ayrı veya mü~tereken, sahiptirler :

(a) Yunanistan Kırall ığının ve Türkiye Cumhuriyetinin ikisinin birden 
katıldığı milletlerarası teşekküller ve ittifak anlaşmalarliili Cumhuriyetin 
katılması müstesna olmak üzere, dı~işleri ; 

Bu bend maksatları bakımından ;, dışişle ri " aşağ ıdaki konulan içine 
a lır :-

(;) d,,'''''';n "nmm,,,, d;g" m,ml,k" I,'" d;plom";k " kon,o
losluk münıısebetlerinin tesisi ve hu miinaı.t'bet l eri n kesilmesi , 
Diplomatik temsilcilere agremıın ve kOIl!Mllosluk tems i ıCilerine 
exequatur verilmesi, Dışi şl eri hizmetinde bulunan diplomatik 
temsilcilerin ve konsolosluk temsiıCilerinin yabancı memleketlerde 
göreve gönderilmeleri ve Dışi~ l e ri hizmetinde bulunan hususi 
temsilcilerin yabancı memleketlerde görevlend irilmeleri, Dışiı:
leri hizmetinde olmaya n şahısların yabancı memleketlerde diplo
matik temsilci veya konsolosluk tems i ıCisi olarak herhangi h ir 
göreve tayin ve gönderilmderi ve Dışi~le r i Iı izmetinde olmıyan 
şahısların hususi temsilci olarak yabancı mcmleketlerde göre,,
lendirilmcleri ; 

(ii) mill etle rarası andhışml!, sözleı:me Ye anlaşmal nTllı nkıi ; 
(iii) harp i l anı vc sulh akti ; 
(iv) Cumhuri}'et vııtandaşlannın ve menfaatlarının yabancı memleket

lerde konınması ; 
(v) yabancıla rı n Cumhuriyette ikamet, statü ve menfaatları; 

( vi) Cumhuriyet \'atandaşlarının yabancı tabiiretini iktisapıarı ve 
yabancı bir hiikümelin görevini kahul etmeleri veya hizmctine 
g inneleri; 

( b) a~ağıdaki savunma konula rı :-
(i) siEıhh ku vvetlerin tr rk ibi ve vüsati ile bu ku""etlere aynl aenk 

tahsisat ; 
(ii) kad rolara tıı y in l e r ve bunlardaki terfiler; 

( iii) harp malzemesinin \'e her nevi patlayıcı maddelerin ithali ; 
(iv) müttefik memlcketlcre üsler \'erilmesi 'e diğer kolaylıkların 

t ıınınmas ı ; 

(e) aşağıdak i emniyet konu ları:-

( i) kadrolara tayinler ve bunlardaki terfiler ; 
(ii) kuvvetlerin dağıtımı ve yerleştirilmesi: 
(iii) fevkaliıde tedbirler ve sı kı yönetim ; 
( iv) polis kanunları, 

Y ukarıda (c) bendi gereğince veto hakkının, polia ve jandamıanın nonnal 
çalışmasını ilgilendirenletin dı şı ndak i, bütün istisnai tedbir ve kıı ra rl:ırı kavradığı 
belirtilir, 



2. Yukarıdaki veto hakk ı bir kan:.ın veya kararın bütününe veya herhangi bir 
kısmına kar~ı kullanılabilir ve sonuncu halde kısmen n):to ed ilm i~ kanun veya 
karar, veto edilmemiş kısmının bu Anayasanın ilgili hükümleri gereğince ilan 
edilmek üzere sunulup nınulmayacağı hakk ınd a bir karar verilmesi için Temsilciler 
Meclisine iade edilir. 

3. Bu madde gereğince veto hakk ı , Temsilciler Meclisi kanunlarının veyıı 
kararl:mrıırı ilfuıı için 5l'inci maddede konulan siire içinde kıı llanılır. 

M ADDE Si 

ı. Cumhur B~kanı ve Cumhur Ba~kan Muavini, TI.'Jlıs i lcile r Meclisinin 
herhangi bir kanun veya kararı nı veya on un herhangi bi r kısıııını , tekrar incelen
mesi için, Meclise iade etmek hakkına, ayrı ayrı veya mü~tereken. sahiptirler. 

2. Bütçenin Temsilciler Meclisi ta rafından kabul ol u nması üzerine, Cumhur 
Ba~kanı \·e Cumhur 13a~kan Muavini, Bütçeyi, kendi kanaati veya kanaatlannca 
ayırd edici olması sebebine dayanarak T emsilciler M eclisine iade etmek hakkına 
vcya haklarına, ayn nyn veya mü~terekcn, sahiptirler. 

3. llu maddenin i ' inci fıkrııeında gösterild iği üzere, bir kıııı un \'eyn karar 
\·eya onun herhangi bir kısmı, Temsilciler Meclisine iade ed i ldi ği takd irde, 
Temsilciler Meclisi iade olunan konu hakkında iade tarihinden itibaren onbeş 
gün içinde karar verir ve bu maddımiıı 2'nci fıkrasında gösterildiği Ü7.ere Bütçe 
iade ed ild iği takdirde, Temsilcilcr Meclisi i~de olunan koııu hakkınd a i :ıde tari
hinden itibaren otur. gün içinde karar veri r. 

4. T emsilciler Mecl isi k a ra rı nda israr ettiği takdirdc, Cumhur Başkaııı \'c 
Cumhur Başkan Muavini, hale göre, kanun veya karar veya Bütçeyi, bu Anayasa 
hükümleri mahfuı: kalmak şartıy l e, T emsilciler M eclisinin kanun veya kararlarının 
ilanı için tesbit olunan süre içinde Cumhuriyet Resmi Ga .. ..ctesindc yayınlamak 
suretiyle ili"i n ederler. 

S. Cumhur B;ışkall1 vCyH Cumhur Ba~kHn Muavini bu nıaddede gösterildi ği 
liıerc iade hakkıııı kuııandığı zaman Imııu diğerine hemen bildirir. 

6. Bu ıııaddede !,>Österilcn iade hakk ı , T emsilciler Medısin in bnunlarmm 
\'cya kımırJatılıılı ili"in ı için S2·nei maddede gösterilen siire içinde kull anılır. 

:\1ADDE 52 

Cumhur Ba~kanı ve Cumhur Bıışkall Muavini, T emsilciler Meclisinin herhangi 
bir kanun veyıı karıırının kendi dairelerine ulaştırılmasından itibarcn onbe~ gün 
içinde, bu kanun veya kararı, bu sü re içinde, hale göre, 50'nci maddede gösterildiği 
üzere veto haklarını veya SPinci maddede gösteri ldiği üzere iade hak l arını veya 
140 ve 141'inci maddelerde gösterildiğ i üzere Yüksek Anayasa Mahkemesine 
yoııama haklarını veya Bütçe hakkında l 3S'inei maddede pterildiğ i üzere Yüksek 
Anayasa Mahkemesine müracaat haklarını, ayrı ayrı veya müştereken , kullanma
dık lan takdirde, Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yaYlillamak suretiyle ilim ederler. 

MA DDE 53 

i. Cumhur Başkımı veya Cumhur Başkan Muavin i, kendi Ccma;ıtlanna 
mcnsup olup ölüm cezasıııa mahküm edilen şahıstın af etme /ı ııkk ına sahiptir. 

2. Zanır gören kimse ilc suçlu ayrı Cemaatlam mensub olduk l arı tı: kclirde, 
bu af hakkını , Cumhur Başkaıu ile Cumhur Başkan Muavini aralarında varacakları 
an la~ma ile ku ll anı rl ar; ikisi arasmda an laşmazlık halinde şefaat lehindeki rey 
iiııtün tutulur. 

3. Bu maddenin i 'inci ye'y~ 2'nci (ı kras ı gt: reğince Lif hakkı k u llanıldığı 
takdirde, öJiim cczas ı müebbet hap :ş.e. 5~vrilir. 
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4-. Diğer bütün hallerde, Cumhıır Ba~kam ve Cumhur Başkan Muavini, 
Cumhuriyetin bi r mahkemesi tarafındıın \'erilcn herhangi bir cezayı, Cumhuriyet 
n?~ Savcısının ve Ba~ Savc ı Yardımcısının m(işterek tavsiyesi (izerine, aza1tabilir
ler, durdutabilirler veya değişt i rebi li rler. 

:vIADDE 54 

Ayrı ayrı veya rnü!j terek hareket etmek iiz('r(' Cumhur Başkanı ve Cumhur 
Başkan Muavinine, 47, 48 ve 49'uncu maddeler gereğince açıkça ayrılmış olan 
icra kuvveti mahfıız kalmak şart ıyle, Bakanl ar Kurulu, bu Anayasan ın açık 
hükümlerine göre bir Cem aat Meclisinin yetkisine giren konular dışında kalan, 
aşağıdakiler de dahilolmak ii;;.ere, I.ıii tiin konularda icra kuvvetini kullanır :-

(a) Cumhuriyet idaresinin umumi sevkiidaresi ve mürakabesi ve umumi 
siyasetin idaresi; 

(b) SO'inci maddede gösterilen dışişl eri; 

(c) SO'inci rmıddede gösterilen konular da dahilolmak ii :ıcre milli savunm a 
ve cmn iyet; 

(d) 
«) 

(i) 

(g) 

( h) 

bütiin amme hizmetlerinin koordinasyonu ve bunl ar.ı ııezaret; 

bıı Anııyasanın ve kanunun hiikiimlerine uygun olarak Cumhuriyete ait 
olan mallara nC'.r,arct \'e bunlar üzerinde tasarruf; 
bir Bakıııı t a rafından Teml'ilciler Meclisine sunul:ıcak olan Kamı l! 
'rasarılarmı incelemek; 
herhangi bir kanunu ıaıbik için bu kanunda gösteri l diği üzere kararname 
veya nizıımname yapmak; 
Temsilciler Mı.:disine sunul.w:ık olan Cumhuriyet Bütçesin i in(:demek. 

M/\DDE 55 

Cumhur Başkanı Bakanlar kurulunu toplan tı }':ı çağırır. Bu çağrı , Cumhur 
Başkanınca rescn veya Cumhur Başkan Muavininin belli bir konu için zamanında 
istemesi ilzerine yapıl ır. 

MADDE 56 

Bakanlar Kurulunun herhangi bir toplantısının gündem i, Cumhur Rışka ııı 
tarafından i stediği ~kilde hazırlanır vc top lantıdan evvel bütün ilgililere bildirilir. 
Cumhur Başkan 'Muavini herhangi bir konuyu herhangi bir toplantının gündemine 
alınmak üzere Cumhur Baı:kanıııa teklif edebilir. Cumhur :Haşkaııı bu konuyu 
tekli f edilen top lantıda b'Örüşülmes i mümkünsc bıı toplantının gündemine alır, 
aksi takdirde, bu konu müteakip toplantının gündemine alını r. 

MADDE 57 

ı. Bakanlıır Kurulu tarafından alı nan kararlar derhal Cumhur Baı:kan mın 
ve Cumhur B:ı~kan Muavininin dairelerine tı laştırılır. 

2. Cumhur Başkanı vey~ı Cumhur Bıı~kan Muavini veya her ikisi, Bakan lar 
Kurulunun knrarlarını , bunları n dairelerine ulaştınlımısınciıın itibaren dört giin 
içinde tekrar incdenmek ii;;..e re !lnkan ll'.r Klınıluila iade etmek hakkına sahiptirler. 
Bu iade üzerine, Bakanlar Kurulu konuyu tekrar inceler ve karannda israr cde~e 
Cumhur Baııkanı ve Cumhur Ba~kan Muavini bu kararı, hu maddenin 4'üncii 
{ıkr:ıs ı gereğince yayın lamak euretile ilfın ederler: 

Ancak, vdo hakkının ınc\·cut olduğu hallerde, iade h akkının kuııanılması, 
Cumhur Başkanının veya Cumhur Baı:kan Muavininin veya her ikisinin, üzerinde 
israr edilen karara kar~ı, lıunun dairelcrine ula~tırıhnasmd:ın itibaren dört gün 
içinde, nto hakkını kullanmalarına engelolmaz. 
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3, Bir karar, SO'nei maddede gösterilen dışişleri, milli savunma veya emniyet 
ile ilgili ise, Cumhur Başkanı veya Cumhur Ba~kan Muavini veya her ikisi, bu 
kararıı kal1jl, bumiil kendi dairelerine uIA~tırılmasından itib~ren dört gün içindc, 
\'eto kuııanmak hakkına sahiptirler, 

4, Kararın tatbiki gerekiyor ve hakkında bu maddenin 2'nei veya 3'üncii 
fıkralarmda gösterildiği üzere "eto veya iade hakkı kullanılmaml~ ise, bu karar, 
Bakanlar Kurulunun aksine bir ifadesini ihti,'a etmiyorsa, Cumhur Başkanı ve 
Cumhur Başkan Muavini tarafından Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yayınlanmak 
sııre tile derhal ilan olunur, 

MADDE 58 

ı. I-I ı:r Bakım Bakıııılığınııı ba~ıdır. 

2, Bu Anayasa gereğince, ayrı ayrı veya mü~terek hareket etmek üzere Cumhur 
Başkanına ve Cum hur Başkan :\1ua"inine, ve Bakanlar Kuruluna açıkça ayrılm!!, 
olan k ra kuvveti malıfuz kalmak şartıy l e, her Bakan tarafmdan kullanılan icra 
ku",'eti a§ağıdaki konuları içine alır :-

(a) Bakanlığını ilgilendiren kanuniun tatbik etmek, vc nomınl olarak Bakan
lığının sahasına gi ren biitün konu ve i şl e ri idare etmek ; 

(b) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Bak :ııılığııı ı ilgilendiren kararname 
ve nizamnamderi hazırlamak ; 

(c) kendi Bakanlı ğını ilgilendiren herhangi bir kanun ve bu kanun gereğince 
çıkarılmış bir kararname veya nizamname hiikiimlerinin tatbiki için 
emir vennek ve genelge yapmak; 

Cd) Bakanlar Kuruluna sunulmak iizere Cumhuriyet Bütçesinin kendi 
Bakanlığıııa ait kısmını hazırlamak. 

MADDE 59 

ı. Cumhuriyet vatandaş ı ol mayan \'(' Temsileiler Meclisi iiyesi seçiminde ada), 
olabilmek için gerekli vasınan haiz bulunmayan bir şahıs Bakan tayin edilemez, 

2, Bakanlık görevi, Temsilcilik veya Cemaat Meclisi üyel i ği veya Be1o:diye 
ncis li ği de dahil olmak üzere herhangi bir belediye meclisi iiyel i ği veya Cumhu
riyetin s il iihlı veya emniyet kuvvetlerine mensubiyet veya bir amme veya belediye 
görevi veya, bir Türk Bakan bakımından , bir din adamı görevi ile birl~mez. 

Bu fıkra bakıınından "iırnme görevi" 41 'inci maddedeki ilc ayni mıınadad ı r, 

3, Bakanlar, Elen Bakan olanlar Cumhur Başkanınca görevlerine SQn veril iıı 
ceyc kadar ve Türk Bakan olanlar Cumhur Başkan Muavinince görevlerine son 
,'crilinceye kadar, görevlerinde kwırla r. 

4. Bakan olarak tayin edilen her ~ahI 8, görevinc ba~ lamada\l evvel Cumhur 
IJa ~kanmlıı ,·c Cumhur Ba~kan Muavininin önünde ıışağıdaki sözü verir :

" Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayıısusma ve bunA uygun olarak )'ııpılmı~ 
kanunlara, bağımsızlığmın ve toprak biitiinlüğüniin korunmasına, im~n \ 'C 

riayet edt.'ceğimc söz veririm,", 

:'\ IADDE 60 

I, Bakanlar Kurulunun bi ri Elen CemIIHtilla ve diğeri Türk Cemaatma mensup 
i'Lmme memuru ol ~n iki Katibin i dıırcsinde bir Mü şterek Sekretaryas ı olur. 

2, Bakanlar Kurulunun Miiştero:k Sekreteryaslılin iki Kiıtib i, Bakanlar Kurulu 
Dairesini idare ederler ve, Bakanlar Kurulu tarafından veri lecek talimata uygun 
olarak, Kurulun toplantılarına i~tirak ederler ve zabıtla rı ııı tutarlar ve Bakanlar 
Kurulunun kararını ilgili organ veya makama veya ~ahsa ula~tınrlar, 
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KısıM IV- TEMSILCILER MECLISI 

MADDE 61 

Cum huriyetin Teşrii Kuvvetı, bu Anayasa ilc açıkça eemaat Meclislerine 
ayrılanlardan başka biıtün konularda Temsilciler Meclisi tafııfı ndan kullanılır. 

MADDE 62 

ı. Temsilcilerin sayısı ellidir. 
Bu say ı, Temsilciler Meclisinin, Elen ecmııatin;n seç tiği Temsilcilerin iiçtc 

ikisini ve Türk ecmaatinin seçtiği Temsilcilerin iiçte ikisini ihtiva edeli bir eksc
riyetle alacağı bi r karar ile dcği~tiriıcbiıir. 

2. Bu maddenin ı 'inci fıkrasında gösterilen Temsilci sayısının yüzde yctmi~i 
Elen Cemaati ve yüzde otUlm Türk Cemaati tararından kendi üyeleri arasından 
ve Temsilci!ik sayısından fazla adayolduğu takdi rde, ayn i günde genci, tck dere
celi ve gizli olarak ayrı ayrı yapılacak seçimle seçilir. 

Bu fıkrada konulan Temsilciler nisbeti herhangi bir istatistik sayısına tabi 
detoildir. 

MADDE 63 

ı. Bu maddenin 2'nei fıkrası hükümleri malıfuz kalmak ~artıyle, yimıi bir 
yaşına vannı~ ve Seçinı Kanununda gösterilen ikamet şartlarını haiz her Cumhu
riyet vatanda~ı seçmen olarak Elen veya Türk seçim listesinden bi rine kayde
dilmek hakkına sahiptir : 

Ancak, Elen Cemaati üyeleri yalnız Elen seçim listesine ve Türk cClUaau 
üyeleri yalnız Türk seçim listesine kayıt edilebilirlcr. 

2. Seçim Kanunu gereğince kay ı t d ı ~ ı bırakılan bir ~a lııs seçrrıen olarak kay ı t 
edilme hakkına sahip değild ir. 

MADDE 64 

Seçim zamanında a~agıdaki vasıfla rı haiz olaıı her ~ahıs bir T emsilci seçiminde 
. ı day olabilir :-

(a) Cumhuriyet vatandaşı olmak; 
(b) yirmi be~ yaşına varmı~ olmak; 
(c) bu Anayasanın yliriirliiğe gi rdiği tarihtc vcya ondan sonra, haysiyeti 

muhil veya ahırıka aykın bir suçtan hüküm giymemi~ veya herhangi 
bir seçim suçundan dolayı yetkili bir mahkemece ehliyetsiz kıhıımamı~ 
olmak; 

(d) T emsilci obırak göre\' görmesine engel bir ak ı ı h.ıstal ığı bulunıııamak'. 

MADDE 65 

ı. Tcmsilciler Meclisinin görev süresi beş yıııık bir devredir. Birinci Tcmsil 
ciler Medisinin görev siiresi bu An ayasanın yürürlüğe girdiği tarihte ba~lar. 

2. Yeni seçi len Meclis bıı maddenin I'inci fık rııs! gcreğince görc\'ine başla
ymcaya bclıır siin."$i bitmiş Meclis görevine devam eder. 

MADDE 66 

ı. Tenısi lciler Meclisi için genel seçim, sürcsi bitcil Meclisin süresinin b i ttiği 
aydan bir evvelki ayııı ikinci Pazar günü yapı lır. 

2. Bi r T emsilici lik inhil5.1 ettiğinde bu inhiliil, vukuu tarihindc]ı itibarcn 
kırk beş giinü gt.\Ineycn bir siire içinde T emsi lciler Meclisi tarafındını tayin 
edi lecek bi r tarihte yap ılacak bir ara seçimi ilc doldurulur. 
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3. Bu maddenin i ' inci veya l'nei fıkrasında gösterilen bir seçim, deprem, 
su baskını , genel salgın hastalık ve benzeri gibi olağ~nüs~ü ve ~klenmcdik 
ııcbepler yiiziinden, bu Anayasa ile veya gereği nce tesbıt edılen tarıh te yapıla. 
madığı takdirde. bu seçim müteakip haftanın ayni günii nde yapı l ır. 

MADDE 67 

ı. Temsiıciler Meclisi , ancak, Türk Cemaati tarafından seçilcn Temsilcilerin 
asgarı üçte birinin katıld ığı mutlak bi r ekseriyetle vcreceği bir karar ilc kcndini 
ft:Sih edebilir. 

2. nu kanırd:ı, 65 ' iıı ci \ 'C 66'ncl maddelerin i 'inci fıkraları hükümlcrine 
rağmen, karar tarihinden itibarcn en erken otuz giin vc en geç kırk gün sonra 
yapılması gereken genel seçimin tarilıi \'e genel seçim tarihinden itibaren en geç 
on~ gün içinde olmak üzere yeni seçilecek Meclisin ilk toplantı sının tarihi tesbit 
edilir ve bu tarihe kadar eski Meclis görevine devam eder. 

3. 63'inci maddenin i ' inci fıkrası hükiimlerine rağmen. {esilıte ıı sonra seçilen 
Temsilciler Meclisinin !,,(lrev süresi, rt-sh olunan Meclisin görev süresinin geri kalan 
(ısnıı kadar devam eder. I;esih, beş yıllık görev !ıüre!ıinin son yı lı içinde vuku· 
hulduğu takdirde, T emsilciler Meclisi için genci seçim, hem feshedi len Meclisin 
görev süresinin geri kalan kısmı hem de müteakip be~ y ı llı k görev süresi ıçın 
yapılır ve yeni seçilen Meclisin, h:sih edilmi~ Meclisin garev sü resinden geri 
blaıı kısmı içinde yaptığı toplantılar olağaniistii içtima sayılır. 

MADDE 68 

65'inc; maddenin 2'nci fıkrası veya 67'nci maddenin 2'nci fıkrası gereğince 
yeni seçilen Meclis görevine ba~layıncııya kadar görevine devam eden bir Temsil
ciler Meclisi, ilgili kanun veya kararda açıkça gösterilecek acele ve istisnai beklen· 
medik haller d ı~ında herhangi bir konu hakkındıı herhangi bir kanun yapmak 
\'eya herhangi bir karar almak yetkisine sahip değildir. 

MADDE 69 

Bir Temsilci, Temsilciler Meclisindeki görevine başlamadan evvel \'e Meclisin 
genel bi r otu rumun,!:;ı aşağıdaki sözii \'crir ;-

" Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasına ve buna uygun olarak yapılmış 
kanuııl ara . bll.ğı msııllığı nııı \ 'C toprak bütiinlüğünün korunmasına, iman ve 
riayet edeceğiıp.e söz veririm,", 

MADDE 70 
Temsilci lik görevi, Bak anlık veya Cemaat Meclisi üyeliği \"Cya Belediye Reisliği 

de dahilolmak üzere herhangi bir belediye meclisi üyeliği veya Cumhuriyetin 
s ilah lı veya emniyet kuvvetlerine mcııstıbiyet veya bir amme veya belediye görevi 
ile veya, Türk Cemaati tarafıııdan R"Çi leıı bir T emsilci bakımından, bir din adamı 
görevi ilc birle~mez. 

Bu madde bakımından "ıımınc görevi ", Cumhuriyetin veya bir Cemaat 
Meclisinin hizmetinde, iicreıi Cumhuriyet veya bir Cemaat Meclisince kontrol 
edilen, iieretli herhangi bir görevdir ve herhangi bir amme !ıükmi ~ahsında veya 
fımme yararın a bir teşekkiildeki herhangi hir görevi de içine : ı lır, 

MADDE 7 1 

Teıııs i lcili k aşağıdaki hallerde inhi l iıl eder :
(a) ölüm ile ; 
(b) yazılı istifa ile; 
(c) M ' üncü maddenin (c) veya (d) fıkralarında gösterilen hııllerden herhangi 

birinin vııkııu ve)' :ı Cum huriyet vataııda~ l ığ l sıfatının kay ı bı ilc; 
(d) 70'inci maddede gösterilen g~rı:"l er~çıı birini alınakı:], 
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iVlAOOE 72 

ı. Temsilciler Meclisinin Reisi, Elen eemaatı tarafından seçilen Temsilriler 
tarafından seçilecek ol ~Hl bir Elen ve Reis Vekili, Türk Cemaatı t.a rafından seçilen 
T emsilciler tarafından seçilecek olan bir TÜrktiir. Her biri, Temsilciler Mecli~inin 
görev ıı iiresinin b~langıcında ve bu !iirenin tamamı için ayni toplantı d~ı yukarıda 
gös ıerildiği gibi ayrı ayrı seçil ir. 

2. Bu maddenin I'i nei fı krıısında gösteri len görevlerden her hangi biri inhilal 
ettiği nde, bu inhiliili doldurmak için gereken sii ratle "e icabediyorsa olağanüstü 
bir oturumda, bahiskonusu fıkrada gösteri ldiği tarzda bir seçim yapılır. 

3. Meclis Reisinin "eya Reis Vekilinin geçici gayb ubt:ti sırasında veya bu 
maddenin 2'llci fıkrıısında gösterildiği üzere bu görevlerden herhangi birindeki 
münhal doldurulunea)'a kııdar, haıc göre, Reis veya Reis Vekilinin görevlerini, 
kendi Cemaati T emsilcilerince ba~kn türlü karar verilmedikçe, kendi Cemaııtinin 
en yaşlı Cemaat T emsilcisi görür. 

4. Meclis Reisi v..: Rds Vekilinden ba~ka Temsilciler arasıııdan iki Elen ve 
bir Türk M eclis Ba~kaıılık Katibi ile iki Elen ve bir T ii rk Meclis Idare Amiri, 
hale göre, Reis veya Reis Vekili ta rafnıdan ıayin oluıııır "e bunlar kendilerini tııyi ıı 
eden Reis veyıı Reis Vekilinin bürosu na verilirler. 

MADDE 73 

i. Du maddenin aşıığıdaki hükiinıleri mahruz kalmak şa rtı )'le, Temsilciler 
Meclisi, Iç Tüziiğii ile Meclis usulüne ve görevlerioin görülmesine ait her konu)'u 
düzenler. 

2. Başkan olarak Meclis Reisi ve Başkan Muavini olarak Meclis Reis Vekili 
il..:, Meclis Reisi "e Reis Vekili seçiml..:rinden sonraki oturumunda T emsilciler 
Meclisi tarafından , Elen Cemaati Temsilcileri lirasından altı ve Tiirk Cemaati 
Temsilcileri arasındilll iki olmak üzere, seçilecek diğer sekiz üyeden müteşekkil 
ve Seçme Komitesi adını t.a~ıyan bi r Komite kurulur. 

3. Seçme Komitesi T ..:msilciler i\ leclisinin Daimi Komitelerini ve diğer geçici, 
ad hac veya özel Komitelerini tesis eder ve bu Komitelerin üyeliklerine Temsil~ 
eiler tayin eder ve bunları yaparken Komite tesisi veya tayinler hakkında Mec1is
teki Elen ye Türk Cemaat grup larını n ycya siyıısi parti grupııınnın tekliflerini 
önemle nazara alır. Bahis konusu IZomitcl..:re tııyinler, miiıea!;ip fık ra hüküm
lerine tabidir. 

4. Temsilciler Meclisindeki Elen ye Türk Cemaat gruplurı "e siyıısi parti 
grup l arı, Meclisin Daimi vc diğer herhangi ~ .. eçici, atı/wc "eya özel Komitelerinin 
her birinde yeter sayıda temsil olumır: 

Ancak, bu Komitelerde Elen ye Türk Cemaatlıırı tanrılidan seçilen T emsil
cilere verilen yerlerin sayısın ın top lamı , Mecl iste Elen ye Türk Cemaatlıırı tara~ 
fınd an seçilen Temsilcilere ayrı ayrı "erilen yerler arasındaki nisbetin ayni olur. 

5. Temsilciler Meclisine su nulan her Kaııun Tas;ırısı ye Teklifi eV\'dfı müza
kere edilmek üzere ilgili Komileye ha vale olunur. 

Miistaed mahiyette sayılanlar ha riç olmak iizere, lıiç bir Tasarı ve T eklif, bir 
Komitede, bunu teşkil eden T emsilcilere d ;ı ğıtımındaıı sonra kırk sekiz sa;ıt 
gt:Çf1ıedeo miizakere edilemez. 

Müstacel mahiyette sayılanlar Jıa riç olmak üzere, Komite safhasını geçen 
hiçbir Tasarı ve Teklif, Komitenin raporu ile birlikte Temsilcilere dağıtımındaıı 
sonra kırk sekiz saat geçmeden, Temsilciler Meclisinde müzakere edilemez. 

6. Temsilciler Meclisi toplııntılaruıın , Meclis Reis Vekili tarafıııdan teklif 
olunan herhangi bir ilave konuyu da ihti"a edecek olan, giindemi. Meclis Reisi 
tarafından hazırlanır ve Temsilciler 1\ 'l cclisiııe sunulur. 
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Gündemin Temsilciler Meclisine sunulmasından son ra, herlıangi bir Temsilci 
bu gündeme iHıvelcr veya değişiklik ler yapılmasıili teklif edebi lir ve bu teklifler 
hakkında Temsilciler Meclisi tarafından karar verilir. 

1. lIiçbir Temsilci, Temsilciler Meclisinin hiçbir toplantısıııda özel Kayıt 
Defterine ismini kaydettimıeden veya toplantıya Ba~kanlık eden şahsın müsaade
sini almııdıkça konuşamaz. 

Ru formaliteye uyan her Temsilci, söz aldığı top l ııntıda, konuyıı göre makul 
yeterlikte bir siirt: konu~mak ve d inlenmek hakkına salı ibtir. 

Konu~malıır, konuşmlik istiyenlerin, hııle göre, kayıt veya sözlü talep sırasına 
göre yapıl ı r: 

Ancak, zıt görüşler ileri sürü ldüğii hallerde, birbirine zıt görüşleri ileri siiren 
hatipler. imkan nisbetinde, birbirlerini takip ederler. Mamafih, T emsilciler 
Meclisindeki Komiteler veya siyasi parti grııp l arı adına konuşan Temsilciler, bu 
sıraya tabi değildirler. 

Gündemle ilgili herhangi bir konu, Iç Tüziiğün tatbiki veya müzakere yeter
liği ilc ilgili tııkrirler hakkında konuşmak isteyen Teınsilcilc re, müzakere konusu
nun esası hakkında konuşmak isteye ıı T emsilcilerden daha önce söz verilir ve bu 
halde, biri takririn lehinde diğeri aleyhinde olan iki T emsilciye on ~er dakikıı 
konuşmak (izere söz verilir. 

8. Temsilciler Meclisindeki biitiin koııu~m ıılar, Meclis kürsüsünden ve Temsi l
ciler i\lı.:disine hitaben yapı lır. Meclisteki ve biittin Komite toplantılarındaki 
biittin konu~ma I'e diğer işlcmler, yapı ldıklan :ında, söylendikleri veya yapı ldık~ 
lan resmi dilden diğer resmi dile terciinıe edil ir. 

9. Iç Tiizükte aksi göstcrilmedikçe Mecliste ve Komite toplantılarınd:ı, bir 
Temsilcinin sözünün kt. .. silmt.'Si ~'eya herhangi bir T emsilciye, müzakere olunan 
konu ilc ilgisi bulunmayan şa hsi hiicumlar yapılmas ı yasakt ı r. 

LO. Temsilciler Meclisinde yerikn reyler Elen Meclis Ba~kanlık !';atiplcrindcn 
biri ye Türk Meclis Başkanlık !';:ııibi tarafından milştereken sayılı r i·c kay ı t ed ilir. 

li. Temsilciler Meclisi miizakerelerinin zabıtları bütün i şlemleri tam olarak 
ihtiva eder. 

Komitclerdcki i~lcmlerin zabıtları hiilasa olarak tutulur. Temsilciler Mecli
sinin bir toplantıslııHl zabıtlaruıa miiteakip ilk toplantıda bir Temsilci tarafından 
ppılan sözIii itiraz "ep! ilgili toplantının Başkanına gönderilen yazılı itiraz iizerine 
Temsilciler Meclisi, bahis konusu zahıtların itiraza göre doğrultulmasımı karar 
verebilir. 

12. Temsilciler Meclisinde TemsılCiler sayısı to"lal111l11n asgari yüzde on ikisi 
tarafından temsil edilen her sıyasi parti , bir siyıısi pıırti grubu teşkil edebilir 
I'e bu sıfatla tanınmak hakkına sahiptir. 

MADDE 74 

i. T emsilciler !Vh.'disi, bir genci seçimden sonra bunu t:ıkip eden on beşinci 
giin i·c bundan sonraki yı llarda y ı lın ayni gii niinde olağa n içtimamı yapmak üzere, 
davetsiz toplanır. 

2. T emsilciler Meclisinin olağan içtim&ı, her yıl, ' I'emsilciler Meclisinin kararına 
göre üç ila ahı ay siirer. 

3. On T emsilci tarafından Meclis Reisi ve Rei$: Vekilinin her ikisine de 
yapılacak olan bir talep üzerine Temsilciler Meclisi, Meclis Reisi veya Reis Vekili 
tarafından olağanüstü içtinıaa çağrılır. 
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ΜΑΟΙ)Ε 75 

Ι. TcnIsilciler Meclisinin toplantIlIlrI alcnidir ve miizakerclerinin z:IbItlarI 
)"!L)'InlanIr. 

2, Ί'eηlsίlcίlcr Meclisi . gcrekli goriirse, Temsilciler Sa)' lsl ιορlam1t11l1 dοrιιe 
ίί~ίί llίίl1 ckscri)'cti ίlι: "erccegi bir karar iizerine, gizIi ιορl:IΙΗIIΗΓ )'I1pabilir. 

ΜΑοοε ί6 

Ι. Μι.'Clίs Itcisi, IIcr toplantlnIll ba~ladIg'1lH νι: son(l crdigiIli bί1dίήr. 

2. Mcclis Reisi, bir toplalltlIIl1l sol\a erdigini bίldίήrkcll, aYlli zanlaIlda, 
Temsilciler Meclisil1in ήΖasilc, mutcakip ΙΟΡ I :ΙIΙ ΙI ίςί ι ι tcsbit cdi]cn t1Iήh vc δΗΗιί 
de bildirir \'c Temsilciler Meclisil1c bII top l alJtιnIIl giillclemini sun!lr "e but1un 
iizerine 73'uncu maddcIJin 6'ncI fIkr3\S1 lιίίkίίmlcή uygu]anLr. 

3. Hcrhangi bir gUlldem, tOplllfitιdIIIl CIl az yinni dort S811t cv\'el baSll Ir \'C 

Tenlsilcilerc dagItIIIr. Ancak, gundeII1, muzakercsi ba~laml~ 01:111 kontιlarla ilgili 
ise, dagltInlI toplantldaII evvel herhangi bir ΖΗηlΗΩ )'apllabilir. 

ΜΑΟΟΕ 77 

Ι. Temsilciler MeclisiIlde nisap, ίίΥeΙeήn sIt}'IsI 10ρΙan1l11111 IIsgari ίίςte biridir. 

2. Herhangi belJi bir kOl1u)'a ιιίι miizakcrc, iki CemaaΙΙan birinin topiaI1Lldn 
haztr blllu llan l'emsilcilerinin ckseriyeιίlliII talebi ίίΖerί l1 e, bir dcfa }'irmi dor\ 
saat. tchir οlιll\υτ. 

MADDE 78 

Ι. TCIllSilcilcr Meclisinin kanul1 ve kar:Irlarl, hazlf blllU1Hln vc reyleriIIi 
kullanal1 Temsilcilcrin re}'le ήl1ίll basit ekseriyeti ile kabul οlυηΙΙΓ. 

2. Seςίm Kanunullda hcrllallgi bir degi~iklίk, belcdi)'eler ίΙι: ίΙgίlί "cya resimler 
ve}'a vergiler ko}'aII Ilerhangi bir kanU1luII kabIllU, Elen νe Tiirk CeΠ1aatΙaτι 
taraflndan Beςίlεη "e reyc i~tirak edel1 T emsilcileriII a)'rl ΙΙΥΓΙ I}asit ckscriyetini 
gerι.:ktίrίr. 

ΜΛDDΕ 79 

1. CumIIur lla~kllIH \'eyH. ι.:ιιηlllυΓ U;I ~klll l ΜΙII1\,ίlιί T Cl\lsi lcilcr Μι.'Clί sί ΙI C 
mesaj gOllderebilir νε}'ιι goru~leril1i Dakal1l l1 r vasltaslyle hildirebil ir. 

2, BakaIIlar, Temsilciler Meclisinil1 veya IIerhangi bir KonI itesil1i II I\liizakcre
l erin ί takip edcbilirler νε yctkilerille ψrell herhIIIlgί bίΓ konuda Temsilcill,'r 
Mec1isine νε)'θ herhangi bir KomitesIne (Iem~te bUlUlll1bilirlcr vcYIl bilgi 
\·erebilir]er. 

ΜΑΟΟΙΞ: 8υ 

Ι. Κaηυl1 tckliflerinde buluIImak hakk. T emsilci lere νe Bakanlara aiItir, 
2. Ηίςbίr Temsi lci bίίtςc masraflarιnda ιιτΙι~ ίΙι: ilgili IJivbir Kllnun T cklifi 

YIip:tmaz. 
MADDE 81 

Ι . But~'C, 'l'emsilciler Ml'Clisine. kaIIIlII tantrII,dIII1 nlaJi ΥΙΙΙΙΙ bll§IIIIlgtCI olιtrak 
ta)'i II ωίlεη gUllden asgari ίίς "}' OIICC sIIllulur νε ΙΙΙ)' ίιl edilcl1 bu gίindcn c\'vcl 
kabui olunur. 

2. Mali ΥΙΙ ι lι SQnunu takip edeII ίί~ ΙΙ)' ίςίlJcle, keι;.iII IIcs3]'lar Temsilciler 
Mec.lisinin ιasvibinc 9unulur. 

ΜΑΟDΕ 82 

TemsilciJer MeclisiniII bir kanuII νε)'β kararι, bu kalluII ve}'II kararda bWΙka 
bir tarih ιιι}'ίη cdilmedikςc, CunlhIlri}'ct Resmi Gazetesindc }'ΙΙΥιnla ιιιιιιιkΙrl 
}'jj'riirliige ~:ίl·ετ. . 
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MADDE 8J 
ı. Temsilciler, TemsiıCiler 1\'lcclisindeki her türlii dcmcç ,·eya reylerindeıı 

dolayı hukuki veya cezai takibaıa tabi defildirler. 

2. Bir T emsilci, Temsilcilik s ıfa t ı devam ettikçe, Yüksek Mahkemenin 
miisaadesi olmaksızın, tak ip olunamaz, yakalanamaz veya hapis edilemez. ö Lüm 
veya heıı yı l veya daha fazln hapis eezaııı ile cezalandırılnbilen suç işlemesinde, 
sUC; lu, su .. iisıii yakaland ığı takdirde, hu miisa ııdenin alınmasına h1zum yoktur. 
Ihı halde yetkili makam tarafından derhal haberdar edilecek olaıı Yiiksek 
:\1 ıl hkeme, ilgi linin, 'I'emsilcilik sii resinct', ıakibinin veya tutukluğunun devıımITla 
miisaRde edip eımiyeceğin i kRrarlaştırır, 

3. Yüksek l\ l ııhkemc, bir T emsilcinin takip edilıııo..-siııe müsaade etmezse, bu 
Temsilcinin bu suretle takip edik'tlledigi siire, balıi! konusu suçun zaman a~ımı 
bakımından nazara ahnma<ı: . 

i. Yiiksek Mahkeme, bir T emsi lciye yetkili bir mahkeme tarafından verilen 
bir hapis cezası hükmünün infazma müsaade etmezse, bu hükmiin infazı Temsil
cilik sıfa tı !!Ona erinceye kadar tehir olunur. 

MADDE 84-
i. T emsilci ler, Amme Gelirlerinden kanunun tayin ettiğ i ıahs;satlarını alırlar. 

2. Ilu tahsisatıarda yapı lan herhıın!: ; bir :ırlış, yapı l dığı Temsilciler Meclisi 
~iiresi içinde yüriirliiğe girmez. 

MADDE 85 
Se.;im iı.,-in adayların haiz olması gereken vas ı flar ile ilgili her hangi bir konu 

\'e seçim itirazları, Yiiksek Anayasa Mahkemesi tarafından kesin olarak karara 
bağlarıır. 

KıSıM V- CEMAAT MECLISLERı 

MA DDE 86 
Elen ve T iirk Cemaatlarının her biri, kendi iiyeleri lirasından, bu Anayasa 

hük iiıııleri gereğince açıkça kendisine ııyrılmış bulun an yetkilerc sahip olacak bir 
Cemaat Meclisi SC(Cr. 

MADDE 87 
i. Cemaat Mediıderi , kendi Cemaatları bakımındsn, bu Anayasanm sınırları 

içinde ve bu maddenin J'üncii fıkrası hiikiimleri mahfuz kalmak şartl}'le, yalnız 
aşağıdaki konularda teşrii Kuvveti kullanmak hakkına sahiptirler :-

( a) Biitiin dini konular ; 
( b ) m itiin eğitim, kültür ve öğretim konuları; 

(c) ııh"a!i ~a h5iye; 

( tl) ahvali ~" hs iye ve dini konular ile ilgili hukuk dııvıı l a rın a bakacak 
mahkemelerin terekküp ve dereceleri; 

(e) kendi Cemaatlarının refahını arttırmak gayesi ile kurul an hayı r vr spor 
tesis, t~kkül ve dernekleri gibi münhasıran cemaata ait mahiyette 
meııfaat ve müesseseler ile ilgili konular ; 

(f) kendi ihtiyaçl arın ı ve miirnKabeleri altında bulunan teşekkiil "e miiesse
selerin ihtiyaçlarını kar~ılamak için kendi Cemaatları üyelerine 88'inci 
ınaddede gösterildiği gibi ~ah8i vergiler \'e resimler koymak; 

(g) bir Cemaat Mediııinin, münhl\!ıran kendi Cmıııa tı [iyelerinden müte
ııckkil belediyeleree takip olunan gayeleriıı tahakkuk ettirilmesini müm
kiin kılmak için belediyelere ait kanunların sınır l arı içinde nizanııul.mder 
veya talimatnanıeler şeklinde nıunıam mevzuatı gerektiren konular ; 
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(h) kendilerine bıı i\nııynsıı ıle verilen, istihsal ve istihl[,k kooı>erııtiflerini 
ve kredi müesseselerini mürakabe etme ve münhasıran kendi Cemııatllt
nndan miit~kkiı belediyelere görevlerinde nezııret yetkilerini kullanma
l arı ile ilgili konular: 

Ancak-

bir Cemaat Meclisi tarafından bu ( k) bendi gereğince yapı lacak 
olan herhangi bir Cemaat kanunu, nizamnarne ve talimatname 
veya alınacak herhangi bir karar, doğrudan doğruya vcya dolR
yısil e, istıhsal ve istihlik kooperatiflerini "c kredi müesseselerini 
düzenleyen veya belediyelere ait herhangi bir kaınına aykırı verıı 
onunla uyuıımaz olamaz; 

bu bendin yukarıda (i)'ııin hükümlerinin hiçbiri bu (h ) bt:ııdi 
ile bir Cemııat Med.eint: verilen yetkilerin kullanılma", ile ilgili 
herhangi bir konuclıı Temsilciler Meclisine kanun yapmak yetkisini 
talllf şekilde tefsi r edilemez; 

(i) bu Anayasa tarafından açıkça gösterilen diğer konular. 

2. Bu maddenin I' inci fıkrasının (i) bendinin hiçbir hiikmii, Temsilciler 
Meclisinin, bu Anayasanın hükümlerine uygun olarak, ııahsi vergi koyma yetkisini 
herhangi bir suretle tahdit edecek şekilde tefsir edilmez. 

3. Bir Cemaat Meclisinin, bu maddenin I'inci rıkrası ile kendisine verilen 
kuvveti kullanmak sureti ile, yapac:ıj(ı herhangi bir kanun "eya alacağı herhangi 
bir karar, hiçbir suretle, Cumhuriyetin güvenliği veya Anaya!!a düzeni vey,ı ilmme 
selameti veya amme n izamı veyıı iinınıe sağlığı veyu amme ah lakı yararma veya 
bu Anayasa ile herhangi bir rıahsa sağlanan ıına hak ve hürriyetlere aykırı hiç bir 
hükmü ihtiva etmez. 

MADDE 88 

ı. Bir CemaPot i\lecl isinin, 87'nci maddenin Finci fıkrasının ( f) bendi gereğince 
vergi koymak yetkisi, her mali yıl hütÇ'CIinde gösterilen masranarınm, bu mali 
yıl için Cumhuriyet tarafından bu maddenin 2'nci rıkrasında gösterildiği üzere 
Bütçesinden bu Cemaat Meclisine yapılan ödemelerle veya ayni mali yıl içinde 
bu Meclisin elde edebi leceğ i başka herhııngi bir gelir ile kar~ı l anmıyan kısm ının 
kaııılanması mak!ndı ile kullanılır. 

2. TemsiıCiler Meclisi, her mali yıl, Cemaat Meclislerinin kendi mali yıııarı 
bakımından kendi yetkileri dııhilindeki konular ile ilgili ihtiyaçları için, Elen ve 
Türk Cemaat Meclislerine aşağ ıda gösteri l diği üzere ayrılan iki milyon pomıd'daıı 
az olmayan bir tahsisatı, Bütçeye koyar ve her iki Cemaat Meclisine de ödenmC)'e 
hazır tutar :-

(a) Elen Cemaat Meclisine bir milyon altı yüz bin poulf(l'daıl az olmayan 
bir meblağ; ve 

(b ) Türk Cemaat Meclisine dört yüz biıı poımd'dUlı :a olmayan bir mcbliığ: 

Ancak, her iki Cemaat Meclisine ödenecek asgari meblağ toplamı arttırıldıg-ı 
takdirde, bu artımlan meblağ kısmının Cemaat Mecıislerinden her birine ayrılması, 
T emsilciler Meclisinin kararl aştıracağı tarzda yapılır. 

3. Bir Cemaat Mecli!i talep ettiği takdirdc, bu Meclisin koyduğu vergiler, 
Cumhuriyet makamları tarafından bu Cemaat Meclisi nam1fl :1 toplanır ve bu 
Meclise ödenir. 

4. Bu madde ve 87'lıci maddenin i 'inci fıkra~lIlın rf) bendi maksaı1arı 
bakımından, "üye ", bahis konusu üyelerin j~tirak ettikleri hiikmi ~hıs olaıı veya 
olmayan teşekküneri de, hisseleri nisbetinde içine alır. 
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l\L\DDE 89 

I. Cemaat Medisleri, kendi CemiAtları bakımından, ayma A!Jağıdaki konularda 
da yetkiye sahiptirler :-

(a) 87'nci maddenin, müteakip bendierde özel hükümler bulunan, I'inci 
fıkrasının (g) ve (h) bendierinde gösterilenierin dışındaki hükümleri 
gereğince teşrii kuvveti kullımmnya yetkili oldukim herhangi bir konıı 
ile ilgili olarak, 

Ibi 

1<) 

(i) kendi Cemaat kanunları çerçevesi içinde siyaseti idare etmek; 
(ii) bir Cemaat kanunu ıararından gösterilen tarzda Ve! ~alıı slar 

vt\8ltasile idari yetkileri kullanmak; 
kendi Cemaııtlarının refııhını arttırmak gayesi ile kurul ıUl ve kanuııhırla 
diizenlcncıı istih,.!.ı \'c isıihEjk kooperatineri ve kredi miiesseselerini 
murııkabe etmek; 
münhasıran kendi Cemaatları üyelerinden mü~kkil olan bek-diyelerin 
takip ettikleri gayeleri tahakkuk ettinııek \'e kanunlara tabi olaıı bu gibi 
belediyelere görevlerinde ııezaret etmek. 

2.87'nei maddenin I'inei f,krasınııı ( 1') bendindeki ve bu maddenin I'inci 
f,krasının ( b) bendindeki hiikiimlerin hiçbiri, sekene istediği takdirde, bu bend 
lerde gösterilen mahiyette karma ve mii~terek müesseselerin kurulmasını önleyecek 
~kilde tdsir edilmez. 

3. Merkezi idare, bu maddenin I'inci fıkrasının ( b) ve (c) bendierinde 
pterilen müessese, t~kkiil veya belediyeleri, keııdi bakımından. yiiriirliikte olan 
mevzuat gereğince murakabe etmek istediği takdirde, bu murakabe, bahis koııusu 
müesseu. teşekkü l veya belediyenin ait olduğu Cemaııta meıısup memurlar 
tarafından yapılır. 

MADDE 90 

i. Bu maddenin miiteakip hiikıiıııleri mahfiı? kalmak şart iy l e, her Cemııat 
Meclisi, kendi cemaat kanunları ile veya onlar gereğince kendi kanun ve kArarla
rının tatbiki için htiktimler koymak kuvvetine 8ahiptir. 

2. Bir Cemaat Meclisi, bu Anayasl1 gereğince kendisine yerilen herhangi bir 
kuvveti kullanırken kendi kanunlarınııı \'e kararlarının her hangi birinde, bunların 
ihlali veya verdiğ i bir talimata riayetsizlik için hapis cezası veya tutukluk koyma 
kuv ... etine sahip değildir. 

3. Cemaat Medislcri, kendi cemaat kanunlarına veya kararlarına ve yetkileri 
içinde bulunan ahvali şahsiye ve dini konular ile ilgili hukuk davalarına bakan 
mahkemelerin hükümlerine riayeti sıığlamak için cebir kullanma yetkisine sahip 
değildirler. 

4. Dir Cemaat Mecl isinin herlıan~i bir kanun veya kararına veya bu Meclisin 
murakabc veya nezaret yetkisini kullıınmas , ile ilgili herhangi bir konuda riayeti 
sağlamak için cebir kullanması gerektiği zaman, bu cebir, Cemaat Meclisi taraflII
dan veya onun namına yapılacak talep üzerine, bunu tatbik etmek mönhasır 
y(ıkisine sa hip I)lan Cumhuriyetin :ımme makamları tarafından tatbik olunur. 

5. Bir mahkemenin, bir Cemaat Meclisinin münhasır yetkisi içinde bulunan 
herhangi bir konu ile ilgili herhangi bir karar veya emri Cumhuriyetin amme 
makamlim "asıtas iyl e infaz edilir. 

MADDE 91 

ı. Hcr Cemaat Meclisi , her yılda , milteakip mali yıl için gelir \'e giderinin 
hütçesini hazırlar ve kabul eder. 

2. Cemaat Meclisi, bu büt\Cyi, en geç, bir cemaat kanunu ile cemaat mali 
yılının ba~ langıcl olarak tesbit o!"nıııı giine kadar kabul eder. 
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MA DDE 92 

Her Cemaat Meclisiniıı üyelerinin lıaY1 8 1 , ilgili Cemaat Meclisinin üyel~ri 
sayısı toplamının üçte ikisinin ekseriyeti ile kabul olunan bir cemaat kamımı i1t: 
tayi n edil ir. 

MADDE 93 

Her iki Cemaaı Meclisi içi n seçimler, genel, tek dereceli ve g i):li reyle yapılır. 

M.\ DD E 94 

i. Bu m?ddcnin 2'nci fık rası hiikümıeri mahfuz kal ın ,ık şartiyle. yinnibir 
ya~ına varm ı~ ve ilgili cemaat seçim kanununda gösterilen ikamet şartlarını haiz 
her Cumhuriyet vatandaşı , ilgili cemaat seçim listesine seçmen ol arıık kaydedilmek 
hakkına sahiptir: 

Ancak, Elen Cemaatı üyeleri Yill nız Elen cemaat seçim listesine \'e Türk 
Cemaatı üyeleri yalnız Türk Cemıl;!l seçim listesine kayıt edilebilirler. 

2. Ilgili cemaat seçim kanumı gereğince kayıt dışı bırakılan bir şahıs seçmen 
olarak kaydedilmek hakk ı nıı sahip değildi r. 

MAD DE 95 

Seçim zHmanında lI~ağ ıdaki vas ıflan haiz olıın her şahıs bir Cemnaı l\ lcclisi 
üyel iği seçiminde aday olabilir :-

(a) Cumhuriyet vatandaş ı olmak ve ilgili cemaaı seçim listesinde kayıtlı 
olmak ; 

( b) yinni beşya~ıııa varmı~ olmak; 
(e) bu Anayasanın yü rürl üğe girdiği tarihte veya ondan sonra, haysiyeıi 

muhil veya ahlaka aykırı bir suçtan hüküm giymell1i~ veya herhangi bir 
seçim suçundan dolay ı yetkili bi r mahkemece ehl iyetsiz kılmıııamış 
olmak ; 

( J) bir Cemaat Meclisi üyesi olarak görev görmesine engel bir akıı Iıı\s talı ~ı 
bulunmamak. 

MAD DE 96 

1. Cemaat Meclislerinin görev süresi, ilgil i co'maa{ kanununun tesbit eU iği 
tari hten başlamak üzere beş yııı ık bir devredir. 

2. Yen i seçilen Cemaat Meclisi bu maddeni n I'inci fıkr::.sı gereğince görevine 
ba~layıncaya kadar sü resi bitmil,! Cemaat Meclisi görevine devam eder. 

MADDE 97 

1. Bir Cemaat Meclisi için bir cemaat gencl seçımı, sii resi biten Cemaıı! 
Meclisinin süresinin biımesinden en az otuz gü n evvel yapılır. 

2. Bir Cemaat Meclisi üyeli ği inhilal ettiğinde bu İnhiLlı , vukuunda ıı itibaren 
kırk beş günü geçmeyen bir sü re içinde yapılacak bir ara seçimi ile doldurulur. 

3. Bu maddenin i ' inci veya 2'nci fıkralarında gös ıe rilen bir seçim, deprem, 
su baskını, genel sa lgın hastalık ve benzeri gibi olağan üstü ve beklenmedik 
sebepler yüzünden, bu Anayasa ile veya gereğince tesbit edileıı tarihte yapılmadığı 
takdirde, bu seçim nıiiteakip ha fıanın a) ııi gününde yapılı r. 

MADDE 98 

ı. Cemaat Meclislerinden her biri, lincak mutl:ık ekseri)'ct ile vereceği bir 
kararile kendini feshedelıilir. 
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2. Du knr:ırda, 96'ncl ve 97'rıei maddelerin I' inei fıkraları hükümlerine 
rağmen, bahis konusu Cemaat Meclisi için, karar tarihinden itibaren en. er.k~n 
otuz gün ve en geç kırk gün sonra yapılması gereken ccmnat genel seçımının 
tarihi ve cemaat genel seçimi tarihinden itibaren en geç onbe1 gün içinde olmak 
üzere yeni seçilecek Cemaat Meclisinin ilk toplant ısının tarihi tesbit edilir ve bu 
tarihe kadar eski Cemaat Meclisi görevine devam eder. 

3. 96'ncl maddenin i 'inci fıkras ı hükümlerine rağmen, fesihten sonra seçilen 
emıltat Meclisinin görev sıi res i, fesh olunan Meclisin görev süresinin geri 
kalan kısmı kadar devam eder. Fesih, ilgili Cemıınt Meclisinin beş yıııık görev 
siiresinin son yılı içinde vukııbıılduğu takdirde, bu Cemaat Meclisi için Cemaat 
genel seçimi, hem feshedilen Cemaat Meclisinin görev süresin in geri kalan kısmı 
hem de müteakip beş yıllık ~>örev süresi için yapılır. 

MADDE 99 
%'ncı maddenin Z'nci fıkrası veya 98'inci maddenin 2'nci fıkrası !,-ereğiııee 

yeni seçilcn bir Cemaat Meclisi görcvine ba!!laYI1lC8ya kadar görevine devam 
tden bi.r Cemaat Meclisi, ilgili kanun \-eya kararda açıkça gösteri lecek acele ve 
istisnai beklenmedik haller dıııında herhangi bir konu hakkında herhangi bir 
kanun yapmak ,·eya herhangi bir karar almak yetkisine sahip değildir. 

MADDE 100 
Dir Cemaııt Meclisi üyesi, Cemaat Meclisindeki görel'ine balj lamadan evvel 

'·e bu Meclisin genel biroturumunda a~ıığıdııki sözü \"erir:-
"Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasına ve buna uygun olarak yaptımış 

kanunlara, bağıms ız lığının ve toprak bütünlüğünün korunmasilla iman ve 
riayet edeceğime söz veri rim.". 

MADDE 101 
ı. Bir Cemaat Meclisi ii),eliği görevi, Bakanlık veya Temsilcilik veya Belediye 

Rci sliği de dahilolmak iizere herhangi bir belediye meclisi iiyeliği vcya Cumhu
riyetin silahlı veyıı emniyet kuvvetlerine mensubiyet veya bi r amme veya belediye 
görevi ile veya, bir Türk Cemaat M eclisi üyesi bakımından, bir din adamı görevi 
ile birleşernez. 

2. Du madde bakımından ., amme görevi tt, Cumhuriyctin veya bir Cemaat 
Meclisinin amme hizmetinde, ücreti Cumhuri)'et ''eya bir Cemaat Meclisince 
kontrol edilen, licretli herhangi bir görc\'dir ve herhangi bir amme hükmi şahsında 
veya amme yıırarına bir teşekküldek i herhangi bir göre\.j de içine ahr. 

MADDE 102 
Cemııat Meclisleri, Iç Tüzükleri ilc, olağan "e olağanüstiı toplııntı l arı, bu 

lOplantlların tarih ,'e süreleri, reylerin izhar ve i ıılerinin göriılme tanı da dahil 
olmak üzere, bütiin usül konularına ait kaideleri koyarlar. 

MADDE 103 
ı. Cemaat Meclislerinin toplantı l arı alenidir \"e ınüzııkerelerinin zabttları 

yayınlamr. 

2. Her bir Cemaat Meclisi, gerekl i görÜNe, üycleri sayısı toplamının üçte 
ikisinin ekseriyeti ile vereceği bir kıırar üzerine giııli toplantılar yapahilir. 

MADDE LO' 
i. Elen ve~ıı Türk Cemııat M eclisi tarafından kabulolunan kanun veya karar

lar, Cemaatlenne mensup Cumhur Da~kıını veya Cumhur Daljkan Muavini tara
fından alınmalarından itibaren onbeıı: gün içinde imza land ıklan sonra Cumhuriyet 
Resmi Gazetesinde derhal yayınlaııırlar. 

2. Bir Cemaat kanunu, bu kanunla ba ııkıı bir tarih tayin edilmedikçe Cumhu
riyet Resmi Gaııetesinde yayınlanmaıda yiiriirl iiğe girer. 
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ΜΑDΩε 105 

Ι CumIlur BUiik3 111 Elen CeInaaι Mec1isinill \'Ι: CUInhur BaIίkan Mυ:ιVΊl1ί 
Τίίrk Ccmaat M eclisinin kabul ettigi ΙιεΓΙI Ηllιί bir kanun \'e)'1I kararι, aJrnffiala· 
rrndan itibaren onbe~ gίίn ίςίnde, tekrar j,lcclcllmesi ίςiη ilgi li Meclisc iade 
edebi!frler, 

2. lIιίlί Cemaat MecIisi kendisine iade edilen kaIHJll \'e}'R kararrn u}'nen kal· 
rnosrnda rsrar ettigi takdirde, Iιale gδre, CunIIIur Ba~ka Ill \'e)'a Cumhur BIηkan 
Muavini, bundan bir c",'clki maddc lιukίίmlcrίne tIygun olarak bLI kanun \'e)'a 
kararι imzalar ve ΥΒΥ ιηIΗΓ. 

ΜΑΟDΕ 106 

Ι, ΒίΓ Cenlll.;\t Mec]isi u)'esi, Meclistc Υaρtlg ι Ιι e ι ' ιϋΓ!ίί dcnle,; \.e}'8 ΓεΥ I C Γί η<lειι 
do111YI hukHki νεΥβ εεΖΗί takibata tabi degildir. 

2. ΒίΓ CeInaat MecIisi uyesi, ii}'elik θ ιΓΗΙΙ devam ctti k<;ι.:, Yίiksek 1\'laΙιkeιηeιιί ιι 
mίίsaιιdesί olm:IksIzrn, takip o!U Ilanιaz, )'akaIaIIaJllaz \'eya Ιιιιρί θ edi1enιcz. δlίiηι 
veya beIί γ ιl νεΥΗ daha fazla Ιιιιρίθ ile cezaland Irιlabilen bir su<; i Iί lemesindc, ΒΗςΙυ , 
θ υςίίθιίί yakaIandIg I takdirde, bu miisaadCIIiIJ Η ΙΙ ΙΙ ΙllllθΙΙΙIl lίizum }'oktur. Ήυ lιalde 
yetkili makam tarafIIl dan derhallιaberdar edilecek 013/1 Yiiksek MaIIkente, i1gi1iIIin, 
uyelik θίiΓεB ίlιεε, tllkibinin "cya tιιtuklu l lI gunHn dc\'aInIlIa miisaRde edip etmi)'e· 
cegini karllrI 3§tIrιr. 

3. Ytiksek mllhkeme, bir Cemaat Mcclisi iiyesi llin takil1 edilnIesine nlίisRade 
etmezsc, b\l ίίΥεnίη btI stIret]e takip edi lemedigi siire, 1)IιΙι ί !! konlISu suςun znmall 
aIίJm I bakImIndan naza ra alJnmaz. 

Ytiksek MaIlkeme, bir Cemaat MecIisi ίiyes ine yetkili bir Inalιkeme tarafIndall 
verilen bir hapis ceZ3SI Ιιukmίίnun illfazIIla miisaadc etmezst', 1," hiikmiin infaZI, 
uycIik sIfatI SOΠ3 eΓί ηεe}'!: kadar tchir ο]ωΙΗΓ. 

ΜΑDΟΕ ΙΟ7 

ΒίΓ Cemllat M cc\isi uye\igi a~lIg I djlki IιΗI] ι: τάε ίιι Ιιί13 1 cder :
(α) oliim ilc; veya 
(b) ΥΗΖΙΙ Ι isti fa ί Ι ε; veya 
(ε) 9S'inci maddenin (r) \'cyu (d) fIk ra]arn1(la gosterilel1 ltallerdcII lιer lι aιΙRί 

bίrin in vukuLI veya CumIturi)'et vatarιdai$IIgI SJfatInIJ) kaYIbI \'c}'a ilgili 
cemaat ~m Iistcsine seςmcn ο l η ΓIΙ!;; kaydedilmck "asfIIJI kll.}'betmek 
ίle: νe)' Η 

(d) IΩ I 'i IJ ci mllddede gosteri1en gΌrcvlerden bi rini nlmakl rι. 

ΜΑDDΕ 108 

Ι. Elel1 ve Ί'ϋΓ!;; Ccmllll tlarIndan iIerbiri, kcndi CemautI arlll:I [jit bulun[In 
egitίm, "ίίlΙίiΓ, sρor νε lιaYIr mίicsseselen ίςiη , hale gore, Υ llnan \'eya ΤίίΓ!;; 
Huknmctlerinden nlali }'ardIm 31ma hakkJna θΗΙιίρΙίΓ. 

2. Kezalik, εΙe ιι vcya Tu rk Cemaat1arInd:In hcrbiri, kendi miicsst:-sclerinin 
faaliycti ί <;ί η yeter saYIda ogretmen, jJrofesδr veya di n adamIn;l ΙΟΗΙι ίρ olInadtgI 
kanaatίndc oldugu takdirdc bu Cemaat, ί htίΥaςlarιnι kar~ Ilam rι k ίςίll , hale κδΓε, 
Yunan νεΥIl Τίί Γ];; Η ίίkίιme t!erίnden tllmnmen IίizIJm lI kad[Ir sag1IyabiIeα:k l eri 
personcli temin ve isιihdam etInek hllkkIIIa ΙΟΗ ΙιίρΙ ί Γ. 

MADDE 109 

2'nci maddenin (3) uncii fIk rasI iIiikiimleri gercgί"ce Ctmll[ItJerdc" ωΓί Ι Ι ς) 
mensup olmaYI ihtiyar eden lιι: r dilli grup. ilgi li bir cεΙΠΒ:ΙΙ " ll l1υηυ lΗΙΙI gϋStcrdigi 
iizere, SCςΊ1m i Iί ίίΥε \'eya ίi}'eic ri tlI rnI'I Ildlln, bu grulJιIII Incnsur 0lπω}'ι ί l ιιί }'Η Γ 
('η ίιί CcmaatIn Ccmaat Mccli s inιl e tcJnsil cdiIInek lι akk ι nrι ιιrι Ιlί ll ΙίΓ. 
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MADDE 110 

i. Kıbn!: Otosefal Elen·Ortodoks Kil i&.'Si, Mukaddes Kurallara I'C yürür
lükte olan Şartına uygun olRnık kendi iç i ~ıcrinin I"C manıırının dü:ı:enleıımc!i 
ve yürütülmesi münhasır hakkına sahip olmaya devam eder "c Elen Cemaat 
Meclisi bu h:ıkka aykırı hareket etmez. 

2. Vakıf mü~i ve Alıkanıiii Evkar, bu Anayasaca tanınır. 

Vakıf miıcssese \ey:ı tesısini veya vakıflan 'eya, camilerc ve herhangi diğer 
bir Islam dilli müessesesiilc ait mallar da dahilolmak ii:-ere, herlınng i vakıf 
malları ilgi lendiren veya herhangi bir suretle bunlara tı'Sir eden bütiin koııular, 
miinhasıtım Ahkamü] Evkaf ve T [irk Cemaat i\ l cdisiııcc ~ıkarılan "cya yapılan 
kanun ve nizamnamelere tabidir ve bunlara göre "c bunlar gereğince idare olunur 
ı'e hiçbir teşri i, ieni \'l'Ya herhangi diğer bir muamele, bahiı konuıu Ahkiimiil 
Evkafı ve Tü rk Cemaat Meclis.inin b:ıhis konusu kanunlarını ve n izıımnaınc
lerini ihtıı edemez veya onlara üstün gelemez veyıı nliidahale edemez. 

3. Kendisine 2'nci maddenin (3) üncü fıkrası hiikümleri uygulanan bir dini 
grubun Kil isesi, bu Anayasanın yiiriirliiğe girdiği tariinen heınen önee yii riirllikte 
olan Kıbrıs Sömii rgesi kanunlarına uygun olarak sahip olduğu dini konular ile 
ilgili herhangi bi r hakkınıı , bu A nayıısanııı yiiriirliiğe girdiği tari hte n' ondan 
soııra da s.alıip olmağa devam eder. 

MADDE III 

i. llu Anayasanın hiikümleri mahfuıı kıılmak şartı ilc, Elen-Ortodoks Kilisesi 
\'e}ıt kendisine l'nci maddenin (3) iincii fı krası hükümleri uygulanan bir dini 
grup üyelerinin nişanlılık, evlenmc, boşanma. evliliğin but l aııı, ayrılık veya evlilik 
haklarının iadesine veya mahkeme brarı ile yapı lan nesep taslıihinden veyıı evli'tt 
edinmeden başka :ıile miin:ısebctleriııe dair herhangi bir konııya, bu Anayıısanın 
yii riirliiğe gi rdiği tarihte "e ondan sonra, haıc göre, Elen-Ortodoks Kili sc..'Sinin 
I'eya bahis konusu dini grubun Kili rcsil1in kanunu uygıılııııır ve buna bahis 
konusu Kiliseilin bir mahkemesi bak .ır ve hiçbir etmaat Meclisi bu kanuna aykırı 
hareket etmez. 

2. Bu maddenin I'inci fıkrası hiikmii, b:this konusu mııhkerneııin herhaııg i bir 
karar veya em rinin infıızıııa, 9O'mcl maddenin S'iııci fıkrııs ı hiikiimlcrinin uygu
lıınmaslI1ı önlemez_ 

KıSıM VI-CUMHURIYETIN BACIMSIZ MEMURLARı 
IJöfiim , 

Cumhuriyet Ba, Savcılil ve Cumhuriyet Bat Savcı Yardımcısı 

MADDE 11 2 

1. Cumhur Başkaııı ve Cumhur Başkan Muavin i, bir Yüksck Mahkeme 
hiıkimi tayin edilebilmek için gerek li vası nan haiz iki şahsı, biri Cumhuriyet Baş 
Sa,-eısı diğeri Cumhuriyet Baş Sa\'cı V :ırdımcısı olarak müştereken tayin ederler: 

Ancak, Baş Sa"eı ve Baş Savcı Vardınıcısı ayni Cemaata mensup olrımazlar. 

2. Bağımsız bir daire olup hiçbir B:ıkanlığa tabi bulunmayan Cumhuriyet 
lIukuk Dairesinin Başkanı Cumhuriyet Baş Savcısı ve Başkan Yardımcısı 
('umhuriyet Daş Sa"cı Yardııııcısıdır. 

3. Cumhuriyet Baş Savcısı n: Baş Savcı Yardııııcısı, herhan1.ı1 bir mahkemede 
dinlenmck hakkına sahiptirler ve bu lIluhkeme öniinc çlK:ın biitün diğer şahıslara 
tekaddiim ederler : 

Alkak. Cumh uriyet Baş Sa\'cısı. Cumhuriyet Baş Savcı Yardımeısına daima 
tekaddiim ('der. 
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f. Cumhuriyet D:ış ~ıı\'cısı ve Ilaş Savcı Yardımcısı, Cumhuriyet adliyesinin 
dilimi üyesidirler \'C Reisi hariç olnıak üzere Yüksek Mahkcınl! hakimlerinin tabi 
olduğu ayni şart ve kayıtlar ilc görevlerini görürler ve görevlerine aııcak bir 
Yüksek Mahkeme hakimine uygulanan ayni sebepler ile ve tarzda son verilebilir. 

5. Cumhuriyet Da~ Savcısmin veya Baş S:I\'cl Yardımcısının Cemaııtına 
mensup şahısları ilgilendiren bütün konularda, Cumhuriyet Baş Savcıs ı tararından 
bir karar alınmadan önce, hale göre biri, ilgilinin Cemaatına mensup olan dif:cri 
ile istişare eder: 

Ancak, yalll1z bir Cemaahn h:ıkimlerindeıı müteşekkil CCZıl mahkemelerindcki 
takib:ıtııı kesin idare ve mesuliyeti. bu Cemaata mensup olan, hale göre, Cumhu
riyct Baş Savcısı veya Cumhuriyet Ral! Savcı Yardııncısına aittir, 

MADDE 11 3 
ı. Cumhuriyet Baş Savcısı, Bıı~ S:\\'cı Yardımc ısınm yardımı ile, Cumhuri

yetin, Cumhur Başkanının, Cumhur Başkan Muavininin, Bakanlar Kurulunun 
ve Bakanlnnn Hukuk !\1üş:ıviridir ve kendisine bu AnRyasa veya kanun tarafından 
verilen ve}'ıı emrohınan diğer bütün yetkileri kullanır ve diğer biitün i~ \'e görev
leri görür, 

2, Cumhuriyet Baş S:ı-l"cı sı, tiınme menfııatına olmak iizere i stediği şekilde 
kuııanacağı, Cumhuriyet içinde herhangi bir şııhısa k arş ı i~ıcnmiş bir suç hakkıııda 
dava açmak \'e iddiada bulunmak, dıı"a}'ı devir almak, devam ettinnek \'cya 
ettirmemek yetkisine sahipti r, Bu yetki bizzat kendisince veya talimatı altında 
ve ona uygun olarak hareket eden kendine tabi memurlar tarafından kullanılabilir, 

MADDE 114 
ı. Cumhuriyet Baş Savc ı Yardımcısı, normalolarak makamına ait yetkilere 

sahiptir ve görevleri görür ve kC'l'alik, Cum huriyet Bıııı SflVCISlII1ll talimatına göre, 
bu Anayasa hükümleri gereğince \'eyfl kanunla Baş Savcıya veri len bütlin yetkileri 
kullanır ve bütün i ş \'e görevleri görür, 

2, Cumhuriyet Baş Savcı Yardımcısı, Cumhuriyet Hıış Sa\'cıs ı nın ga),hubeti 
\'eya görevlerini ~ici olarak ~remediği hallerde kcndisine vekiileı eder, 

Biifütı! 1/ 
Ba, Murakıp ve Baı Murakıp Muavini 

\\'IADDE 115 
ı. Cumhur Başkanı ve Cumhur Ba~kan MUR\ini, iki uygun vc l:i}' ık şahsı, 

biri Baş ;\olurakıp \'e diğeri Baş i\funıkıp Muavini olmak üzere, mii~terel:en tayin 
ederler : 

Ancak, 
olamazlar, 

Baş Murakıp ve B:ış Murakıp MUlWillt ayn i Cemaata mensup 

2, Bağımsız bir daire olup hiçbir Bakanlığa ıabi bulunmayan Cumhuriyet 
Murakiplik Dairesinin Ba~kanı Baş Murakıp \'C Başkan Muavini Baş Mtırakıp 
Muavinidir, 

3, Baş Murakıp ve Baş Muralup Muavini, Cumhuriyeti n daimi amme memur
larmdandırlar ve görevlerinc son \'erilmesi veya emekliliğe sevkıeri ancak bir 
Yüksek Mahkemf' hakimine uygulanan ayni sebepler "c tar-I,da yapılabilir, 

MADDE 116 
ı. Baş Murakıp, B .. ş Murnkıp MUHvinin yard ım ı ile, Cumhuriyet adına, biitün 

tediyat \'e tahsilatı murakabe eder ve Cumhuriyetin verdilii yetki ile vcya gere
ğince tedvir olunlin paraların ve diğer aktif kıymetlerin \'e" yüklenilen mükellefi. 
yetlerin bütün hesaplannı murakabc ve teftiş eder \'e bu maksatla, bu gibi hesap
lara müteallik bütün defter, kayıt \'e raporları görmek ve bahis komısıl" aktif 
kıymetlerin muhııfaza edildiği yerlere girmek hakkına sahiptir, 
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2. Ba~ Murakıp, Baş Murakıp l\lua\'ininin yardımı ilc, kendisine kanun 
tarafından \-erilen veya emrolunan bütün diğer yctkileri kullanır ve biitün diğer 
iL! ,·c görcvleri görür. 

3, Baş Mumkıbın bu bölümdc gosterilen yetkileri, l!jleri ve görevleri, bizzat 
kendisi veya kendi talima tı altında ve oııa uyguıı olarak hıı reket eden kendine 
tııbi memu rlar tarafından kuUallllabilir veya görülebilir. 

4. Da!j Murakıp, bu Dölümün gösterdiği i ş ve görevlerinin gOrülmesi hakkında 
Cumhur Başkalıina ve Cumhur Başkan Muavinine her yıl bir rapor sunar ve 
onlar bu raporun Temsilciler Meclisinin bilgisine sunulmasın ı sağlarla r. 

;\IADDE 117 
ı. Baş l\ lurakıp Mual'ini, normalolarak makamına ait bulunan yetkilere 

sahiptir ve i, ,'e göre\.leri görür ve kezalik, BiLL! l\lurııkıbııı talimat ı altında, bu 
Anayasa hükümleri gereğincc veya kanunla Ra\, Murakıba veri len bütün yetkileri 
kullanır ve biitün iL! vc görevleri görür. 

2, Baş Murakıp r"'luaviıı i, Baş l'''lunıkıbın gaybulıeti "ep görevlerini geçici 
olarak görcmediği hallerde kendisine \ ek :ilc ı cder. 

IJölüm 1/1 

Cumhuriyet Emiıyon Bankaımm Müdür ve Müdür Muavini 

l\I .'\ DDE 11 8 

i. Cumh ur Başkanı \'e Cumhur Ba~kan Muavini. iki uygun ' 'c liıy ı k şahs ı , 
biri Cumhuriyet Emisyon Bankasıilin Müdürü diğeri Müdür Muavini olmak 
üzcre, müştereken tayin cderlcr : 

Ancak, Cumhuriyct Emisyon Uankasının Müdü~ü ve Müdiir Muavini ayni 
Ccmaata mensup olamazlar. 

2. ı {içbir Dakanlığa tabi olmıyaıı Cumhuriyet Emis)'oıı Bankasıııııı Başkanı 
Bankanın Müdürü ve Başkan Mua\'ini Müdür Muavinidir. 

3. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Miidiirü ve M üdiir Muavini, ya daimi 
jmme hizmeti üyesidirler veya tayin kanımamelerinde gösterilen k ııy ıt ve şartlara 
ı.>Örc tayin edilmi~ şahıslardır. 

4, Cumhur Başkanı ' 'c Cumhur Başkan Muavini, herhangi bir zaman, hale 
,,'Öre, Cumhuriyet Emisyon Bankası Müdürünün , -eya Müdür Muavininin veya 
her ikisinin de görevlerine müştereken SOIL verebilirler. 

S. Görevlerine son verilmesinden hemen önce Cumhuriyctin daimi amme 
memuru olan Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürünün "eya Miidül' Muavi4 
ninin v'--ya her ikisinin de görevıne, bir evvelki fıkraya göre son veri ld iği t:ıkdirde, 
hale göre, buna veya bunlanı , bu maddenin 6'ncı fıkrası ve bu Anayıısanın 
Cumhuriyet ;ımme hizmetine dair hükümleri mııhfuz kalmak ~artıyle. Cumhuri
yetin daimi amme lıizmetinde diğer uYHun bir görev verilir. 

6. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdüriiniin ve I\'lüdür Muavininin 
görevlerinin görülmesi ile ilgili hcrhangi bir disiplin konusıı hakkında, ISJ'üncü 
maddenin S'ind fıkrası gereğince kurulan l\: urul yetki lidir. 

MADDE 119 
ı. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü, eumlmriyet Emisyon Bankas ı 

Müdtir Muavininin yardımı ile, Cum huriyetin para kımunlarını yiirii tür vc 
Cumhuriyet Emisyon Bankas ııı ı idurc eder ,'e Cum huriyet Emisyon Bankasının 
s,ılıasına gircn biitiin diğcr yetkileri kullaııır ' 'c biitiin diğer i~ ve ı.'Örcv1cri görür, 
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2. Cumhuriyet Emisyoıı Bankasiilm M iidiirü, Cumhu riyet Emis)'on Bankası 
Müdür j'vlua"inİnin yardımı ile, kanu n tarafından kendisine verilen veya cmrolu
n:ın diğer bütün yetkileri kullanır ve diğer biitUn işleri görür. 

3. Cumhuriyet Emisyon Bankas ı Müdürün iin bu Bölümde gösterilen yetkileri, 
işle ri ve görevleri bizzat kendisi veya kendi talimatı nitmda ve onn uygun olarak 
hareket eden kendisine tabi memurlar tarafından kullanılabilir \"cya görülebilir. 

4. Cumhuriyet Emisyon Bankasın ın Müd iirü, i\'liidür Muavininin yardımı 
ilc, Bakanlar Kurulunun mali siyaset hakkında görevi ni ilgilendiren kararlarını 
ve herhangi bir kanunun hükümlerini tatbik eder ve bahis konusu siyasetin tatbik 
tarzı bakımındım , Maliye Bakanı ile İstişare edcr ve onun t <ıvs iyele ri kendisine 
rehber olur. 

5. Cumhuriyct Emisyon Bankasının N!üdiirü, Cumhuriyetin nakit, mevdmlt, 
senet ve tahvillerinin durumuna dair ahı ayda bir Cumlnır Başkanına ve 
Cumhur Ba~kan Muavinine r:ıparlar suııar ve onlıır bu raporları Temsi lciler 
Meclisinin bilgisine sunulmasını sağlarlar. 

MADDE ILO 
ı. Cum huriyet Emisyon Bank:ıs ıııın i\ lüdür Muavini, nomı:,1 olarak maka· 

mıııa aiı bulunan yetkilere sah iptir \'e i~ vc görevleri görür ve kezalik, Cum huriyet 
Emisyoıı Banbs ı Müdürünün tHlimalın a tabi olarak, I'>u Anayasa hükümleri 
gereğince veya kanunla Cum huriyet Emisyon Bıı nkası Miidürüne verilen bütün 
yetkileri kullanır ve bütün iş ve görevleri götür. 

2. Cumhuriyet Emisyon Bankası Müdür Muavini, Cumhuriyet Emisyon 
Bankası Miidürünün gaybubeti vcya görevlerini geçici olarak görenıediği hallerde 
kendisine vekiilet eder, 

MADDE 121 
Bu BöHim hükümleri, Cumhuriyet Emisyon [bnkasınııı bir j\'lerkez Bankası 

olmasına engel olur şekilde tefs ir olunm az : 
Ancak, bu takdirde. bu Bölüm hükümleri m:ılıfuz kalmak şartıyle, Cumhu

riyet Emisyan Bank asının J\l üdürü Cuın huriyet Merkez Bankasının Müdürü ve 
Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdür Muavini Cum huriyet M erkez Daıık ıı 
sının Müdür Muavini olurl :ı r. 

KıSıM VIl - AMME HIZMETI 
B ölii//! , 

Umumi Hükümler 
MADDE 122 

Ilgili metin başka tiirlli icııp ettimıcdikçe, bIL Böliinı ll1:ık~ııt ı arı b;ı kımmdıın

" ;iıııme görevi" amme hizmetinde bir görevi ifade edef; 
"fımme memuru ", asaleten veya geçici olarak vey:ı vekiıleten biı' ammc 

görevini gören şahs ı ifade eder ; 
"iimme hizmeti ", Cumhuriyet orduwndaki vcya cmniyet kuvvetlcrindeki 

hiımıet d l1;iın dıı Cumhuriyet hizmetini if:ıde eder ve Kıbrıs Vayııı hiikmi 
~ahsında, Kıbrıs D<ıhili Telekomünikasyon Idaresinde ye Kıbrıs Elektrik 
Idaresinde \'e amme yararına bir kanunla kurubn hiikmi ~ahsiyeti haiz olnn 
veya olma}' aıı vc sermayesi Cumhuriyet tarafından s<ığla ıı a ıı veya tcmirıııt 
altına alınan veya, işletme münhasıran bahis konusu teşekkiil tarafından 
yapılıyorsa, idaresi Cumhuriyetin nıurakabesi a l tında olan herhangi d iğer 
teşekküllerdeki hizmetleri içine alır, ancak, tayini veya müııhalinin dold urııl 
mas ı bu Anayasa gereğince Cumhur Başkanı ve Cumhur Başka n Muavini 
tarafından müştereken yapılan bir görevdeki hizmetler veya, Cumhuriyetin 
veya yukarıda bahis konusu teşekküllerdelı herhangi birinin daimi işleri ile 
ilgili olarak Jlluntazaman istihdam edilenler hariç olmak üzere, işçiler 
tJr:ıfından yapılan hizmetler, bu-na dahil değil~ir. 

38 



MADDE 123 

i. Amme hizmeti, )'iiule yetmışi Elenlerden "c yüzde otuzu Türklerden 
mütqekkildir. 

2. Bu kemnıi dağıtım, amme hizmeti kademelerinin her derecesinde ameli 
olarak nıümkün olduğu kadar tatbik edilir. 

3. Iki Cemaatten birinin yüzde )ii7.e yııkiaşan bir ckseriycttc bulunduğu 
bölgelerde ,'cya mahanerde, bu böl1.'t!lere veya mahaııere yerl~tirilen vcya bura
larda kendilerine görev verilen amme rııemurl:ırı o Cemaat;ı mensup olur. 

MADDE iN 

ı. Cumhur Ba~kanı ve Cumhur Baı;kan Muıı.vini tarafındım mü~terekcn tayin 
olunan bir Başkılli ve diğer dokuz iiyederı ıııiitcıtCkkil bir Amme Hizmeti Komis
yonu kurulmu~tur. 

2. l-\:omisyonuıı }cdi üyesi Elen ve üç üyesi 'l'iirktÜr. 

3. Komisyonun her üyesi ahı yıııık bir siire için tayin olunuı', Cakııl istediği 
ıaman Cumhur Başkanına ve Cumhur Başkan Muavininc hitaben kendi 
imzlısıllL t:ı.!jıyan bir yazı ilc istifa edebilir. 

i. Komisyon üyelerinin ücreti \c diğer hizmet şartları bir kanunla gösterilir 
\c bunlar ıayinden sonra aleyhlerine deği~tirilemez. 

5. Komisyonuıı bir iiyes iııin görc\'ine ancak bir Yti k~ı:k Mahkeme hHkimine 
uygulanan ayni sebepler ve tarzda son verilebilir. 

6. (I) Ancak, Cumhuriyetin bir vatanda~ı, yüksek ahıaki karakter sahibi ve 
bir Temsilciler Meclisi üyesi seçilmek için gerekli vasıfla rı haiz olan !}alııslar 

Komisyon iiye liğine tayin edilebilir. 
(2) Ba!jkan bakımından son oniki ay \'e herhangi diğer bir üye bakımından 

son ahı ay içinde aşağıdaki görevlerden birinde bulunmuş olan veya bulunan bir 
~ahıs, Komisyon üyesi olarak tayin edilemez veya iiye kalamaz ;-

(a) Dir B ı.kan makam ı ; 

(b) bir Tem~ilcilcr Meclisi veyli herhangi bir Ccm:I,lt Meclisinin iiyeligi ; 
(c) bir amme memurluğu vcya silahlı ku\'vctlerden birine mensubiyet ; 
( d ) hcrhangi bir mahalli id:ırenin veya ıımmc maksatları için bir kanunla 

kurulmuş hükmi şahıs olan bir teşekkiiliin veya bir idarenin memuru 
veya müstalıdemi olmak; 

( f ) bir sendikaııırı ,'eya bir Eendikaya bağlı bir tcışekkül veya birliğin üyeliği. 

7. Heıhangi bir süre için, Komisyonun bir üycsi izinli olıır veya Cumhuriyet 
dışında olmas ı veya başka bir sebep rüzünden üyelik görevlerini göremediği 
tııkdirdc, Cum hur na~kaııı ve Cumhur B;ı ~kan Muavini, bu sii re için bu görevleri 
ppmak üzere, tayin .. :-dilmek için gcrf"kli ,'ası nan haiz herhangi bir !jRhsl, onun 
Jerine, mü~tcreken tayin edebilirler, 

i\ IADOE 125 

i. Bıı fıkrada göEterilen herhangi bir konıı hakkında bu Anayasada başkaClI 
a,ık hükiim konulan haller dışınd;! \'C herhangi bir kanunun hükümleri mahfuz 
kalmak şartıyle, amme görevlerinin iki umaata tahsisini yapmak ve amme 
mcmurlarının tayinler iııi, tasdikierini, daimi ,'eya emeklilik hakkı veren kadrolara 
yerleştirilmelerini, terfilerini, ııakillerini, emekl i liğe sevkıerini n:, azil ve görevden 
uzaklaştırnıa da dahilolmak üzere, disiplin murakabderini yapmak Ammc 
Iliznıeti Komisyonunun görevidir. 
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2. Ba~kan Komisyonu toplantılara çağırı r \ ' c bu t("ıplııntıl a ra başkanlık eder : 
Ancak-

(a) b iitün [iyelere evveldcn haber veri l nıi~ olmadıkça hiçbir toplantı 
yapı lamaz; 

(b) reyler eşit olduğu zaman Başka n iki veya iistii n reyc sahip değildir. 

3. ( ı) Bu fıkranın müteakip hükümleri mahfu7- kalmak şart ıy l e, K omisyonun 
herhangi bir karan, üyelerinin mutlak ekseriyetinin reyi ile alınır. 

(2) Konu, münhal veya yeni ihda:; edilen bi .. görevi doldurmak üzere bir 
tayin veya terf i yapılm asına d air olduğu zaman, böyle bir görevin, bu Anayasa 
hükümleri gereğince bir Elen veya bir Türk tarafınd an 111 1 doldurulacağı hakkında 
verilecek karar, Komisyonun en az iki Türk üyesinin reylerini de ihtiva eden 
mutlak ekseriyetle alınır : 

Ancak, bu gibi bir karar, böyle bir ekseriyetlc almaınadığı takdirde, konu, 
karar verilmesi için, Komisyon tarafından Yüksek Anayasa Mahkenıesinc yoUaıılf ; 
bıı Mahkemenin karan kesind ir ve Komisyonu bağlar. 

(3) Konu, münhas ıran bir Tiirkü ilgilendirdiği znm:ın, ı,omisyonıııı bu 
husustaki herhangi bir kararı, en az iki Türk üyenin reylerini ihtiva eden mutlak 
bir ekseriyctle alınır. Konıı, münhasıran bir Eleni ilgilendirdiği zaman, Komis
yonun bu husustaki herhangi bir kara rı , eıı az dört E len ü}'enin reylerini ihti\'a 
eden mutlak bir ekseriyetle alınır. 

(4) Konu, tayin veya terfi için hangi Elenin veya hangi Türkül1 scçHcceğine 
dair olduğu zaman, karar, bu fıkranın (3) üncü bendi hükmü mahfuz kalmak 
şartıy l e, m utl ak ekseriyetle alınır: 

Ancak, bir Elenin seçilmesi hakkıııda beş Elcn üyenin oy birliğ i ile yııp tığı 
tavsiyeye veya bir Türkün seçilmesi hakkında üç Tii rk iiyenin oybirliğ i ilc y:ıp tığı 
tavsiyeye, Kom isyon riayet eder. 

Bölüm II 

Ba§ Muhaıip ve Ba§ Muhasip Muavini 

MADDE 126 

ı. Cumhur Bıı~kanı ve Cumhur Başkan Mua\' ini, iki uygun ve layık şahsı, 
biri Baş Muhasip diğeri Baıı Muhasip Muavini ol mak ii zere, miiştereken tayin 
ederler : 

Ancak Ba~ Muh:ıs ip vc Dıı § Mııh:ısip Muavini uyni Ccıııaa tı! mensup 
olamazlar: 

2. Ba~ Mu1ıasip, H azine Dıı iresinin Ba~kanı ve B:ı ~ Muhasip Muavini, 
Ba~kıın Muavinidir. 

3. Baş Muhasip ve Baş Muhasip Muavini Cumlıııriyetin da imı amme 
memurudurlar. 

4. Daş Mulıasip ve Baş Muhas ip Muavi ni ıı in emek1i1iğe sevkıe r i vc, azil vc 
görevden u7-:ıklıı~tınna dııhi l olmak iizere, !ıe rlı :ıngi disiplin 1l1urakabderi, Anınıc 
Ilizmcti Komisyon unun yetkisi d a l ıilirı dedir. 

MADDE 127 

ı. Baş Muhasip, B~ Muhasip Muavininin yardımı ilc, Cumhuriyetin verdiği 
yetki ilc veya gereğince tedvir olunan bütün paralara ve diğer aktif kıymetlere 
ve yüklen ilen mükellefiyetiere müte:ıllik bütün muhasebe i~ lemkrini yil r iitü r ve 
bıınlara Ilezaret eder ve bu Anayasanın veya herlı ııııg i bir kanlınun hiikiimleri 
mahfuz kalmak şartıyle, Cumhuriyetin bütün p;ı~;,ı lalısi~[jLxc. lCdirOltı"l . yap:ar . . 
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2. Ba~ Muhasip, Ba~ Muhasip Muavininin yardımı ile, kendisine kanun 
ııırafından verilen vcya emrolunan bütün diğer yetkileri kullanır ve bütün diğer 
iş i·c görevleri göri;r. 

3. Baş Muhasip, bu Bölümde gösterilen yetkileri, i~ıeri ve görevleri bizzat 
kendi ~i veya kendi talimatı altında ' "C ona uygun olarak hareket eden kendine 
tabi memurlar tarafından kullanılabilir veya göriilebilir. 

MADDE 128 
1. B:ış Muhasip Muavini, normal olarak makamına ait bulunan yetkilere 

sahiptir vc iş "C görevleri görür ı'e \.:ezalik, Ba~ Muhasibin t ıı limatına tabi ol:ırak, 
bu Anayasa hükümleri gereğince reya kanunla Baş !'vluhasibe verilen bütün 
yetkileri kullanır ve bütün i ş ve göre"I:!ri görür. 

2. Ba~ Muhasip Muavini, Baş Muh:ısibin gaybubeti veya görevlerini geçici 
olarak göremediği hallerde kendisine vekiıl et eder. 

KıSıM VIII- CUMHURiYETIN KUVVETLERI 

MAD DE 129 
ı. Cumhuriyetin yüzde altmı ~ ı Elen yüzde kı r kı T ürk olan iki bin kiş il ik bi r 

ordusu olur. 
2. Mecburi askerlik hizmeti, Cumhur B:ı ~kanı ile Cumhur Ba~kan Mual'ininin 

ınii~terek mutabakatı olmaks ızın konamuz. 

MADDE 130 
ı. Cumhuriyetin emniyet kuvvetleri Polis ve Jandarmadan mütc§ekkildir ve 

Cumhur Ba~kaıı ının ve Cumhur Ba~kan Muavininin mü§terck mutabakatı ilc 
azaltılıp ~'Oğa ltıl a bil ı:x:ek olan iki bin ki ~i \ik bir kadrosu o lacaktır. 

Z. Cumhuriyetin emniyet kuvvetleri yiizde yetmiıı Elenlerden ve yüzde otuz 
Türklerden tcşckkül eder: 

Ancak, başlangıc devresi ıı de. yardımc ı polis kuvvetleri hariç II Şubat, 1959 
tarihinde poliste hizmet gönnekte olan Türklerin işine son vermemek için, Türk· 
Icrin yüzde nisbeti azami yüzde kırka kadar muhafaza ed ilebilir ve binnetice 
Elenlerin yüzde nisbeti yiizde altmışa kadar indirilebilir. 

MADDE 131 
L. Cumhuriyet Ord usunun, Polisiilin ve Jandarmasın ın Kumandanıarı ve 

Kumandaıı Muavinieri Cumhur Ba§kaııı ve Cumhur Başkan Mu:!vini tarafından 
mii~tereken tayin olunurln. 

Z. Ordu, Polis ve Jandarmadan birinin Kumandam Türktür ve Ordu, Polis 
i·c Jandarm a Kumandam hangi Cemaata mensup ise Kumandan Muavini diğer 
Cemaata mensup olur. 

:'vtADOE 132 
Cum huriyet ülkesinin, yüzde yüze yaklaşan bir nisbette yalnız bir Cemaat 

iiyelerinin oturduğu kısım larında bul unan kuvvetler, o Cemaata mensup olur. 

KıSıM IX- YUKSEK ANAYASA MAHK.EMESI 

MADDE 133 
i. ( I ) Bir Elcn hakim, bir Türk hakim ve bir tara fsız hakimden ınii rekkep 

bir· Cwnhuriyet Yüksek Anayasa M ah kcmc.si kurulnHllj tur. Tarafs ı z Iıakim 
illahkemcni n Reisidir. 
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(2) Yüksek Anayasa Mahkemesinin Reisi ve diğer hakimieri Cumhur Başkanı 
"c Cumhur Başkan Muavini tarafından müştereken tayin olunurlar: 

Ancak, yalnız Elen veya Türk hiıkiminin mevkii münha! olduğu zaman, tayin 
edilecek hilkimin mensup olduğu Cemaata göre, Cumhur Ba~kanının veya Cumhur 
Başkan Muavininin yapıtcağı tayin teklifi, böyle bir tekliften itibaren bir hafta 
içinde Cumhur Başkanı ilc Cumhur Ba$kan Mua\>1ııi bu tııyin h ııkkındıı muta
bakata varamadıkları takdirde üstün sayılır. 

2. Yüksek Anayasa Mahkemesi Cumhuriyetin Da~elırindc toplamr. 

3. Tarafsız hakim, Cumhuriyetin veya Yunanistan KıraltığlllHl veya Türkiye 
Cumhuriyetinin veya Birleşik Kırallığın Ye Müstemlekelerinin vatandaşı vcya 
tcbaası olamaz. 

4. Yüksek Anayasa Mahkemesinin Elcn veya Tiirk hiikimi Cumhurl)ct 
vatand~larından olur. 

5. Yüksek Anayasa l\ l ahkı.:mesinirı Rdsi ve diğer hakimleri }iiksek mt'slcki 
ve ahlaki seviye sahibi hukukçular arııımıdan tayin edilirler. 

6. ( ı) Mahkcmenin Reisi al tı y ı llık bir siire iliin t:ıyin olul!ur. 
(2) Mahkeme Reisinin ücreti ve diğer hizmet şartları tayin kıırıırnıımt:sindt 

tesbit edilir. 
(3) Mahkeme Reisinin, bu fıkranın (2) nci bendinde gösterilen tayin kar:ır

namesiııde tesbit edilecek olan Iıizmet şartları aşağıdaki hususları içine alır :
(a) bu maddenin Tnci rıkrasınııı (3) üncü bendi gereğince Elen vcya Türk 

hiıkiminin emekliliğe sevktXiilebildiği ayni sebeplerlc cmekliliğe sevk
edilmesi için hüküm; w 

( bL bu maddenin 7'nci fıkrasının (4) üncü bendi gereğince;! Elen veya Türk 
!ııikiminin ıızledilcbilcccği a~ ni :;ebeplerle azli için Miklim. 

7. ( I ) Mahkemcnin Elen vc Türk !ııikimi , Cumhuriy.:t adliye hizmetinin 
daimi [ıyesid irler ve nltnıı:t sekiz y:ı ~ına varıncaya kadnr görevlerine dc\·am 
ederler. 

(2) ;\Iahkeınenin Elen \·cya Türk hakimi, herhangi bir kanunun hükiimleri 
gereğince iktisap ettiği herhangi bir emeklilik maaşı, ikramiyesi veya benzeri 
diğer haklarına halel gelıneksizin, Cumhur Başkanına n~ Cumhur Başkan Mua\·j· 
nine hitaben kendi imzasını taşıyıııı bir yazı ilc istediği zaman istifa edebilir. 

(3) l\1ıı.hkemenin Elen \·cya Türk hiıkimi , görcvini, daimi olarak \CJ8 görevine 
devamını imkansız kılacak dcreçcdı! uzun bir sürc için. gömıcsinc engel olacak 
kadar kcndisini aciz kılan akli \-eya bedeni yetersizliği ' ·C),ll hastalığı scbebi ilc 
emekliliğe scvkedilir. Bu surctle cmekliliğc scvkedilen bir Mıkim. o ..:aman 
yiirü rlükte bulunan herhangi bir kanunun t,'Österdiği bütiin hıık ve maa~lan alır. 

(4) Mahkcmenin Elen veya T ürk hakimi kötü hııl sebebi ilc ıızlcdilebili r. 

8. ( 1) Reisi Yiiksck I\lııhkcnıenin Reisi olan ,·c üyelcri Yüksek Mahkemenin, 
t:ıyinlerinc göre, en kıdemli Elen hiıkimi ilc Türk Iıiıkimi 01;111 bir I.:: urul 
kurulmuştur. 

(2) Bu Kurul aşağıdaki hususlar ilc ilgili biitiin konuhud:! karar ,·cnnek 
münhasır yetkisinc sahiptir :-

(a ) tayin kararnamesinde gösterilen hizmet şartlanna uygun olarak i\ lahkcme 
Reisinin emekliliğe sevkedilmesi, azli veya diğer bir şekilde görevine son 
verilmesi; 

(b) bu maddenin 7'nci fıkrasının (3) üneü ve (<I) üncü Ix:ndlcrindc gösterilen 
sebeplerden herhHngi birine müstcııiden l\1:ıhkenıcnilı Elen veya Türk 
hlikimiııin emeklilib'C 8Cvkedilmesi veya azli. 
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(3) Kurulun bıı (ıkranın ı'nci belidilide gösterilen i şlemleri kazaidir \'C ilgili 
hikinı. dinl~nmek ve davasın ı ~urulda savunmak hakkına sahiptir. 

(i) Kurulun ckseriyetlc " ereceği kar-.ır, buna uygun olarak müşterckcn hareket 
cdt'Cck olan Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan Muavinini bağla r. 

9. ;\ I ııhkcıııc Reisinin veya Elen hakimin veyıı 'rnrk hakimiıı geçici ol ar:ık 
g~~hubeti vcyıı görevini göreıııernesi halinde, hale göre, Yüksek M:ıhkemcnin 
Rci~i \'eya iki Elen ıı iı kimindcıı, tayinierine göre, en kıdemlisi veyıı Ttirk hil kimi 
hu gibi geçici gaybubct vcya görevi görenwme sı rasında kendisi ne vekii lct eder. 

10. :\bıhkt'lııcni n Reisi vcya diğer hiiki mlcri ıı l eyhinde, kaza; görevleri S ITa

~1tlda söyledikleri sözler veya i şl edikleri fiillerden dolap hiçbir takibaua 
bulunulamaz. 

i ı. :\Iahkemenin Elen \'e Tiirk hiikiminin maaşlan \e diğer hizmet şartlart. 
hir kanunla tesbit edi lir. 

I!. Mahkemenin herhangi bir hiikimiııin m:ıa~ı ve diğer hizmet şartl ,lrt. tayi
ninden son ra aleyhine olanık deği~tirilemez. 

i\ IA DOE 134 

J. Yüksek Anayasa Mahkemesinin biilün duruşmaları alcnidir; ancak, 
:ı.lahkeme, dtlru~nıaların iııtizam d ııhilindc cereyan etmesi yıı ra rına olduğu veya 
Cumhuriyetin giiwnliği veya rımme ah lakı gerektirdiği kanaatında olduğu tııkdirde, 
herhaııgi bir davaya, eğer varsa yalmz ta rafların ve Mahkeme Memurlarıııııı 
huzuru ilc b8kabilir. 

2. Bir miiracaatlll fuzu1i olduğu ilk bııkışta anlaşıldığı zaman, Mahkeme. ilgili 
taranar,a veya on lar Ilamma ileri siiriilen iddiaları dinledi kten sonra, bu müra
caatm hakikaten fuzuli olduğuna kanaat !,'eti rirsc, aleni bir celse yapmaksızın 
müracaatı oybi rl iği ilc red edebili r. 

i\ IAD DE 135 

Yüksek Anuyas;. Mahkemesi, bu An ay ıısıı ilc kendisine verilen ka l,ıt yetkisi nin 
Imllanılm ıısınd aki taıb i k a t \'c usul kaidelerini düzenlcmek, muh:ıkell1e muamele
leri ilc ilgili şeki ll "r ' ' C harçl arı teshit etmek ve kay ı t ka l emirıin terekkübü nü ve 
memurl:ınııın ycıki I' C görevlerini tıosbit \'c diizenlemek için Mııhkerne Tüzüğünü 
yapar, 

i\ IAODE 136 

Yüksek Anayasa Mahkemesi, müteakip maddelerde gösterilen biitiin konularda 
kt~in olarak kıırar vermek hususuııd ıı miiııhasır kaza yetkisine sahiptir. 

MADDE 137 

ı. Cumhur Başkanı ve Cumhur Ilıı ~kıın i\ luıwini , Temsilci ler Meclisi nin her 
hangi bir kanun veya karannın veya 0111111 herhangi bir hiikmiiniin iki Cemaattan 
niri aleyhinc : ıyı rd edici olması scb.:hiyle, bıı madde hükümleri gereğince Yüksek 
ı\ nayasa :\ 1 :ıhkenıcsine, ayrı ayrı vcya mii~terekeıı, miirilcaat etmek hakkııı :! 

~;ıhipti rler. 

2. Hu maddeııin i 'inci fı krası gereğince yapılacak bir müracaat, balıis konusu 
kanun \'eya kararlii m.nnıdan itibaren }'etmi~ beş giin içi nde yapılır, 

3. Böyle bir müracaat yapıldığına dair bildiri, müracaatm vukuundan itibaren 
ı';mı; dört saat içindc, Cumhur Başkanı ye Cumhur Başkan Mual'ini tarafından 
Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yaynı l anır, Böyle bir bildirini n Cumhuriyet 
Rı'Smi Gazetesinde yayınlanmas ı üzerine, balıis konusu kanun veya kararın 
yürürlliğıi, yayını takibeden giinden itibaren Yüksek Anayasa Mahkemesi müra
caat hakkıııda karar verinceye kadar durdurtulur, 
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4. Böyle bir müracaat üzerine, Mahkeme, mezkür kanun \'eya kararı veya 
onun herhangi bir hükmünü, tamamen veya kısmen. taııdik veya iptal veya tekrar 
incelemek üzere Temsilciler Meclisine iade edebilir: 

Ancak, bir kanun veya kararın veya onun herhangi bir hiikmünün iptal edil· 
ın esi halinde, mezkür iptııl , bahis konusu kanun \'eya karar veya hükmü gereğince 
yap ılan veya yapılmamı~ olan herhangi bi r fiil veya mıııımcleye halel gelmek· 
sizin, Yüksek Anayasa Mahkemesinin kararının bu maddcnin S'iııd fık ras ı gere
ğince yayınlaııdığı tarihten itibaren mutcher olur. 

5. Mahkemenin kararı , derhal Cumhur Başkııııııııı ve Cumhur Başkan 1\.1ua
"inine ve Temsilciler Meclisi Rcisine \'e Reis Vekiliilc tebliğ olunur ve Cumhur 
Baııkanı ve Cumhur Başkan Muavini tarafından Cumhuriyet Resmi Gazetesinde 
derhal yaymlanır. 

MADDE 138 

L Biitçeni., Temsilciler ;"I~lisi tarafından kabulolunması üzerine, Cumhur 
Başkanı ve Cumhur Başkan Muavini. ayrı ayrı \'eya mü~tcrckcn , kanaatıııa veya 
kanaatlarıııa göre ayırd edici o l uşu s~,*bine müsteniden Bütçeyi Temsilciler M«
Ii!inc iade etmek hakkıııı veya hak larını kullandıkları vc Meclis kararıııda ısr.r 
ettiğ i takdirde, Cum hur Bıışkanı ve Cumhur Ba~kıııı Muuviııi, haıc görc, ayrı ayrı 
"eya müştereken, mezkür sebebc miisteniden Yüksek ı\ııayasıı Mııhkemesine 
miiracaat etmek hakkına sahiptirler. 

2. Mezkıir müracaat, bu An!lyasa tarafından Temsi lciler l\Ieclisinin kanun
lannııı veya kararlarının ilanı için tesbit edilen siirc içinde yapılır. 

3. Böyle bir müracaat üzerine, l\'fahkemc, l)ütçcyi, tamamen "eya kısmen, 
iptal veya tasdik vcya Temsilciler Meclisine iade edebilir. 

4. Mahkemenin kararı, derhal Cumhur Ba~kıınıııa \'c Cumhur Başkan 
Muavinine ve Temsilciler Meclisi Rcisine "e Rcis Vekilirıc tebliğ edilir ve Cumhur 
Daşkanı ve Cumhur Başkan Muavini tarafındaıı Cumhuriyct Re5mi Gazetesinde 
derhal yayın l arlır, 

MADDE 139 
ı. Yüksek Anayasa Mahkemesi, T emsilciler Meclisi ile Cemaat Meclislm 

veya herhangi bir Cemaat Meclisi arasında \'eya Cumhuriyet organlan vey. 
Cumhuriyet dahilindeki mııkamlar arasında kuvvef veya ydki uyuşmazlık \-eya 
itirazlarına dair herhangi bir konu ile ilgili olarak yarı l an bir müracaat hakkında 
kesin olarak karar vermek kaza yetkisine sahiptir: 

Ancak, bu fıkrallin hiçbir hükmü, Cumhuriyet dahilindeki mahkemeler veya 
adli makamlar arasındaki herhangi bir uyuşmazlık veya itirazlanı uygulanmaz. 
Bu uyuşmazlık veya itirazlar Yiiksek Mahkeme tara fından karara bağlanır, 

Bu fıkra maksatları bakımından, "Cumhuriyet dahilindeki mahkemeler veya 
adli makamlar" tabiri Yüksek Anayasa Mahkemesini i\-1ne almaz. 

2. Herhangi bir konu ilc ilgili olarak Yüksek Anayasa Mahkemesinin yetkiBiDe 
dair bir mesele ortaya çıktığı takdirde, bu mesele, Yiiksek Anayasa Mahkemeli 
tarafıııdan karara bağlanır. 

3. Du maddenin ı linci fıkras ı gereğince aşağıdakiler, eğer uylı~m3zlık \'C)'l 
itiraz ilc ilgili iseler, Mahkemeye müracaat edebilirler :-

(a) Cumhur Başkanı veya Cumhur Başkan Muavini ; veya 
(b) Termikiler Meclisi; veya 

. (c) Cemaat Meclislerinden biri ,~ya her ikisi; veya 
(d) Cumhuriyetin herhangi diğer bir organı veya 

diğer bir makam. 

, 4. J'ı4czku r roünıq.at, babis kontısu kun'ct veya yetkiye 
itibııren otuz gün içinde yapılır. 
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5, Böyle bir miinıcaııt iizerine, Mahkeme, müracaat konusu olan kanunun 
\-eya kararın veya muamelenin, kuwct veya yetki olmaksızın kabul ed ildiği veya 
alındığı \'eya yapıldığı sebebine müsteniden, uyuşmazlığın çıkmasından veya 
hira:zın yapılmasından itibaren veya başlangıcından itibaren, tamamen veya 
kısmen, hükümsüz olduğuna ve hiçbir hukuki hükmü olmadığına karar verebilir 
ve her iki halde de Mahkeme, böyle bir kanun, karar veya muamele gereğince 
yapılan veya yapılmamış olan herhangi bir fi il veya muamelenin hükmü hııkkında 
talimat verebilir. 

6. Böyle bir miiracaat iixerine Mahkeme tarafından \'erile!l herhangi bir karar, 
drrhal ilgili taraflara ve onu derhal Cumhuriyet Resmi Cazetesinde yayınlayacıık 
olan Cumhur na~kanına ve Cumhur Balikan Muavinine tebliğ edilir. 

7. Bu madde gereğ ince bir müracaat yap ılması iizerine, Mahkeme, bu müra· 
cuta konu olan, hale göre, kanun veya karar ,"eya muameleııin, müracaat hak· 
kında karar verilinceye kadar, yürüdüğünüıı durdurulmasın ı emredebilir ; böyle 
bir emir, derhal Cumhuriyet Resmi Gazet~inde yayınlanır. 

MADDE 140 

I. Cumhur Ba~kanı ve Cum hur Ba~kan Muavini mii~tereken, Temsilci ler 
Meclisinin herhangi bir kanun veya kararının ilanından evvel herhangi bi r za
manda, böyle bir kanunun veya kararın veya herhangi belli bir hükmünün, iki 
Cemaatten biri aleyhine ayırd edici olması sebebi dı~ındıı, bu Anayasanın her 
hangi bir hükmüne aykın veya ona uygun olup olmadığı meselesini, mütalaasını 
I'ermesi için, Yüksek Anayasa Mahkemesine yollayabilirler, 

2. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu maddenin I'inci fıkrası gereğinee kendi
sine yollanan her meseleyi inceler \'e Cumhur Ba~kam ve Cumhur Ba~kan Muavini 
namına ı'e Temsilci ler Meclisi namıııa ileri siiriilen iddia l arı dinledikten sonra, 
mezkür mesele hakkında mütalaasını verir ve bunu Cumhur Ba~kanıııa , Cumhur 
Başkan Muavinine ve T emsilci ler Meclisine tebliğ eder. 

3. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu gibi bir kanun veya kararın veya onun 
herhangi bir hükmiiniin bu Anayasanın herhangi bir hükmüne aykın olduğu 
I'cya ona uygun olmad ığı miitalaasında bulunduğu takdirde, mexkür kanun veya 
~arar veya hiiküm, Cum hur Başkanı ve Cumhur Ba~kım Muavini tarafından iHin 
altınmax, 

MADDE 141 

ı. Cumhur Ba~kanı \'eya Cumhur Ba~kan Muavini, 2S'inei madde ile sağla
nan hakkrı herhangi formaliteler, şartl ar veya tahditler koyan herhangi bi r kanunun 
ilanından enel herh angi bir zamanda, bahis konusu formalite, ~art veya tahdidin 
:ımme yararına olup olmadığı vep kendi Cemaatının menfaaı1arıııa ayk ı rı olup 
olmadığı meselesini, miitaEıasınl vermesi için, Yüksek Anayasa l\lalıkemesine 
yollayabi lir. 

2. Yiiksek Anayasa Mahkemesi bahis konusu meselcyi ineeler ve, hale göre, 
Cumhur Ba~kanının veya Cumhur Ba~kan Muavininin namına ve Temsilciler 
:\lcCıis i nin namıııa ileri siiriilen iddiaları dinledikten sonra, mütalaasını verir ve 
hunu Cum hur na~kan ına I'e Cumhur na~kan ıvruaviııiııe ve Temsilciler Meclisine 
tebliğ eder. 

3. Yüksek Anayasa M~ıhkcmcsi, bnlıis konusu formalite, ~art veya talıdid in 
:ımme yararına olmadığı veya Illezkur Cemalın nıenfaatların a aykırı oldu{:u mü
talaasında bulunduğu takdirde, bahis konusu formalite, şart veya tnhdidi koyan 
kanun I'eya onun herhan!,ol bir hükmü, Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan 
:\1uavini tarafından ilan edilmez. 



MADDE HZ 

1. Elen Cemaat Meclisinin herhangi bir kanun veya kararı hakkında Cumhur 
Ba~kanı ve Türk Cemaat Meclisinin herhangi bir kanun veya kararı hakkında 
Cumhur Başkan Muavini, böyle bir kanun veya kararın yayınlanmasından evvel 
herhangi bir zamanda, mezkür kanunun veya hrarın veya herhangi belli bir 
hükmünlin bu Anayasasının herhangi bir h iikmüne aykırı veya ona uygun olup 
olmadığı meselesini, miitaEıasınl vermek [izere, Yüksek Anayasa Mahkemesine 
yollayabilir. 

2. Y(iksek Anayasa Mahkemesi, bu maddenin 1 'inci fıkrası geregince kendisine 
yollanan her meseleyi inceler ve, hale göre, Cumhur Başkanı veya Cumhur Başkan 
Muavini namıııa \'c ilgili Cemaat i\leclisi namııııı ileri sürii len iddiaları dinledik
ten sonra, mezkCır ıııcscle hakkında miita!:ıasm ı verir ve bunu, hale bıöre, Cumhur 
Başkanına veya Cumhur Başkan Mua\'inine \'c ilgili Cemuat Meclisine tebliğ eder. 

3. Yiiksek Anayasa Mahkemesi, bu gibi bir kanunun veya kararın veya onun 
herhaııgi bir h[ikmiinün, bu Anayasanın herhangi bir hiikmiine aykırı olduğu 
veya ona uygun o lmadığ ı mütaBasında bulunduğu takdirde, mezkur kanun \'ey~ 
karar veya hüküm, hale göre. Cumhur Dal/kanı \'eya Cumhur Başkan Muavını 
tarafından yayın lanmaz. 

MADDE 143 

1. Cumhur Başkanı veya Cumhur Raşkan Muavini veya yeni seçilen bir 
Temsilciler Meclisi üyeleri say ı sı toplamının en ıw; he~te birini teşkil eden T emsil
ciler, 68'inci maddede gösterildiği üıere, yeni ~ileıı Meclis görevine ba~layıncara 
kadar görevine devam eden bir T emsilciler Meclisini, herhangi bir kanun yapmak 
\'eya herhangi bir karar almak için haklı kılacak mahiyette acele ve istisnai bek
lenmedik halleriıı mevcut olup o lmadıg ı meselesi hakkında Yiiksek Anayasa 
Mahkemesine müracaat hakkına sahiptirler. 

2. Mezkür müracaat, Cumhur Ba~kaııı ve Cumhur Başkan Muavini tarafından 
yapı ldığ ı takdirde, bu Anayasa t!lmfından Temsiıci l er Meclisinin kanun ve karar
larının ilanı için gösterilen süre i,inde \'e mezkür Temsilciler tarafından yapıldıji:ı 
takdirde, yeni Meclisin ilk toplantısını yaptığı tarihten itibaren onbeş gün içinde 
yapılır. 

3. Mahkemenin kararı, Cumhur Başkımına ve Cumhur Başkan Muavinine ,-e 
Temsilciler Meclisinin Reisine ve Reis Vekiline derhal tebliğ edilir ve Cumhur 
Ba~kaııı ve Cumhur Başkan Muavini tarafından Cumhuriyet Resmi Gazetesinde 
derhal yayınlanır. 

l\ TADDE 144 

ı. Herhangi bir mahkeme muamelesindeki bir taraf, istinaf muameleleri dııhil 
olmak üzere, bu muanıelenin herhangi bir safhasıııda bu muameledeki uyu~mazlık 
konularından herhangi birinin karara bağlımmasında tesiri olabilen herhangi bir 
kanunun veya kararın veya onun herhangi bir hükmüniin Anayasaya :ıykırı!ığı 
meselesini ileri sü rehilir ve bunun üzerine, kendisine karşı böyle bir mesele ileri 
sürülen mahkeme, bu meselel' i, kararını vermek (izere Yüksek Anayasa Mahke
mesine sunar ve bu mesele hakkında Yüksek Anayasa :'\1ahkemesince bir karar 
,'edliııeeye kadar bu muıımeleyi durdurtur. 

2. Yüksek Anayasa Mahkemesi, böylece kcndi kararına sunulım bir meselel'i, 
tarafları dinledikten sonra, inceler ve kararını verir ve kararını kendisine 
mezkiır meseleyi sunan Mahkemeye ula~tırır. 

3. Yüksek Anayasa Mahkemesinin bu maddenin 2'nci fıkrası ~re~nce \'erdiği 
herhangi bir karar, meseleyi kendisine sunan mahkemeyi ve ilgili tarafları bağlar 
ve mcıkür karar, kanunun veya kararın veya oııun herhangi bir hüknıiinün 
Anayasal'lı aykırı olduğu ynlunda ise. mezkür kanun ve)'u karar, yalnız lIl('zkil( 
Mahkell1t: mU:ıme lcsine tatbik edilmez. 
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MADDE H5 
Yüksek Anayasa Mahkemesi, Cumhur Başkanı ,"cya Cumhur Başkıııı Muavini 

\C~}a Tt'msiIciler Meclisi veya herhangi bir Cemaat J\·leclis.i üyeleri seçimleri ile 
ilgili olarak seçim kanunu h[ikümleri gereğince yapılacak herhangi bir seçim 
itirazı hakkında kesin bir karar '"ennek miinhasır kaza yctkisine sahiptiL 

MADDE 146 
L Y[iksek Anayasa Mahkemesi, ieni veya idari bir yetki kullanan herhangi 

bir organ, makam vcya şahsın bir kıırtmnın, muamelesinin veya ihmalinin, bu 
Anayasanın veya herhilngi bir kanunun hiiktimlerinc aykırı olduğu veya bunların 
mezkiır organ veya makam vcya şahsa verilen yetkiyi tecavüz veya kötii)'e kul
lanmak surı.:tiyle yapıldığı şikayeti ile kendisin..., yapılan bir miiracaııt hakkında 
k~in bir karar vennek mütıhaaır kaza yetkisine sahiptir. 

2" Böyle bir miiracaat, bir şahıs olması vcya bir Cemailla mensup olması 
dolayısıyle sahip olduğu mevcut me~ru bir mcnfaatı , bu gibi karar veya muamele 
ı'eya ihmal yüzünden menfi suretle ve doğrudan doğruya müteenir olan bir 
şahıs tarafından yapılabilir. 

3. Nlezkıır miirııcaat, k<ırar veya muamelenin yayınlanmas ı tarihinden veya, 
}ayınlanmadığı takdirdc ve bir ihmal halinde, müracaat ı yapan şahsın bunu 
öğrendiği tarihten itibaren yctmiş beş gün içinde yapılır . 

.. , Böylc bir miiracaat ü ... erine Mahkeme, kararında-
(a) mezkôr karar veya muamele ,"CYA ihmal i, tamamen veya kısmen, tasdik 

edebilir; veya 
(b) mezkıır karar ,"eya muamelenin, tamamen veya kısmen, hükümsüz ve 

t~irsiz olduğuna ve hiç neticc doğuramıyacağına karar verebilir; veya 

(c) ınezkôr ihmalin, tamamen "cya kısmen, yapılmaması gerektiğine "e ihmal 
olunan fiil veya muamelenin yapılmas ı gerektiğinc kArar "crchilir. 

5, Bu maddenin 4'üncü fıkrası gcreğince verilen herhangi bir kanır , Cumhu
riyet dahi lindeki hiitün mahkemelcri ve biitı in organları veya makamıarı bağlar 
ı"e karar, ilgili organ veya mııkam "cya şahıs tarııfındıın uygulanır ve on ıı göre 
hareket edilir. 

6. Bu maddenin "'\incii fıkrası gereğince hiikiimstiz kılınan herhangi bir 
karar ,"eya muamelenin veya yapılmamas ı gerektiğine karar verilen herhangi bir 
ihmalin kendisine zarar verdiği herhangi bir ~hıs, ilgili org~n, makam veya ~ahıs 
tarafınd ım talebi kendisini tatmin eder şekilde yerine getirilmediği takdirde, 
zararların tazmini veya kendisine ba~ka bir tazminat verilmt'"Si için dava açmak 
H" mahkeme tarafmdan tesbit edilecek tam ve muhik bir tazminat alnııık vcya 
mezklir mahkemenin ,"enneğe yetkili olduğu diğer tam ve muhik bir tazminilt 
almak hakkına sahi ptir. 

MADDE 147 
Yükso.!k Anayasa Mahkemesi, 44'iincii maddenin 3'iincii fıkrasına uygun 

olarak, Cum huriyct Baş Savcısı "e Baş Sııvcı Yardımcısı t:mıfmdan, Cumhur 
Başkanının vcya Cumhur Ba~kan Muavininin, #'üncii maddenin I'ind fıkraiilıom 
(J ) bendinde gösterildiği iiır.ere, görevini fiil en gönnesine engelolacak kad:ır daimi 
I'Cp ı,-eçid aczinin veya, geçici olanlardan gayrı, gaybubetinin me"cudiyeli mese
Icsi ile ilgili olarak yapacakları bir talep hakkında kesin bir karar vermck münhasır 
bza yetkisine sahiptir. 

MADDE 148 
l+t'iincil maddcnin 3'iincii fıkrası hükiimleri mahfu:.: kalmak şartıyle, Yüksek 

Anayasa Mııhkemcr;inin yetkisine vcya ı:öre,"ine dahil herhangi bir konu hakkında 
,erdiği herh:ıngi bir karar. Cum huriyet dııhilindeki biitiin mahkemeleri, organ
l:tn, mak amlan ve ~ahı s ları b:ığlar, 
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lVIAOOE 149 

Yüksek Anayasa Mahkemesi, a~ağıdaki konularda münhasır kaza yetkisin~ 
sahiptir :~ 

(a) bu Anayasanın iki metni arasındaki herhangi bir aykırılığı, II Şubat, 
1959 tarihli Zurih Anl%masının ve 19 Şubat, 1959 tarihli Londra Anla~· 
masının metin ve ruhunu önemle nazara almak kaydıyle, Yunanistan 
Kırallığı, Tiirkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Elen ve Türk Cemaatleri 
temsilcileri tarafından, Lefkoşada 6 Nisan, 1960'da imzalanan bu Ana
yasanın Taslağı ilc buna yapılan ve 6 Temmm:, 1960'da imzalanan 
TadilIer Cedveline bakarak karara bağlamak ; 

(b) müphemiyet halinde bu Anayasanın teesirini, II Şubat, 1959 tarihli 
Zurih Anlaşmasının ve 19 Şubat, 1959 tarihli Londra Anlaşmasının 
metin ve ruhunu önemle nazara almak kaydıyle, yapmak. 

MADDE 150 

Yüksek Anayasa Mahkemesi kendisine karşı yapı lan riayetsizliği ceza landır-
mak yetkisine sahiptir. 

MADDE 151 

1. Bu Kısmın yukarıdaki hiikümlerine rağmen, Yüksek Anayasa Mahkemesi, 
i 25'inci maddenin 3'üncii fık rasının (2) nci bendi gereğince Amme Hizmeti 
Komisyonunca kendisine vaki herhangi bir yollama hakkında kesin bir karar 
vennek münhasır yetkisine sahiptir. 

2. Bu madde hükmü, Amme Hizmeti Komisyonunun herhangi bir kararı, 
muamelesi veya ihmaline dair bir şikayet ile, 1 46'ncı madde gereğince, Yiiksek 
Anayasa Mahkemesine herhangi bir müracaat yapılmasına engelolmaz. 

KıSıM X- YOKSEK MAHKEME VE ALT MAHKEMELER 

MADDE 152 

1. IX'uncu Kısım gereğince Yiiksek Anayasa Mahkemesi ve bu maddünin 
2'nci fıkrası gereğince bir cemaat kanununda gösterilen mahkemeler tarafından 
kullanılanın dı~ında kazai kU\'vet, bir Yüksek Adalet Mahkemesi ve bu Anayasa 
hükümlerine tabi olarak ve onlar gereğince yapılan bir kanunda gösterilen alt 
mahkemeler tarafından kullanılır. 

2. 87'nci madde gereğince Cem;ı.at Meclisleril1{'" ayrılan alıva li şahsiye ve diııi 
konular ile ilgili hukuk davaları hususunda kazai kuvvet, bu Anayasa hiikümleri 
gereğince yapı lan bir cemaat kanununda gösterilen mahkemeler tarafından 
kullanılır. 

MADDE 153 

1. ( I ) Iki Elen hakimden, bir Türk hakimden ve bir ta rafsız hiıkimden 
mürekkep bir Yüksek Adalet Mahkemesi kunılmuştur. Tarafsız h~kim Mahke
menin Reisidir ve iki reye sahiptir. 

(2) Yüksek Mahkemenin Reisi ve diğt:r hiikimleri Cumhur Başkaııı ve Cumhıır 
Ba~kan Muavini tarafından müştereken tayin olunurlar : 

Ancak, yalnız Elen hi'ıkimlerinden birinin veya Türk hakiminin me\·kii miinhııl 
olduğu zaman, tayin edilecek hakimin mensup olduğu Cemaata görü, Cumhur 
Başkanının veya Cumhur Başkan Muavinin in yapacağ ı tayin teklifi, böyle bir 
tekliften itibaren bir hafta içinde Cumhur Başkanı ile Cumhur Başkan Muavini 
bu tayin hakkında mutabakata varamadık l arı takdirde, üstün sayılır. 

2. Yüksek Mahkeme Cumhuriyetin Başşchr inde toplaı"r. 
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3. Tarafsız hakim, Cumhuriyetin veya Yunanistan Ktrallığının veya Türkiye 
Cumhuriyetinin veya Birleşik Kırallığın ve Müstemlekelerinin bir \'atanda!jl veya 
I!baul olamaz. 

4. Yüksek Mahkemenin Elen hakimleri ve Türk hakimi Cumhuriyet vatan
ıIqlınndan olur. 

S. Yüksek Mahkemenin Reisi ve diğer hakimler; yüksek mesleki ve ahlaki 
ltYiye sahibi hukukçular arasından tayin edilirler. 

6. ( J ) Yıiksek Mahkemenin Reisi altı yıllık bir süre için tayin olunur. 

(2) Yüksek Mahkemenin Reisinin ücreti \'e diğer hizmet !jartları tayin 
brımameainde tesbit edilir. 

(3) Yüksek Mahkemenin Reisinin bu fıkronm (2) nci bendinde gösterilen 
uyin kararnamesinde tesbit edilecek hizmet şart l arı, aş.ığıdaki hususla rı içine 
al ır :-

(.) 

(b) 

bu maddenin Tnci fı krasının (3) üncü bendi gereğince bir Elen "eya 
Türk hfi kiminin emekliliğe 8C\' kedilebildiği ayni sebeplerle emekliliğe 
sevkedilmesi için hiikiim ; ve 

bıı maddenin Tnci fıkrasıııııı (4) üncü bendi gereğince bir Elen veya 
Türk hikiminin azledilebi leceği ayni [ebeplerle azli için hüküm. 

7, (1) Yüksek Mahkemenin Elen hikimleri ve Türk hfikimi, Cumhuriyet 
adliye hizmetinin daimi üyesidirler ve altmış sekiz yaşına varıncaya kadar görev
lerine devam ederler. 

(2) Yükaek Mahkemenin herhangi bir Elen veya Türk hak imi, herhangi bir 
bnunun hükiimleri gereğince iktisap ettiği her hangi bir emeklilik mao~ı, ikrami
yesi veyl!. benzeri diğer haklarına halcl gelmeksizin, Cumhur Başkanına ve Cumhur 
Başkan Muavinine hitaben kendi imzasını t9.ljıyan bir yaz ı ile istediği zaman 
istifa edebilir. 

(3) Yüksek Mahkemenin herh:ıngi bir Elen \eya Türk Mkimi, görevini, 
daimi olarak veya görevine devamını imki"ınsız kılacak derecede uzun bi r siire 
için, gönnesine engel olacak kadar kendisini aciz kılan akli veya bedeni yeıenıiz l iği 
I'eya hastalığı sebebi ile emekliliğe sevkedilir. nu surette emekliliğc sıı\"kedilen 
bir hakim, o zaman yürürlükte bulunan herhangi bir kanunun gösterdiği bütün 
hık \'e maaşları alır. 

(4) Yüksek Mahkemenin herhangi bir Elen veya Tü rk hakimi, kötti hal 
Itbebi ile azledilebilir. 

8. ( I ) Reisi Yüksek Anayasa Mahkemesi Reisi olan ve üyeleri Yüksek 
Anıyıısa Mahkemesinin Elen ve Türk hikimleri olan bir Kurul kuru lmuştur. 

(2) Du Kurul, aşağıdaki hususlar ile ilg ili biitiin konıı l nrda karar venne 
münhasır }'etkisine sahiptir :-

(a) tayin kararnamesinde gösterilen hizmet şartlarına uygun olarak Yüksek 
Mahkeme Reisinin emekliliğe sevk edilmesi, azli veya diğer bi r ~ekilde 
görevine son verilmesi ; 

(b) bu maddenin 7'llci fıkrasının (3) üncü ve (4) iindi bendlerindc göste
rilen aebeplerin herhangi birine müsteniden Yüksek Mahkemen in Elen 
hakimlerinden herhangi birinin veya Türk hakiminin emekliliğe sevk 
edilmesi \'eya azli. 

(3) Kurulun bu fıkranın (2) nci bendinde gösterilen çalışmaları kazaidir 
I'e ilgili hakim, dinlenmek ve davasını Kurula sunmak hakkıııa sahiptir. 

(4) Kurulun ekseriyeUe vereceği karar, buna uygun olarak ve müştereken 
hıreket edecek olan Cumhur Başkanı ve Cumhur Başk.an Muavinini bağlar. 
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9. Yüksek Mahkemenin Reisinin veya Elen hakimlerinden birinin veya Türk 
hakimin in geçici olarak gaybubeti veya görevini görememesi halinde, hale güre, 
Yüksek Anayasa Mııhkemesinin Reisi veya Elen hakim i vcya Türk hakimi, !ıu 
gibi geçici gııybuhct veya görevi gorememe sırasında kendisine vcki'ıl ct eder: 

Ancak, Yübck Anayasa Mlthkeınesin in Elen veya T iirk hakiminin vekiılet 
etmesi imkansız vcya uygıın deği l ise bu takd irde, haıc f,oöre, Cumhuri)!;t ııd li~ ~ 
hizmetindeki CiL kıdem li Elen "cya 'fi;rk Mıkimi, bu "ekalet görevini görür. 

10. Yüksek ~lahkcmel1in Reisi \eya diğer hiıkinıleri aleyhinde kazai görederi 
sı rasında söyledikleri sözlerden ,'eyıt işledik l eri fiiııerden dolayı hiçbir tukibıını!. 
bulunulamaz. 

ı ı. Yüksek Mahkemenin Elen hiıkimlerinin ve Tiirk hakiminin maaşlan re 
diğer hizmet ~artları, bir kanunla tesbit edilir. 

ıı. Yiiksek Mahkemenin herhangi bir hiıkiminin maaşı ve diğer hizmet ~artlan, 
Lıyininden sonra aleyhine olarak değiştirilemez. 

MADDE 154 

Yüksek Mahkemenin bütün duru~ınaları alenidjr; ancak, Mahkeme, duru~
maların intizam dııhilinde cereyan etmesi yararına olduğu veya Cumhuriyetin 
güvenliğ i veya amme ahliikı gerektirdiği kanaatinde olduğu takdirde, herhangi 
bir davııya, eğer varsa yalnız tarafların ve Mahkeme Mcmurlarmm huzuru ilc 
bakabilir. 

MADDE 155 

i. Yiiksek Mahkeme Cumhuriyetle en yüksek i!ıti naf Mahkemesidir \'e bu 
Anayasanın ve onun gereğince yrıpılan Mahkeme Tüzüğünün hükümlerine tabi 
olarak, Yüksek Anayasa Mahkemı!sinden gayri diğer herhangi bir mahkemenin 
kararınııı istinafına ait d:walııra bakmak ve karara bağlamak kaza yetkisine sahiptir, 

2. Bu maddenin 3'üncü ve "'üncü fıkraları hükümleri mahfuz kalmak şaniyle, 
Yüksek Mrılıkeme, bu Anayasanın veya bir kanunun gösterdiği ilk mahkeme 
olarak ve istinrıfen davalara bakmak kaza yetkilerine sahiptir : 

Ancak, ilk mahkeme olarıık yetki verildiği hallcrde bıı yctki , 159'uTlcu madde 
hiikiimlerine tabi olarak, Yüksek MlIhkemenin tayin edccl!ği Yüksek Malıkemt 
hakimi veya hakimleri tarafıııdıııı kullanılır: 

Ancak yine, bu suretle verilecek kararlara karı:ı Yüksek Mahkemeye isti",f,,, 
müracaat etmek hakkı \'ardır. 

3. Davacısı il~ davalısının ayrı Cemaatlara mensup olduğu bir hukuk d"-",, .. 
bakacak mahkemenin ve suçlusu ile zarar gören şahsı ayrı Cemaatlara 
olduğu bir cezn davasına bakacuk m:ıhkemenin terekkübünü "'~~:!:I::~:: 1 
Yüksek Il,'lahkeme yetkilidir. Bu gıb i mahkemeler Elen ve ( 
mensup hakimlerden terekküp eder. 

4-. Habcas CO'PIlS, mandalnlls, "/Wo!ıibitio1', qııo fı:arrtıııto ve cet"twrari n"hi~,. 
tinde olan emirnameleri çıkannaya, münhasıran Yüksek Nı ahkerne yetkilidir. 

MADDE 156 

A~ağıdaki suçl a rıı, birinci derecede, Yüksek Mah kemenin tesbit 
iki Cemaatn mensup hakimlerden mürekkep ve Yüksek M ahkeme Reisinin 
tindeki bir mahkeme tararından hnkılır :-

(a) "atan hain liği ve Cumhuriyetin güvenl iği aleyhindeki diğer suçlar; 

(b) Anayasaya \'e Anayasa düzuıi 31eyhindeki suçlar: 
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Ancak, bu mahkemenin bir kar:ırına istinafen bakılmıısında, Yüksek Mahke
meye, Yüksek Mahkeme Reisi yerine Yüksek Anayasa Mahktmesinin Reisi riyasıet 
eder ve bu takdirde, Yüksek Aııay:ısa Mahkemesinin Reisi, Yüksek Mahkeme 
Reisinin bütün yetkilerine sahiptir. 

MADDE ı S7 

L Bu Anayıısanm Yüksek Anayasa Mahkemesi hakkında gösterdiğin in dışında 
olmak şıırtiyle, Yüksek Mahkeme, Yüksek Adliye Kurulunu te~ki1 eder ve Reisinin 
iki rcyi vardır. 

2. Adliye hizmeti üyelerinin tayini, terfii, nakli, tayinine son verilmesi, azli 
\ 'c disiplin konulan hakkında münhasıran Yiiksek Adliye Kurulu yetkilidir. 

3. Bir adliye hizmeti üyesi, ancak bir Yüksek Mahkeme hakimine uygulanan 
ayni sebepler ve tarzda emekliliğe sevk veya azil edilebilir. 

MADDE 158 

ı. Bu Anayasanın hükümleri mahfu"- kalmak şartiyl e, bir kanun, 160'IııCI 
madde gereğince bir cemaat kanunu ilc kurulacak mahkemelcrin dışında kalan, 
hukuki ve rezai kaza yetkisine sahip mahkemclcrin kurulmasını, yetki ve vazifcle
rini gösterir. 

2. Böyle bir kanun, adaletin gereği gibi ve gecikmeden sağl anması ve kendi 
yetkilerinin sınırla rı içinde bu Anayasanın ana hak ve hürriyetleri sağ layan 
hükümlerinin müessir surette tatbikini temin etmeleri için yeter sayıda ve kifayette 
mahkeınelerin kurulması için hükümler koyar. 

3. Bir kanun, bu maddenin I'inei fıkrası gereğince kurulan mahkemelerin 
hilkimlerin mna!/larına ve diğer hizmet !/artlarına dair hükümleri koyar. Bu 
hilkimlerin ımıa!/lan ve diğer hizmet şartları, tayinlerinden $Onra ale)'hlerine 
olarak değişt irilemez. 

MADDE 159 

1. Davacısı ve davalısm ill ayni Cemaata mensup oldıığu bir hukuk davasma, 
yalnız bu Cemaate mensup hfıkim veya h[ikimlerdeıı miirekkep bir hukuk 
mahkemesi bakar. 

2. Suçlusu ile zarar gören şahsı ayni Cemaata mensup olan veya zarar gören 
~ahsı bulunmayan bir eeza davasına, ayni Cemaata mensup hfıkim veya hakimler· 
den mürekkep bir ceza mahkemesi bakar. 

3. Davaeısı ve davalıs ı ayrı Cemaatlam mensup olan bir hukuk davasına, 
Yüksek Mahkemece tayin edilen her iki Cemaata mensup hakimlerden mürekkep 
bir mahkeme bakar. 

4. Suçlusu ve zarar gören ~ahsı ayrı Cemaatlanı mensup olan bir ceza davasına, 
Yüksek Mahkemece tayin edilen her iki Cemaata mensup hilkimlerden mürekkep 
bir mahkeme bakar. 

S. Ö!lim hakkında tahkikat, ölen ~ahıs Elen Cemaalımı mensup olduğu 
takdirde bir Elen hakim ve ölen şah:s Türk Cemaatma mensup olduğu takdirde 
bir Türk hakim tarafından yapılır. Ayn Cemaatlam mensup birden fazla öHi 
bulunduğu haııerde öliim tahkikatı, Yüksek Mahkemen in göstereceği hakim 
tar~fındiln y.ıpıhr. 

6. Bir hukuk veya ceza mahkemesinin herhangi bir hüküm veya emri, mahke
me Elen hftkim veya Elen hakimlerden miirekkep ise mahkemenin Elen memurlaıı 
tarafıııdan, mahkeme Türk hakim veya Türk Mıkimlerden mürekkep ise mahke
menin Tüık memurları tarafından ve diğer hallerde davayı gören mahkell'Cll i lı 
göstete<:eği mrmurlar tarafından icra veya infaz edilir. 
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MADDE 160 

1. Bu Anayasanın hükümleri mııhfuz kalmak şartiy l e, ilgili Cemaat l\lcclisi 
tarafından yapılan bir cemaat kanunu, bu Anayasa hükümleri ile Cemaat Meclis
lerinin yetkisine ayrılmış olan ahva\i ~ahsiye ve dini konular ilc ilgili hukuk 
davalarına bakacak mahki!mclerin kurulut terekküp ve yetkilerine ait hükiimleri 
koyar. 

2. :Böyle bir kanunla, bu gibi mahkemelerin kararlarının istinafı, bu istiııananı. 
ait da"ulam bakacak ve onları karara bağlayacak mahkemelerin terekkübii ve bu 
istinaf mahkemelerinin yetki ve vazifeleri hakkında hükümler konur. Bu fıkra 
~ereğince yapılan bir cemıtat kanunu, böyle bir isti ııaf mahkemesinin, yalnız 
Yüksek Mahkemeye mensup bir hakim veya hakimlerden veya bunlarla birlikte 
ayni kanunun tayin edeceğ i Cumhuriyet adliye hizmetine mensup diğer h'ikim 
"eya Hkimlerden terekküp edeceği ni gösterebilir .. 

3. Yukarıda gösterilen şekilde terekküp eden bir mahkeme, yetkisini kuııanır· 
ken, ilgili eemaat 1\ fedisi tarafından yapılan kanunları tatbik eder; 

Ancak, bu fıkra hükmü, bir Cumhuriyet mahkemesinin, ahvali şahsiye veya 
dini koııularla ilgili bir hususun tali olarak ileri siirüldiiğii bir davada, ilgili cemaa! 
kanununu tatbik etmesini önlemez. 

MADDE 161 

1 60'ıncı maddenin 3'iincü fıkras ı hükiimleri malıfuz kalmak şartİyle, 
Cumhuriyet mahkemeleri, ahvali şahsiye ve dini konularla ilgili olanların dı~ında 
diğer ilgili ccmaat kanunlarını da tatbik etmek yetkisine sahiptirler. 

MADDE 162 

Yiiksek Mahkeme, kendisine ka~L gösterilen her hangi bir riayetsizliği 
cc:ı::ılandırmak yetkisine sahiptir ; ve 160'ıncı madde gereğince bir cemaat kanunu 
tıırıırındaıı kurulan bir mahkeme de dahil olmak üzere Cumhuriyet dahilindeki 
herhangi bir mahkeme, bir kıırar "eya emrine itaatsızlık eden herhangi bir ~ahs ı, 
mc.zkür kıırnr veya emre itaııt edinceye kadar ve her hald ı! on iki ay ı a~mayan 
hi r siire içi n hapseıme yetkisine suhiptir. 

9u'ıııcl madde hiikiimlerine rağmen, haıc göre, bir knııun ,-eya bir cemaat 
kımunu, mahkemeye riuyetsizlik için ecza koyabilir. 

MADDE 163 

ı. Yüksek Mahkeme, kendiııinin ve, 160'ıncl madde gereğince kurulan bir 
llIalıkenıe hariç olmnk üzere, Anayasanın bu Kısmı gereğince kurulan herhangi 
Lir diğer mahkemenin tatbikat ve L1suI kaidelerini düzenlemek için Mahkeme 
Tüzüğünü yapar. 

2. Du maddenin , 'inci fıkra'>ının genelliğine haıc! gelmeksizin, Yüksek 
Mahkeme, aşağıdaki maksatl ar için Mahkeme 'l'iiziif,ıiine hükümler koyabilir;

(a) ınahkemelerin oturumlarının düzenlenmesi ve herhangi bir maksat için 
hiıkimlerin seçimi ; 

(b) Yüksek Mahkemedeki veya diğer bir mahkemedeki istinaf veya diğer 
muamelelerden fuzuli veya taciz edici olduğu veya adaletin tecellisini 
geciktirmek maksadile yapıldığı görünenlerinin seri muhakeme usulü 
ile karam bağlanmaları ; 

(e) mahkemelerdeki muhakerne muameleleri iLc ilgili şekillerin ve harçlann 
"e bu muameleierin "e onlarla ilgili masrafların düzenlenmesi; 

( J) malıkernelerin kayıt kalemlerinin terekkübiinii ve mahkeme memurlannın 
yetki ve görevlerinin tesbit ve düzenlenmesi; 

52 



(e) Mahkeme Tüzüğündeki herhBflgi bir hükmün yerine getirilmesi için 
gereken mehilin tesbiti ; 

(f) Yüksek Adliye Kurulunun adliye hizmeti üyelerine dair olan disi plin 
koııuları 'hakkındaki yetkisini kuııamrken takip edeceğ i tatbikat ve usul 
kaidelerinin tesbiti. 

3. Du madde gereğince yapı1an Mahkeme Tiizüğü, herhilngi belli bir konuya 
bakac::ık Yüksek Mahkeme hakimlerinin sayısını tesbit edebilir: 

Ancak, bu Anayasa ile veya gereğince YÜUek Mahkemeye verilen yetkileri ıı 
kulla nılmasında , 159'uııcu madde hükümleri yerine getirilmeden hiçbir konu 
kararıı bağlanamaz ve, l56'ncı m:ıdde gereğince yap ılan da d3hil olmak üzere 
/ıerlı ııııgi bir ist1nafa ait davalam bakılmasında, Yiiksek Mahkeme, 160'ıncı 
mıuJdenin 2'nci fı krası hükmü malıfuz kalmak I}lIrtiyle, biitün iiyelerinden terekküp 
eder. 

MADDE 164 
i. 160'lncl maddenin 2'nci fıkrası ı>ıereğince kurulıın herhangi bir ietinaf 

malıkemes i , kendisinin \'e kararları aleyhine kendisine istinaf edilebilen herhangi 
bir mahkemenin tatbikat ve usul kaidelerini düzenleyen bi r Mahkeme Tüziiğü 
yapar, 

2, Bu maddenin i'inci fıkrasının geneıı iğine hale! gelmeksizin, böyle bir 
istiıı a f mahkemesi, keııdi s i \'e kararları aleyhine kendisine istinaf edilebilen 
herhangi bir mahkt.'ffie için l\ lahkeme Tü:ı:ü~:iine aşağıdaki makııatlar1a hükümler 
Lo} abilir :-

( (/) bu gibi mahkemelerin olunımlarının düzenlenmesi; 
(b) bu gibi mahkcmelerdeki mahkeme muamelcleri iie ilgili §Ckillerin ve 

harçiann tesbiti ve bu muamelelerin ve onlnrla ilgili masraflnrm 
düzenlenmesi ; 

(t) bu gibi mahkemelerin kuyıt kalemlerinin terckkiibünii ve mahkemc 
memurlarının yetki \'e görevlerinin tesbit \'e düzenlenmeei ; 

( J) bıı Mahkeme Tiizüğündeki herhangi bir hükmün yerine getiriimesi için 
gereken mehiliıı tesbiti. 

KıSıM XI- MALI HOKOMLER 

MADDE 165 
i , Cum huriyet t;trafından, hangi tarzda olursa olsun, sağlanıın veya tahsil 

«Iilen bütiin gelirler ve paralar, bu Anayasa ve kanun hükümlerine tabi olarak. 
Cumhuriyet Konsolide Fonu adını alacak olan tek bir fon tcı:kil eder ,'e bunu 
ya tınlı r, 

2, nir Cemaat Mı'Cli si tarafından , hanbı1 tarzda olursa olsun, sağlıman \'t~)lI 
tahsil edilen bütün ~c1irlcr ve paralar, herhangi bir cemaat kıınunulld tııbi olarak, 
bu Cemaat Mıdisinın Konsolide Fonu adını alacak tek bir fon teşkil cder ve bunu 
yatın lır , 

3, Ilgili metin ba~ ktı tii rlü icap ettimıed ikçc, bu Anayasada Konsolide FOilll 
yapılan herhangi bir at ı f, bu maddenin i ' inci fıkrasında gösterilen Cumhuriyet 
Konsolide Fonuna ya pılan bir atıfdır. 

MADDE 166 
i . Bu Anayas<ı llJll diğer hcrhııııgi bir hükmü veya kanun tıırafındıın yiiklenen 

tahsisat, maaş veya diğer paralanı i l iı l'cten a~ağıdakilcr Konsoiide Fona 
yiiklcl1ir ;-

(a ) Cumhuriyetin ödemt.'ğe mı'Cbur oiduğu bütün emeklilik maa~ları \c 
ikranıiyele ri ; 
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(b) Cumhur Ba~kanııı\ll ve Cumhur Ba~kan Muavıninin tahsisatları ve 
Yüksek Anayasa Mahkemesinin ve Yüksek Mahkemenin hiikimlerinin, 
Cumhuriyet Baş Savcısı \'e Bıış Savcı Yardımcısınm, Baş Murakıbm ve 
Baş ;\1urakıp Muavininin. Cumhuriyet Emisyon Bankası Müdürünün 
ve Müdür Muavininin ve Amme Hizmetleri Komisyonu üyelerinin 
maaşları ; 

(c) Cumhuriyetin yiiklendiği biitiin borç mükellefiyetleri; ve 
( Il) herhangi bir mahkeme tarrıfından Cumhuriyet aleyhine verilen herhangi 

bir hükmün, kararın veya hakem kararının yerine getirilmesi için gerekli 
herhangi bir para, 

2, Bu madde maksatlan bakımıııdan borç mükellefiyetlerine, faiz, itfa fonuna 
ayınnalar, borç itfası için y~ıpılan ödeme ve Konsolide Fonun teminatı altmda 
istikrazlar yapılması ''c bu suretle ihdas edilen borçtan dolayı hizmetler ' 'c bu 
borcun itfası ile ilgili olarak yapılan bütün masraflar dahildir, 

MADDE 167 

i. Maliye Bakanı, Cumhuriyetin her Bakanlığının ,'e her bağımsız D airesinin 
biitçe tahminlerini aldıktan soıını, her mali yıl bakımından o yıl için, Cumhuri
yetin umumi Bütı,:esini hazırlatıf ve bu, Bakanlar Kurulunca tasvip edildikten 
sonra Temsilciler Meclisinc Buııulur, 

2, Biitçedeki masraf tahminleri-
(a) Konsolide Fona yüklcnen masrafları karşılamak için gerekli meblağların 

toplamını; ve 
(b) diğer masrafların herbirini karşılamak için gerekli mebli'ığları, 

ayrı ayn gösterir, 

3, Mezkiır Biitçe kezalik, tatbikana ıniimkün olduğu ölçüde, Cumhuriyetin 
tamamlanan son mali yılın sonunduki aktif ve pasiflerini, ııktiflerin Ile tur.ı:da 
yatırı l dığını veya tulUlduğunu ve b:ıkiye borçlar hakkıııdııki tafsilil t ı gösterir. 

4, Konsolide Foııa yüklenillemiş fakııt bu Fondan ödenmesi gcreken masraflar 
Tcınsilci ler Meclisinin tasvibine sunulur ve tasvip olunduğ'u tııkdirdc bahis 
konusu mali yıla ait Bütçeye konurlar, 

5, Herhangi bir mali y ıl bakılıidım T emsilciler Meclisince herhangi bir maksat 
için tasvip edilcn tahsisatııı yetersiz olduğu veya hiçbir tahsisat ,'erilmeyen bir 
maksııt için masraf yapılması zarureti hasıl olduğu görüldüğii takdirde, gerekli 
tahsisatı gösteren ek bir bütçe Temsilciler Meclisinin tasvibine sunulur ve Tem· 
silciler Meclisi taraf:ından tasvip edildiği takdirde, bahis konusu mali yı la ait 
Bütçeye eklcnif. 

6, Temsilciler Meclisi, ek bir biitçedeki herhangi bir masrııfı t3svip veya red 
edebilir; fakat, masrafııı mikt:ırını arttıramal'. veya sarf mahallinde herhangi bi r 
deği~iklik yapamaz. 

MADDE 168 

i. Maliye Bakanı tarafından imzalanmış bir verile emri olmadıkça, Konsolide 
Fondan veya diğer bir iimme fonundan hiçbir masraf ödencmez : 

Ancak, Maliye Bakanı Biitçcde gösterilen bir mıısraf için böyle bir verile 
(mırini imzalamayı red edemez, 

2, Bu maddenin 3'iincü fıkrası hükümleri malıru? kalmak şartı ile, balı i s 
konusu verile emrinin ait olduğu m:ısraf, bu wrile emrinin :ıh olduğu mali yıl 
Bütçesinde gösteri lmiş olmadıkça, böyle hiç bir vcrile emri verilemez. 

3, Düt<;c, ait olduğu mali yılın ilk güniine kadar Temsilciler Meclisi tarafından 
tasvip olunmadığı takdirde, Temsilciler Meclisi, bu An:ıyas:ı hiikiinıleri m:ıMuz 
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k.a.lm~k şartı ile a lacağı bir kararla, Bütçcde gösterilen amme hizmetlerinin devamı 
için gerekli göreceği herhangi ~i~ masrafııı, her dcfasıl\da.~ıza.ı.ııi ~i~ aylık bi.~ sü~c 
için, fakat her halde toplamı ıkı ayı geçmeyecek olan bır su re ıçın, bu surenm 
sonuna kadar, Konsolide Fondan veya diğer iimme fonla rından ka~ılanmasıııa 
müsaade edebilir: 

Ancak, her hangi bir hizmet için bu suretle müsaade olunan masraf, ayn! 
hizmet için bir evvelki mali yılın Bütçesinde tasvip edilmiş olan mebliiğın aynı 
süreye isabet eden nisbeti ~emez, 

KıSıM Xll-ÇEŞITLI HOKOMLER 

MADDE 169 

SO'nci madde ve 57'ııci maddenin 3'üncü fıkrası hükiimleri mahfuz kalmak 
şartıylc-

( I) ticari konular, (tediye ve kredi dahil) ekonomik i şbi rli ği ı·c modııs vivc,ıdi 
ilc ilgili olarak yabancı bir Devlet veya herh angi bir Miııetlerarası 
Teşkilat ile yap ılacak her milletlerarası an!;ışma Bakanlar Kurulunun 
bir kararı gereğince akdedilir; 

(2) diğer herhangi bir :ınd l alirna, sözleşme ı'cya mille tlenırası an!ıışma, 
n akanlar Kurulunun bir kararı gereğince müzakere ı'e imza olunur ve 
T emsilciler Meclisi tarafından bir kanunla tasdik olunarak akdcdilir ve 
ancak bu surette yürürlüğe girer ve Cumhuriyeti bağlar; 

(3) Bu maddenin yukarıdaki hükümlerine uygun olarak akdolunan andlalj
malar, sözleşmeler vc an laşmalar, Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yayın
Ianmasından itibaren, d iğer tarafın mczkCır ıuıdla~maları, sözleşmeleri ve 
anlaşmaları tatbik etmesi şartı ile, herhangi bir iç kanundan üstiin 
tutulur. 

MADDE 170 

L Cumhuriyet, mahiyetleri ne OlUflm OIS\IIl biitiin anlai!malar bakımından, 
Yunanistan Kı rallığına, T ürkiye Cumhuriyetine ve Büyük Britanya ve Şimali 
I rI~nda Birleşik Kı rallığına, uygun lia rtlı anlaşmalarla, en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesi uygular. 

2. Bu maddenin i ' inci fık rası hiikümleri, Cumhuriyet ile Yunanistan Kıral
lığı, T ürkiye Cumhuriyeti ve Biiyük Britanya ve Şimali ırlanda Girleliik Kıral1lğı 
anısıııd :ıki Birl~ ik Kırall ığa bahliohıııan üsler ve askeri kolaylıklara dair Kıbrıs 
Cumhuriyetinin T esisine ait Andıalimaya uygulanmaz. 

MADDE 171 

J. Ses ' ·c rüyct yayınlarında Elen \Le Türk Cemaatlarının her ikisi için prog
ramlar yel" alır. 

2, Ses y:ıyınlarında T iirk Ctmaatı için olan programlara ayrılan z:ıman. yedi 
günlük bir haftada yctmilj beş saatten az olmaz ve nonnal yayın devrelcı·j halinde 
böyle bi r haftanın bütün günlerine tevzi edilir: 

Ancak, Ylıyın sürelerinin toplamın ın azaltılmas ı gerektiği ve bu sebeple Elen 
Cemaatı için olan programlara :ıyrılan zaman yedi günWk haftada yetmi~ ix-ş 
saatin altına düştüğü takdirde, böyle bir haftada Türk Cemaalı için olan prog
ramlara :ıyrılmı zaman dahi, Elen Cemaatı için 01;111 programlara ayrılan zamanın 
yetm i ~ be~ saatten a~aX' dÜ ijtiiğü saa ı sa}' ısı kadar indirilir : 

Ancak yine, Elen Cenıaııtı için olan programlara ııyrı[:m zaman yedi ~iinlük 
bir haftada yüz kırk s a:ıtı geçecek surette arttırıldığı takdirde, Tiirk Cemaatı 
için olan programlara ayrılan zaman dahi, Elen Cemaatı için olun her yed i saHte 
karşılık Tiirk Cemaatı için üç s:ıat nisbetinde artlırılır, 
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3. Rüyet yayınlarında, birbirini takibeden her on yayın gününden üçü T ürk 
eemaatı için olan programlara ayrılır ve bu on yayın gününde Tii rk Cemaab 
için olan programlara ayrılan zamanın toplamı bu on yayın gününde Elen Cemaatı 
için olan programlara ayrılan her yedi saata ka",ılık üç saat nisbetinde olur. 

4. Bütiin resmi ses ve rüyet yayın l arı hem Elence ve hem Türkçe olur ve 
bunbır bu maddede gösterilen zaman hesabıarında nazara alınmaz. 

MADDE 172 
Cumhuri)ct, memurlarının ve) a m:ık:unlannın, görevlerini gömıeleri sırasilicla 

vcya görevleri dolayısıyle işkodikleri zarara sebebiyet vercn herhangi bir haksız 
fiil veya ihmalden mesuldür. 

Bir kıUlun bu mesuliyeti düzenler. 

MADDE 173 
ı. Cumhuhiyetin cn büyük be~ ~hrinde, yani Lefkoşa, Leymosun, ;\'Iatusa, 

Uruaka ve Dafta bunlann Türk halkı tarafından ayn belediyeler kurulur: 

Ancak, bu Anay:u;anın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört sene içinde, 
Cumhur J3aşkanı ve Cumhur Baııkan Muavini, yukarıdaki şehirlerdeki belediye· 
lerin aynımalarının devum edip etmemesi meselesin i incelerler. 

2. Yukarıdaki şehirlerd!!, Elen belediye mı·clisleri ~hrjn Elen SC\Tlıenlcri tara· 
{ından \·e T ürk belediye meclisleri Tiirk ~enler i tamfırıdan ~i1irler. 

3. Yukarıdaki şehirlerin herbirinde, Elen belediye nıı'Clisi t:mıfmdan se~ileıı 
iki üyeden, Türk belediye meclisi tarafıııdan seçilen iki üyeden ve balıis konusu 
belediye meclisieri arasında varılııeak mutabakatla ~ilen bir Başkandan müte
~kk.il bir koordinasyon komitesi kurulur. Bu kordin:t!yon komitesi, mü~terekeıı 
yapılmasıııa ihtiyaç olan i şlere bakar, şehirdeki iki belediyenin meclislerinin muta
bakatı ilc kendisine verdiği mü~terek hizmetleri göriir ,·c belli bir derecede i ş 
birliğini gerektiren konular ile ilgileııir. 

MADDE 174 
Yukarıdaki şehirlerin herhaııgi biri nin sınırl ıırı içinde, bahis konusu herhançi 

bir belediye tarafından, bunun ait olduğu Cemaata mensup olmadıkça hiç bır 
ki.mseye hiçbir belediye \ ergisi, miilk vergisi, iiereti veya diğer her hangi b ir 
gelir konamaz veya tahakkuk ettirilcmez veya hiçbi r kimseden tahsi l edilemez: 

Aııcak-

(a) yukarıdaki şehirlerin her birindeki bek-d.iyclerden birinin meclisinin 
içinde yetkisini kullandığı bölge içinde bulunan belediye ça~ılarının, 
nıczbahalarııı1l1 ve belediyelere ait diğer nı:ıhallerin kullanılması ilc 
ilgili ücretler j 

(b) yukarıdaki şehirlerin herhangi birindeki belediyelerdcn birinin meclisinin 
içinde yetkisini kullandığı bölge içinde buhınaıı binalar veya nıahaııer 
ile ilgili eğlence retimleri : 

(c) yukarıdaki şehirlerin herhangi birinde bir belediyenin keııdi Cemaatine 
mensup bulunmayan bir ~a h!l:ı ka",ı, bir belediyenin mutad olarak 
ya~tığın~ ~l~ve \·ey~ {azla ol.a~(lk, yaptığı hizmetler hakkında balı is konusu 
şehı rdek ı ıkı beledıye meclısı nrasında mutabık kalınarak tesbit edilecek 
rCf!imler, 

hahis komısu belediye meclisiıı" ödeni r : 

Ancak yinc, yukarıdaki ~hirlerin Iıı: rhaıı~i birinıle, bckodiJdenlı· 1ı biri lara
rından dii'er beledi)·enirı :ıit oldu;;ıı Ceıııııata Illcnsuıı bir !ıalısa miırakabe tefti, 

L~ ~·ci .. ~'. '·e ıxnzerı ncvı en herhangi bir hizmet yapıld ı ğı tııkdirde, buııh. r ilc ilgili Iıe r 
hanb'; biı· resim de bu hizmeti yapan belediyeye ödenir. 
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MADDE 175 

Yukandaki ıaehirlerin herhangi birinde bir belediye tarafıııdan kendi Cemaa· 
tma mensup olmıyan bir şahsa hiçbir ruhsat veya müsaade verilcmcz : 

Ancak, yukandaki şehirlerin herhangi birinde balıis konusu belediyelerden 
birinin içinde yetkisini kullandığı bölge içindeki gayrimenkuilcre, mııha ll c re veya 
in~aıtt işl e rine mülcallik ruhsat veya miisaadclcr, balıis konusu belediyenin meclisi 
tarafından verilir ve bu gibi ruhsat veya miisaHclcler ilc ilgili herhangi bil' hizmet, 
murakabe veya nezaret, mezkQ.r belediyenin meclisi tarafından yııpı],r ve bu 
husustaki herhangi bir resim, bu mecl;s tatarından tahsil edilir. 

MADDE 176 
173 ili 17S'inci, ikisi de dahil, maddelerdeki hiçbir hükiim, a~ıığıdak; şartla ra 

tabi olarak, bu gibi herh31lgi bir bclt.diye ile ilgili şehir planlamasını bir kanunun 
göstermesini önler §ekilde tefsir olunmaz :-

(a) yukımdaki şehirlerden herhangi birisi için kurulan pl;'uılama komisyonu 
on üyeden müteşekkilo lup bunl:ırdan yedisi Elen \'e [içti Türk olur ; 

(b) bu komisyonun bütün kanırbrı mutlak ckscriyetle ıılınır : 
Ancak böyle bir ckseriyetle verilecek herhangi bir karar, Elcıı beledi 

yesini ilgilendirenler asgari dört Elen üyenin reylerini ihti\'a etmedikçe 
ve Türk belediyesini ilgilendirenler asgııri iki Türk üyenin rcylerini 
ihtiva etmedikçe alınamaz; 

(c) yukarıdaki şehirlerden herhangi birini ilgi lendiren ~hir pli'ınlamasına 
dair bütün konularda ve bu gibi konu ların düzenlenmesinde münhasıran 
bahis konusu planlama komisyonu yetkilidir. 

MADDE 177 
173 ila i 78'inci, ikisi de dahil. maddeler hükümlerine tahi olmuk kayd ıyle, 

yukarıdaki ııehirlerin herhangi birindeki her belediye, kendi yetkilerini ve b ii lün 
b>örevlerini, sUl ırian, her belediye için, Cumhu r na~kımının ve Cumhur Bıı~kıın 
Muavininin mut.ıbakatı ile tesbit edilen bir bölge içinde kullanır ve göriir. 

MADDE 178 

Diger mahallerde beledi)'elerin organ larının, mümkün oldu~u kadar, iki 
Ctmaabn nisbi temsili esasına göre teşekkülü için hususi hüküm konur. 

KıSıM Xııı-SON HOKOMLER 

MADDE 179 

i. Bu Anayasa Cumhuriyetin cn yiik!lek klUıunudur. 

2. TemsiıCiler Meclisinin vcya Cemilltı Meclislerinden herhangi birinin hiçbir 
kanuıı ve)'a kararı ve Cumhuriyet dahil indc icnı km'veti ni kuıııınan veya herhan,ei 
bir idari görev gören herhangi bir ol'gan, makıım veya şahsın hiçbir muamele 
\'eya kararı hiçbir suretle, bu Anayasa biikümlerinden herhangi birine Aykırı 
\'eYa tıyu!jmaz olamaz. 

MAnDE 180 

1. Bu An ayasaıı ııı Elenee \'c Türkçe metinlcrindcn her ikisi de aı: ıldır ve 
arni derecede mutebcr ve ayııi hukuki IıHkmil haizdir. 

2. Bu Anayas.an lO iki metni aras1lld~ k i her hangi bir aykırılık, Yiiksek Anı.ıyasa 
Mahkemesi ı arafından, ıı Şubaı , 1959 tarihli Zurih Anl a~maı;ın ııı ve 19 Şubat, 
1959 tarihli Londra Anla!jmasının mctin ve ru hunu önem le Iı:ıZHr3 almıık kııyd iy l e, 
YuıUlniB tlı11 1<ınıııığl , Türkiye Cumh uriyeti "e Kıbrıs Elen \ 'C Tilrk Cemaatıeri 
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temsilcileri tarafından , r..efk~ada 6 NisAn, 196O'da Ranna Anayasa Komisyonunda 
imzalanan bu Anayasanın Taslağı iLC buna yapılan .. e 6 Temmuz, 196O'da 
imzalanan 'l'adiller CedvCıj'ne bakılarak karara bağlanır. 

3. Müphemiyet halinde bu Anayasanın tcfsiri, Yüksek Anayasa Mahkemesi 
tarafından,lı Şubat, 1959 tarihli Zurih Anlaşmasının ve 19 Şubat, 1959 tarihli 
Londra Anlaşmasının metin ve ruhu öm:mle nazara alınarak yapılır. 

MADDE 181 

SuretIeri Ek i \"C i ı olarak bu Anayasaya eklenmiş bulunan Cumhuriyetin 
bağımslZlığlııl, toprak bütünlüğün ii ve Anayasasun teminat altına :Uan ve Cumhu
riyet, Yunanistan Kırallığı , Türkiye Cumhuriyeti ve Büyiik Britanya ve Şimali 
Irlaııdil Birl~ik Kırallığı arasında aktL-dilen Andıaşına \'e Cumhudyet, Yunanistan 
Kıraııığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında aktedilen Askeri İttifak Andlaşması 
Anayasa hükmünü haizdiricr. 

MAUDE 182 

i. Du Anayasanın, i ı Şubat, 1959 tarihli Zurih Anlaşmasından itha.! edilmiş 
bulumm ve Ek IU'ünde gösterilen mndddcri veyu nıaddelcrin kısım lan, bu 
Anilyasanın Temel Maddeleri olup hiçbir suretle gerek değiştiroıe, gerek ilave 
veya gerekse kaldınna suretiJe tadil edilemezler. 

2. Bu maddenin i 'inci fıkrası mahfuz kalmak şartiy l e, bu maddenin 3'üneii 
fıkrasında gösterildiği üzere bu Anaya2anın herhangi bir hükmü, gerek degiştinne, 
gerek ilin'e veya gerekse kaldırma suretile tadil edilebilir. 

3. Döyle bir tadil, Elen Cemaatınil mensup Temsilcilerin sayısı toplamının 
asgari üçte ikisini ve Türk Cematııına mensup Temsilcilerin sayısı toplamının 
asgari [içte ikisini ihtiva eden bir ekscriyet reyi ile kabul edile<:ek bir kanun ile 
yapılır. 

MADDE 183 

ı. Cumhuriyetin veya herhangi bir kısmının, hayatını tehdit ı-den harp veya 
diğer umumi bir tehlike halinde Bakanlar Kurulu, bu hususta a lacağı bir kararla 
Fevkalade Ilalllanına yetkilidir: 

Aneıık , Cumhur Baı;kıını ve Cumhur Başkan l\'luavini, böyle bir karara kaf1ı, 
bu kararın dairelerine ulaştırıldığı tarihten itib:ıren kırk-sekiz sııat içinde, ayrı 
ayrı vey;ı müştereken, veıo hakkına sahiptirler. 

2 . .Du gibi her Jı:inda, bahis konusu Fevkaliide Halin devamı Eüresincc 
yürürlüğii durdurtulan Anayasa maddeleri açıkca gösteril ir : 

Ancak, bu gibi herhangi bir Ilan ilc Anayasanın yalnız aşağıdaki Iııl1ddelerinin 
yiirii rl iiğii durdurtulabilir :-

Yillnız müsaade edilm i ş bir harp fii li ilc sebebiyet verilen öliim bnkımındıııı 
7'nci madde; lO'uncu maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkr:ıları; II'inci madde; 
13'üncü madde; l6'ncı madde; 17'lıci mııdde; 19'uneu madde; 2l'inci 
madde; ı3 ' iincli maddenin 8'inci fıkrasmın (J) bendi; l5'inci madde ve 
27'nd madde. 

3. Cumhur Başkanı \'C Cumhur IJaşkiln Muavini, bu maddenin i 'ind fıkra
sında gösterilen \'eto haklarını, ayrı ayrı veya mliştereken, kullanmamışlarsa, bahis 
konusu Il anı derhal Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yayınlam:ık suretHe iliııı 
ederler. 

i. Bu maddenin yııkarıdııki hiikiimleri gereğince yapılım bir fcvkaliide 1-1111 
I liinı derhal Temsilciler Meclisine sunulur. Temsilciter ML'Clisi topl:ırııı halinde 
değilse bu mliksatın en kısa zıım:ındu toplantıya çağrı lı r. 
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5. Temsilciler Meclisi, bahis konusu Fevkaliide Hal ilanını red veya tasvip 
ttmek hakkına sahiptir. Red halinde, Fevkalrıde Hal t ıanının hiçbir hükmü 
Gırnu. T asvip halinde, Cumhur Brışkanı ve Cumhur Başkan Muavini, Temsil ~ 
ciler Meclisinin bu kararını Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yayınlamak suretHe 
derhal ilan ederler. 

6. Temsilciler Meclisi, Bakanlar Kurulunun talebi üzerine, fevkal:lde hal 
süresini uzatmağa karar vermedikçe, Fevkaliide Hal lI:'inı, T emsilciler Meclisinin 
lasvihi tarihinden itibaren iki ayın sonunda yıirürlükten kalkar. Temsilciler 
Medisinin fevka lfıde hal süresini uzatma kararına karşı, Cumhur Başkanı ve 
Cwnhur Başkan Muavini, SO'nei maddeye uygun olarak kullanılmak üzere, ayn 
ayrı veya müştereken, veto hakkına srı hiptirler. 

7. ( ı ) Bir Fevkaliide HallEiııı yilrürlüktc olduğu zaman, bu Anayasanııı 
hükümlerine rağmen, Bakanlar Kurulu, kendince derh ıl harekete geçilmesi 
gt'reken hallerde, Cumhur na~kanının ve Cumhur B:ışkıın Muavin inin S7'nci 
madde gereğince, ayrı ayrı veya mü~tereken , kullanabilecekleri veto hakkma tabi 
olmak kaydiyle, münhasıran fevkaliıde hal ile ilgili kanun hükmünü haiz herhangi 
bir kararname ç ıkarabilir. 

(2) Bu fıkranın yukarıdaki (I) inci bt!ndi gereğince veto hakkı kullanılma· 
mışsa, Cumhur Başkaııı ve Cumhur 3a~kan Muavin i, bıhis konusu kararnameyi 
derhal Cumhuriyet Resmi Gazetesinde yay ınlamak suretiyle iliin ederler. 

(3) Bahis konusu kararname, daha evvel kald ırılmamışsıı, fevkal:'ide halin 
sona ermesi ile yürürlükten kalkar. 

MADDE 18+ 

ı. 183'ÜllCÜ maddenın ;'nei fı krıısının (2) nd bendi gereglnce ilan edilen 
herhangi bir kararnamede önleyici tutukluk konduğu takdirde-

(a) bu kararname gereğince herhangi bir ~ahsııı tutukluğunu emredcn 
makam, cn kı sa zamandıı , bu şahsa tutukluğunuıı sebeplerini ve bu 
maddenin 3'üncii fıkrası hıikmü mahfuz kalmak ~artı ile, emrin 
dayandığ ı is ııad edilen vakıalan bildirir ve kendisine mümkiin olan en 
kısa zamanda emir aleyhine müracaatta bulunma imk~nını verir; 

(b) bu maddenin 2'nci fıkrasında göstt!rilcliğ i üzere kurulan bir istişare 
heyeti, bahis konusu kanmaıııe gereğince tutukluğa tabi olan bir 
vatanda~ın bu fıkranın (a) bendi gereğince yaptıgı herhangi bir mÜra· 
caatı tetkik edip bir ay içinde tutukluk için yeter sebep bulunduğuna 
dair rapor vermedikçc bu vatandaş, bu kararname gereğince bi r aydan 
fazla bir süre için tutukluğa tabi ol:ımaz. 

2. Bu madde maksatları için kurulacak isti ~are heyeti, Yüksek Mahkeme 
hiikimi olan veya olmuş bulunan \eya mezkür Mahkemede hakim olmak için 
gerekli vasıfları haiz bulunan phıs l ıır a rasından Cumhur na~kaııı ve Cumhur 
Başkan Muavini tarafından müştereken tayin olunacak bir Başkandan ve Yü ksek 
Mahkemenin Reisi ile is tişareden sonrn Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan 
Muavini tarafıııdan mü~tereken tayin olun ııc:ık diğer iki üyeden teşekkül eder. 

3. Bu madde, hiçbir makama, açıklıınınasımn milli menfaatlara aykırı olduğunu 
telakki etliğ i vakıalan açıklamak miikellefiyetini yiiklemez. 

MADDE 185 

1. Cumhuriyetin ülkesi bir bütiin olup parçahınamıız. 

2. Kıbnsın tamamen vcya kısmen herhangi diğer bir devlctle birJe~mesi \'cya 
ayrılığı güden bir bağımsızlık konu haricidir. 
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MADDE 186 

ı. Du Anayasada, jl$.ili metinde açıkça ba!jka türlü konnıadıkça veya bu metiıı 
başka türlü !,-erektimıt.'tIıkçe-

( ı) "Cemaat ", Elen veya Türk cemaatını ifade eder; 

.. mahkeme "ı bu mahkemenin herhangi bir hakimİnİ de içine alır; 

.t Elen ", 2'nci maddede tarif edildiği üzere Elen ecmaatının bir üyesini 
ifade eder; 

"kanun "ı bu Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonraki devre ile ilgili 
olarak kullanıldığı takdirde bir Cumhuriyet kanununu ifade eder ; 

"~lIhls ", hükıııi Qansiyeti haiz olan veya olmayan herhangi bir ıı irkcti, 
ortaklığı, derneği, birliği, müessese veya teşekkü l ü içine alıl' ; 

"Cumhuriyet ", Kıbrıs Cumhuriyetini ifade eder; 

"Türk ", isim "c sı(at olarak 2'nci maddede tarif olunduğu üzere T ürk 
Cemaalının bir iiyesiııi ifade eder; 

(2) miizckkcr olan kelimeler müclllıcsİ de ve tekil olan kelimeler çoğu lu 
da ifade ederler. 

2. Du Anayasa ile herhangi bir emir, kaideler, tüzük1er veya talimatnameler 
yapmak "cya herhangi bir talimat vermek yetkisi verilmiş olduğu hallerde bu 
yetki, bahis konusu emir, kaideler, tüzükler, talimatnameler veya talimatları aynı 
tarzda tadil "eya kaldınna yetkisini içine alır şekilde yorumlanır. 

GEÇıCı HOKOMLER 

MADDE 187 

ı. Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen c""c1 yiirürlükte olan 
herhangi bir kanun gereğince-

(a) ilk Cumhur Ba~k ıını veya Cumhur na~kan Muavini ; 

(b) bir Temsilciler Meclisinin üyesi veya hcrhangi bir CemaRt Meclisinin 
üyesi, 

scçjlen herhangi bir ~ah ı s, bu Anayasa hükümleri gereğince, haıc !,TÖre, Cumhur 
Başkanı veya Cumhur Ba~kan Muavini, bir Tenısitciler Mt.'Clisi (iyesi veya ilgi li 
Cemaat Meclisinin bir üyesi seçilmiş sayılır. 

2. Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkan seçimlere dair 
bütün kanunlar ve nizamnamcler, yürürlükten kalkmış olmalarına r:ığmen, haıC 
göre, Temsilciler Meclisi veya herhallJ;i bir Cemaat Meclisi tarafmdım bu Ana
yasanm yürüriüğe ginncsi tarihinden ıtibaren en geç on sekiz ay içinde yeni bi r 
seçim kanunu yapılıncııya kadar, bahis konusu devre içinde Cumhur lla~k al1l, 
Cumhur Başkan Muavini, herhangi bir Temsilci veyıı herhangi bir Cemııat Medi!i 
üyesinden ~alan münhali doldurmak için yapılacak herhangi bir :ıra seçimi 
bakımından yürürlükte olurlar. 

MADDE 188 

ı. Bu Anayasımııı hiiktimleri ve bu maddenin a~ağıdaki hükiimleri maMuz 
kalmak şartı ile, bu Anayasanın yiirürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 
bütün kanunlar, bu Anayasa gereğince yapılan, hale göre, herhangi bir kanunla 
veya cemaat kanunu ilc, gerek değişlirrne, gerek ilave veya gerekse kaldınna 
sureti ilc, tadil edilinceye kııdar, balıis konusu tarihte ve bundan sonra yürür i ii k ıe 
kalı rlar ,'c bnhis konusu tarihten itibnren bu Anayasaya uymalıı rı için yapı lıwı!ı 
gerekl i tıı lll' i lle ri .. yapı lması suretile yorumlanır ve uygul:ınırlar. 
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2. Bu Anayasanın geçici hükümlerinde başka türlü gösterilm~ikçe, bu gibi 
herhangi bir kanunun bu Aııayasanın herhangi bir hükmüne aykırı Yeya ııyıı~maz 
alın hiçbir hükmü, ye 7S'inci madde gereğince ayrı bir ekscriyeti gerektiren hiı; 
bir kanun, yukarıda gösterildiği ~kilde yürürHikte kalamaz : 

Ancak, belediyelere dair kanunlar, bu Anıı.yasanm yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren ahı aylık bir devre için yürürlükte kalabilirler ve vergiler "cya resimler 
koyan herhangi bir kanun, 31 Aralık, 1960'a kadar yürürliikte kalabilir. 

3. Du maddenin I'ind (ıkrıısı gereğince yiirijrlükte kalan herlıtmgi bir kanun· 
da, ilgili metin b~ka türlü gerektimıedikçe-

(Il) Kıbrıs Sömürgesine veya" Kırııliyete " yapılan Iıerhtuıgi bir atıf, bu 
Anayıısanın ytirürli.iğe girdiği tarihte veya ondan sonra b:ışlıyan herlınngi 
bir devre bnkımll1dım, Cumhuriyetc yapılan bir atıf ol arıık yorumlanır: 

(b) Yali'ye veya Yalilik i\leclisi 'ne yapılan herhangi bir :1t'1r, a) ni devre 
bakımıııdan , bu Anayasanın açık hükümlerine göre, ayrı ayrı veyıı 
müştereken Cumhur Ba~kanın:ı ve Cumhur Başkan Muu\'inine, Cemaat 
Meclislerine açıkça ayrılanlar dışında tC1rii kuwctin kullanılması ile ilgili 
konularda Temsilc iler Mcclisine. bu Anayasa gereğince yetkisi ne dahil 
bütün konularda ilgili Cemaat Meclisine ve icra kuvvetinin kullanılmasına 
dair konularda Bakanlar Kuruluna yapı lan bir atıf olarak yorumlanır; 

(.) Idari Sekretere vcyn Mali Sekretere yapı lan herhangi bir atıf, ayni devre 
bakımından, yorum zamanında aıfın yapıldığı konu ilc ilgili mesuliyetin 
kendisine yiiklendiği Bakanlığa veya Cumhuriyetin bağımsız Dairesine 
yapılan bir atıf olarak yorumlanır; 

(d) Baş Savcıya veya Baş Savcı Yardımcısına yapılan herhangi bir atıf, ayni 
devre bakımından, yerine göre, Cumhuriyet Baş Savcıııma ve Cumhu
riyet Baş Savcı Yardımcısına yapı ı ıın bir atıf olarak yorumlanı r ; 

(e) bir fımme görevini gören herhangi diğer bir şahsa vey:ı herhangi bir 
makama veya teşekkük Yılpılan herhangi bir atıf, ııyni devre bakımından, 
Cumlımiyelin buna tekabül eden ıimme memuruna, mııkamına, teşck. 
külü ne veya daires ine yapılan bir atıf olarak yorumlanır. 

4. Bu maddenin I ' inci fıkrası gereğince yürürlükte kalan herhangi bir kanunun 
hükiimleriııi uygulayan Cumhuriyet dahilindeki herhangi bir mahkeme, ayni 
devre bakımından, bunlıırı , Geçici Hükümleri dahil olmak üzerc bu Anayasa 
htikiimlerine uygun kılmak için gerekli olahilecek tahviııeri ynpnrak uygular. 

5. Du maddedeki-

.. kanun" a, bu Anayasanın yiiriirliiğe girdiği tarihten önce böyle bir 
kanun gereğince yapıl ım her nC'.; amme enstrumanları dahildir: 

.. t ;ıhviller" c, tadiller, intib:ıklar ve kaldırmalar dahildir. 

MADDE 189 

3'üncü madde hiikiimlerine rağmcn, bu An:ıYManın yiiriirlüğe girdiği tarihten 
itibaren Ix.~ yıllık bir siire için-

(Il) IS8'inci madde gereğince yürürlükte kalacak olan bütün kıınunlar Ingi. 
lizee olarak kalabilirler; 

(b) Cumhuriyet dahilindcki herhangi bir mahkeme 
mahkeme mııamelesinde Ingili7.ce kunıınılabilir. 

MADDE 190 

önünde herhangi bir 

ı. Bu maddenin müteakip hükümleri mahfuz kalmak şartı ile, bu Anayasanın 
}ürürliiğe girdibri tarihten hemen önce me\'cut olan herhangi bir mahkeme, bu 
Anayasa hük iimleri ne rağmen, bahis konusu tarihten itibaren ve Cumhuriyet 
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mahkemelerinin (~kkülüne dair yeni bir kanun yapılıncaya kadar ve her halde 
hu tarihlen itibaren dört ayı geçmemek üzere, o zamana kadar olduğu gibi çalış
mağa devam eder fak:ıt, mümkiin olduğu nisbette, bu Anayasa hükiimlerine 
uygun olarak teşkilolunur; 

Ancak, bu Anayasanın yiirti rlüğe gi rdiği tarihte açılmış bulunan ve kısmen 
dinlenmiş 0];11L herhangi bir hukuki veya cczai dav:ıya, bu Anayasa Mikümlerine 
rıığınen, \ınhis konuını dava için teşkil edilmiş olan mnhkeme tarnfmdRn bakılmaya 
devıım edilir \ 'C neticelendirilir, 

2, Bu Anayasa hükiimlerinc rağmen, bu Anayasa gereğince kurulan Yüksek 
Anayasa Mahkemesi, bu Anayasanın yiiriirlliğe girdiği tarihten . itibaren en geç 
üç aylık devre içinde t~kil edilinceye kad:ır, Yüksek Mahkemenin kayıt kalemi 
Yüksek Anayasa Mahkemesinin kayıt kalemi görevini görür, 

3, Yüksek Mahkemenin kayıt kalemi, bir müracaat da dahilolmak üzere bütün 
makSallan bakımından, Yüksek Anayasa Mahkemesi t~kil edilinctye kadar, bu 
Mahkemenin kapt kalemi sayılır, Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu Anayasanın 
yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren en geç üç ay içinde teııkil edilir, 

4. Ilu Anayasa hükümleri gereğince Yiiksek Anayasa Mahkemesine yapılacak 
bir miir:ıc:ı:ıt ile ilgili herluıngi bir mclıilin hesaplanmnsında, bu Anayasanın 
yiiri irli iğe girdiği tarih ilc yukarıda gösterildiği üzere Yüksek Anayasa Mahke
mesinin teşkili tarihi arasındak i devre hesaba katılmaz. 

S. Bu Anayasanın YÜl"Ü rlüğe gi rdiğ i tarihten hemen önce mevcut olan Yüksek 
Mahkeme, bu Anayasa hükümleri gereğince kurulan Yüksek Mahkeme telikil 
edilinceye kadar, bu Anayasa gereğince kurulan Yüksek Mahkeme sayılır. 
Yüksek Mahkeme, bu Ana}"3sanın }'ürürlüğe girmesi tarihinden itibaren en geç 
üç ay içinde teşkil edilir: . 

Ancak, Mahkeme Reisine yapılan bir atıf bahis konusu Mahkemenin en 
kıdemli üyesine yapılmış bir atıf sayılır \'e üyeleri dörtten az olsa da. bahis konusu 
Mnhkeme bıı dcvre için muteher bir şekildc telikil ediımi~ sayılır. 

MADDE 191 

nil Anal'nsanın yii rürliiğe girdiği tarihte açılnıı~ bulunan ve Kıbrıs Sömürgesi 
Il ükünıeıi adına Baş Savcıııın vel'll herhangi bir Dairesinin veya memurunun 
taraf oldub'U herhangi bir davanın ı,>öriilmesine, bahis konusu tarihte ve bundan 
sonra, Cumhuriyetin ,-eya tekabiil eden Daire veya memurunun taraf olması sureti 
ilc, devam olunur. 

MADDE 192 

I. Bıı Anayasada başka tür!ii hiiküm konmuıj: olmadıkça bu Anayasanın yürür
liiğe girdiği tarihten hemen önce bir amme hizmeti görevinde bulunan herhangi 
bir ~ahıs, bu tarihten sonra kendisine bu tarihten önce uygulanan ayni hizmet 
kayıt ve ~artlarına tabi olmak hakkına sahiptir ve bu kayıt ve şartlar, bahis konusu 
tarihte veya ondan sonra Cumhuriyetin amme hizmetinde bulunduğu müddetçe, 
aleyhine olarak değiştirilemez. 

2. Bu maddenin I'inci fıkrası mahfu2 kalmak ,artı ile, bu Anayasanın yürür
lüğe girdiği tarihten hemen önce görevli bulunan, Mahkeme Reisi hariç, Yüksek 
Mahkemenin hakimleri ve alt mahkemelerin hakimleri, IS3'üncü ve IS7'nci 
maddeler hükümlerine bakılmaksızın, bahis konusu tarihten itibaren mczkür 
maddeler hükümleri gereğince bir tayin yapılmcaya kadar, bu maddeler hüküm· 
lerine uygun olarak tayin edi lmi, gibi görevlerine devam ederler ve kendilerine 
bu Anayasa hükiimleri uygulanır. 

3. Du maddenin I'inci ve 2'nei fıkralımnda gösteri len herhangi bir görevde 
bulunan herhangi bir ,ah ı s, Cumhuriyet amme hizmetine tayin olunmadığı tak-
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clirat, kendisine uygulanabilen hizmet kayıt ve ~ıırtlanna tabi olmak şar tı ile, 
kaıdisine, Cumhuriyet fonlarından, hangisi daha ziyade lehinde ise, muhik bir 
tazminat veya görevin kald ı rılmas ı hali nde ödenen emeklilik Imıa~1 ödennu'si 
IIIkkına sahiptir. 

t Bu maddenin 5'inci fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıy l e, bu maddeni n 
rilICi \'C 2'nci fıkrlllarında gösterilen \ 'C görevi bu Anayas;ı gercğince bir Cemaat 
'leclisi1\in yetkisine giren bir şahıs. arzu e tti ği takdirde bu Illaddenin 3'iincii 
tıkrllBI gereğince haiz olduğu haklardan feragııt ederek bahis konusu Cemaat 
,"Ieclisinin hizmetine ginneyi tercih edebilir \'e bu takdirde. bu şahıs, Im ,'\nA
~as;ı yürürlüğe girdiği tarihten hemen önceki kanuna göre, bu tarihten onceki 
oondeki hizmet sü resi için, yalnız bu süre veya bu süreye irıve edilecek bahis 
konusu Cemaat ML'cl i ıi nin hizmetindeki herhangi bir hizmet süresi ile birlikte 
oIln hizmet siiresi için mezkiı r kAnun gereğince almağA haklı olduğu herhangi 
bir emeklilik maaşı, ikramiyesi veya diğer benzeri haklan, CumhuriyeHen almuk 
hJkkına sahiptir. 

5. Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce öğretmenlik göre
ıinde bulunan "e Kıbrıs Sömürgesi bütçesinden para almakta olan \'e bu Ana
yasa gereğince görevi bir Cemaat Meclisinin yetkisine giren herhangi bir öğretmen, 
bu Anayasanın yiiriirliiğe girdiğ i tarihten hemen önceki kanuna göre, bu tarihten 
nneeki devredeki hizmet süresi için, yalnız bu süre veya bu sü reye ilihe edi lecek 
babil konusu Cemaat Meclisinin hizmetindeki herhangi bir hizmet süresi ile bir· 
Iikte olan hizmet sü resi için mezkür kanun gereğince almağa haklı olduğu herhangi 
bir emeklilik maıışı , ikramiyesi veya diğer benzeri hakları, Cumhuriyetten almak 
hakkına sahiptir. 

6. Bu Anayasa ımı yii riirliiğe girdib"; tarihten hemen önce Kıbrıs Sömürgesi 
immc hizmetinde olup da emekliliğe sevkedilmeden evvel izin li bulunan veya 
bahis konusu hizmetten Cumhuriyetinki nden başka bir hizmete nakilolunan 
hrrhangi bir phsın , Cumhuriyet vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızlii, bu 
tlrilıten önce bu durumda kendisi ne uygulanan ayııi hizmet kayı t ve ş<1 rtl :ı rının 
kendisine uygulRnmasl hakkına SRhip olm ak ta devam eder ve bııhis konusu kayıt 
\'e şartl ar, aleyhine olarak değiştirilmez. 

7. Du madde mliksatları bakım1lldan-

(tr) "amme hizmeti ", bu Anııyasanın yii riirl iiğe girdiği tarihten önceki 
hizmet hııkkında, Kıbrıs Sömürgesi hükümetindeki hizmeti ve bu tarihten 
sonraki hizmet hakkında, Cumhuriyetteki mülki bir hizmeti ifade eder 
ve Cum huriyet emniyet kuvvetlerindeki hizmeti de içine ıılır; 

(b) " hizmet kayı t ve şartl a rı ", bu An ayasıı hükümleri gereği nce yapılması 
liizumlu intibaklara tabi olmıık şartıyla. ücret, izin, azil "eya görevden 
uzaklaştırılma, emeklilik m asrı ı , ikramiyeleri \'e benzeri haklan ifade eder. 

8. Du maddenin 6'ncl fık rasında gösterilen in dışında bu madde hiikmii, 
Cumhuriyet vat:ınd:ı~ı olmıyan bir şahsn uygulanmaz. 

MADDE 193 

Bu Anayasanın yürürl üğe girdiği tarihten hemen .önee, Dul ve Yetim 
:\Ta:ışl :ırı fo~onu da dahilolmak üzere Kıbrıs Sömü rgesi amme fonlarından her 
hangi bir emeklilik maaşı alıııı veya emeklilikten dolay ı diğer bir hakb sahip 
olan herhangi bir şahsa, bu Anayasıının yürürlüğe girdiği tarihte ve sonra Cum
huriyetin amme fonlıırıııdan, bahis konusu emeklilik maaşı veya emeklilikten 
dolayı sahip olduğu diğer hakları. mezkür emeklilik maa!jına veya emeklilik dola
yısıy le sahip olduğu diğer haklara bu Anayasanın yiirürliiğe girdiği tarihten hemen 
önce uygulanan ayni kayıt ve ~artıar a ltında ver.a bu tarihten 80nrn konul an ve 
kendi durumuna uygulanabilecek ve daha 1170 ehinde olmıyacak olan kayıt ve 
şartlara göre verilmeğe devam olunur. 



MADDE 19' 
i rerlı anbol bir şahsııı Dul ve Yelim Maaşları Fonundwı bir maaş almak hakkı, 

bu Anayasanın yiirurlüL,<e girdiği tarihte \ 'C ondan sonra, bu Anayasanın yürür
lüğe girdiği tarihten hemen önce yürürliikte olan ayni kayıt ve şartlara tabi olmaAa 
devam eder ve bunlar, mezkür hak devam ettiği müddetçe bahiskonusu şahsın 
aleyhine olarak deb>i~tirilcmez. 

MADDE 195 
Bu AnayaSıllHn hiçbir hükmüne rağmen, Cumhuriyetin ilk Cumhur Başkanı 

seçilen ve Cumhuriyetin ilk Cumhur Başkan Muavini seçilen ve 187'nci madde 
gereğince Cumhuriyetin ilk Cumhur Başkanı ve ilk Cumhur Başkan Muavini 
sayılan şahıslar, 42'nei maddede gösterildiği üzere görevlerine başlamadan önce 
veya sonra, Cumhuriyet, Yunanistan ({ımıı.ğı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük 
Dritanya \ 'C Şimali ırlanda Dirl~ik Kıra llığı arasındaki Kıbru Cwnhuriyetinin 
T esisine dair Andıaşma ile bu Andlıışma ile birlikte imzalanmalan için hazırlanan 
Nota Teatilerini "e Cumhuriyet, Yunanistan Kıraıtığı, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Büyük Dritanya ve Şimali IrIlinda Birl~ik Kırallığı arasındaki Cumhuriyetin 
bıığımsızlığını, toprak bi.itii nliiğünii "c Anayasası", teminat altına alan Andıaşmayı 
ve Cumhuriyet. Yunanistan Kırıı l\ığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Askeri 
Ittifak Andlaşmıısını vc bu memleketler lirasında akdolunan Ittifak Andıaşmasının 
uygulanmıısı için Cumhuriyet, Yunıınistaıı I<ırallığı vc Türkiye Cumhuriyeti ara· 
ıı ındak i Anlaşmayı, Cumhuriyet adına imzalamak ve akdcylemek münhasır hak 
ve yetkisine müştereken sahiptirler ve sahip sayılırlar ve balıi.!! konusu andıaşmalar, 
anınıımalıır ve teati olunıııı Notalar bu suretle Cumhuriyet adına muteber şekilde 
akdolu nmuş olurlar \'e böylece imz:ılandıkları tarihten ıtibaren yürürlüğe girerler 
ve ba~layıcl olurlar. 

MADDE 196 
tık Cema:ıt Meclislerinin görev süresi bu Anayasanın yiiriirliiğe girdiği tarihte 

başlar. 
MADDE 197 

i. Bıı Anayasanın yürilr1ü~re girdif{i tarihten hemen önce bu Anayıuıa hüküm
leri ilc vcya gereğince Cemnat Mt:c1islcrinin yetkisine giren herhangi bi r oktı l 
\'cyn diğer teşekkül veya müessese için ve adına veya bunlar için emaneten, 
Kıbrıs Sömürgesi Hükumetinin veya herhangi diğer bir tahsın veya teşekkülün 
uhdesinde buluııan, elinde olan veya adına kayıtlı bulunan herhangi bir menkul 
vel'a gayn menkul mal veya bunun üzerindeki herhangi bir hak \'el'a menfaat, 
Anayasanın yürürliiğe girdiği tarihten itibaren, ilgili Cemaat Meclisinin bir 
kanıımı ile gösterilen şahsın , te~kkii1 iin '"eya makamm, bahis konusu cemaat 
kanununun koyabileceği kayıt ,Ot' !lartlar gereğince, uhdesine geçirilir ve eline 
verilir : 

Ancak, bahis konusu kanun, bahis konusu malın Cemaat Meclisinin kendi 
uhdeıı ine geçirilmesi veya kendi eline verilmesi hakkında hüküm koyamaz. 

2, Bu madde hükmü, herhangi bir eğitim maksadı ile ilgili, mutemet veya 
mütevelliler tarafından idare olunan ölüme ba~lı bir tasarrufla yapılan bir teber
rüye veya ba~ka bir bağı~a veyıı herhangi bir vaHa uygulanamaz, 

MADDE 198 
ı. Aşağıdaki hükümler, bu hükiimleri içine alan bir vatandaşlık kanunu yapı

Iıncal'a kadar, yürürlükte olurlar :-
(a) vatandaşlığa dair herhangi bir konu, Tesis Andıaşmasının' D' Ek'inin 

hiikiimlerinc tabi olur; 
(b) bu Anayasanın yürürlü~e girdiği tarihte veya ondan sonra Kıbrısta doğan 

herhangi bir şah ıs, doğumu tarihinde babası Cumhuriyetin bir vatan
daşı ise ,"eya ölmemiş olsn idi Tesis Andla~masının • D' Ek'i hüküm
leri gereğince olııeak idi i ~e, dO~lImu tarihinde Cumhuriyetin bir vatan. 
da11 olur. 
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2. Bu madde maksatları bakımından, "Tesis Andlaşm:ısı ", Cum huriyet ile 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti \·e Biiyük Britanya ve Şima l i ırlanda 
Birletik Kırallığı arasındaki Kıbrıs Cumhuriyetinin Tesisine dair Andıaşmayı 
ifade eder. 

MADDE 199 

ı. Türk Cemaat Meclisi, nirl~ik Kırallık adına Vali ilc Türk Cemaat Tem
silcileri arasında 6 Temmuz, 1960'da imzalanıp teati edilen Notala.-dn gösterilen 
mebıli~lı1rl, Büyük Britanya ve Şimali Irilinda Birleşik Kırallığından almak hakkmıı 
sahiptır. 

2. Bu madde hükmü. iki Cemilattan herhangi birinin bu Anayasa hlikümleri 
geretince haklarını hiçbir suretle tahdit eder §ekilde yorumlanamaz. 
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EK T 

GARANTİ ANDLAşMASı 

Dir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer taraftan Yunanistan, Türkiye ve Dliyiik 
Britanya ve Şimııli İrlanda BirlCfiik Kırallığı, 

J. Kıbrıa Cumhuriyetinin, Anayasasının Temel Maddeleri ile kurulan ve 
düzenlenen bağımsızlığının, toprak biitlinlüğiiniin ve güvenl iğinin tanınması 
ve id::ıme edilmesinin mÜljterek menfaatlnr ı iktizasından olduğunu miiliihaza 
ederek, 

J L Bu Anayasa ile ihdas edilen düzene riaycti sağ lamak maksadıyla işbi rliği 
yapmayı arzu ederek, 

aşağıda gösterildiği üzere anla§maya varınıFardır :-

Madde 1 
Kıbrıs Cumhuriyeti, bağımsızlığımn, toprak bütünlüğünün ve güvtonliğinin 

idamesini ve ayni zamanda Anayas:ısına riayet edilmesini sağlamayı taahhüt eder. 
Kıbrıs Cumhuriyeti, herhangi bir devlet ile, tamamen veya kısmen, herhangi 

bir siyasi veya iktisadi birliğe katılmamağı taahhüt eder. Du itibarla, herhangi 
diğer bir devlet ile birle~meyi veya Adanın taksimini, doğrudan doğruya veya 
dolayısıyb , te~vik edecek her nevi hareketi yasak H5n eder. 

Madde II 
Yunanistan, Türkiye ve Birl~ik Kırallık, Kıbns Cumhuriyetinin bu andıaş

manın ı 'nei maddesinde gösterilen taahhütlerini nazara alarak, Kıbrıs 
Cumhuriyetinin bağımaızlığını, toprak bütünlüğünü , re güvenliğini ve ayni 
zamanda Anayasasının Temel Maddeleri ile kurulan nizamı tanırlar ve garanti 
ederler. 

Yunanistan, Türkiye ve Dirl~ik Kırallık, ayni şekilde, kendilerini ilgilendirdiği 
nisbette, Kıbnsın herhangi diğer bir devlet ile birle~mesini veya Adanın taksimini, 
doğrudan doğruya veya dolayısıyle, te~vik etmek gayesini güden herhangi bir 
hareketi yasak etmeyi taahhüt ederler. 

Madde LLL 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyetinin tesısı 

zamanında Birle~ik Kı rallığın hiikiimranlığında kalan bölgelerin biitünlüğüne 
riayet etmeği \'e bu gün Ldkoşa'da imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin Tesisine 
dair Andıaşmaya u'ygun olarak Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kendisine tanınacak 
olan hakların :ıfirl~ik KıTallık tarafından kullanılmasını ve onlardan istifade 
edilmesini garanti etmeği taahhiit ederler. 

Madde LV 
Bu Andıaşmanın hiikiimlerine bir riayetsizlik halinde, Yunanistan, Türk.iye 

ve Birleşik Kırnllık, bu hükümlere riayeti sağlamak için gereken teşcbbüıı:le r veya 
tedbirler hakkında birbirleri ile istişare etmeyi taahhüt ederler. 

Miişterek veya anlaşarak hareket mümkün olmadığı takdirde, garanti veren 
üç devletten her biri, bu Andıaşma ile ihdas edilen nizamı tekrar kunnak münhasır 
maksadı ilc harekete geçmek hakkını muhafaza eder. 

Madde V 
Du Andla~ma imzalanmas ı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Andıaş

manın asıl metinleri Lefkoşa'da muhafaza edilecektir. 

Yiiksek Akit Taraflar, bıı Andl:ışmayı, en erken bir zamanda, BirJ~miş 
Milletler Andla~masmm ıoı'nei maddesine uygun olarak Birleşmi§ Milletler 
Sekretaryası nezdinde kaydettireceklerdir. 
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EKıı 

ITIlFAK ANDLAşMASı 

K ıbrıs Cumhuriyeti, Yu nanistan ve Ttirkiye, 
i. Sulhu idame cttinnek '"C birbirlerinin güvenliğini muhafaza etmek 

müşterek arzusu ile, 
i ı. Sullıun ve güvenliğin muhafazası hususundaki gayretlerinin Birl eŞIli, 

~Iilleılcr Andlaşmaıııım prensiplerine uygun olduğunu nazara alarak, 
aş:ığıda gösterildiği üzere anlaşmaya "armışlardır ;-

Madde 1 
Yüksek Akit T araflar, müşterek savunmaları IÇIll işbirliği yapmayı ve bu 

saı'unma dolayısıyle çıkım meseleler hakkında birbirleri ile istişare cunefi taahhüt 
ı-derlcr. 

Madde 11 
Yjiksck Akit Taraflar, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlı~ıııa veya toprak 

biitiinliiğiine kat'!jl, doğrudan doğruya veya dolayısıyle, yöneltı len herhangi bir 
hücunı veya saldırganlığa mukavemet ctmeğ i taahhüt ederler. 

Madde /I l 
Bıı ittifııkın maksatları bıı.kımuıdan vc yukarıda b<Österilen amaca erişmek 

için, Kıbrıs Cumhuriycti toprağında bir Üçlü Karargah kurulur. 

Maı/de I V 
YUIHlııistaıı ''c Tü rkiye, bu suretle kurulan Üçlü Karargilhn, bu Andla~may ıı 

Ek i numarıılı protokolda gösterilen ıı~kcri birl iklcrle katılacaklardır. 

Bu Birliklcr, Kıbrıs Cumhuriyeti ordusuııun talim ve terbiyesini 
ı>ağlayacıı kı ıırdı r. 

Madde V 
i \,1li Karargalıın Kumandanlıgı, herbiri bir scne müddede olmak üzere, 

miimwebe ilc, hale göre, Yunanistan ve Türkiye Hükumetlcri ve Kıbrıs 
Cumhuriyetinin Cum hur Başkanı ve Cumhur Baı:kan Muavini tarafından tayin 
«Iilecck a lım bir Yunan, bir T lirk vc bir Kıbrıslı General Subayı tn rafında n 
dcruhtc edilir. 

Madde Vi 
Du and[a~ma. imzalandığı tarihten itibaren yiiriirHiğe girer. 

Yüksek Akü Taranar, bu /\nd[a~ınal1ll1 lııthikıltı gerektirdiği 11lkdirdc, ek 
an[a~mrılar akdcdC(·ck[erdir. 

Yüksek Akit Tımınar, bu Andhışmıı), I , crı erken bir zamanda, Birleşmiş 
.\'li lletler Andıaşmasının ıoZ'nci maddesi ne uygun olamk Dir leşmiş Milletler 
Sckreı:ıryıısı nezdinde kııydctt i rcceklcrdir. 

EK PROTOKOL 

No. i 

1. i \çlü Kımırgfıha katılacak olan Yııııan \'c T ii rk birl ikleri, sırayl.ı, dokuz yiız 
elli Yunan subay, asteuba), vc erd-.:n ve a[tı }uı elli Tüık subay, astsubay \'c 
erden terekküb edecektir. 

LL. Kıbrıs Cumhuriyetinin Cumhur Başkanı ve Cwnhu r Daşkan Muavini, 
an[aşınık hıırekctle, Yıınan ve Türk J Iliklinıeılerinden Yunan ye T ürk birliklerini 
arttırnıııyı "eya aza l tnıayı talep edcbilirler. 
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TTı. Üçlü Karargaha katılan Yunan ve Türk birliklerinin kamplarının yerleri, 
hukuki statlileri, gümrük resimleri ve vergilere dair muafiyetleri ve kolaylıkları, 
bunlardan başka muafiyet ve imtiyazları ve yukarıda mezkür Karargahın 
teşkiıatıııa '·c çalı~masına müteallik herhangi diğer askeri ve teknik meselelerin, 
Ittifak AndlaşmaslIllJl yürürlüğe girdiği tarihte veya evvel yürürlüğe girecek 
olan bir Hususi Sözleşme ile kararlaştırııcııklan hakkında mutabakata varılmıştır. 

IV. Kezalik, ÜçHi Karargahill Kıbrıs Anayasa~ ı Karma Komisyonunun 
görevlerini tamamlamaamdan sonra üç ay zarfında kuru lacağı ve başlangıç devre
sinde Kıbrıs Cumhuriyetinin si lahlı kuvvetlerinin talim ve terbiyesi ile görevli 
mahdud say ıda subaydan teşckkiil edeceği hakkında da mutabakata varılm ı ştır. 
Yuk:ırıda mezkür Yunan \'c Türk birlikleri, Kıbrısa ittifak Andıaşmasının 
imznland ığı giin geleceklerdir. 

EK PROTOKOL 

No. JJ 

Madde J 

Kıbrıs, Yunanistan ve Tiirkiye Dı~i~leri Bakanlarındıııı müte§ckkil bir Komite 
kurulacaktır. Bu Komite, Üçlü İttifakın e.n yüksek siyasi organı olacak ve üç 
Müttefik memleketin Hükümetlerinin kendisine sunmay ı karar1aştıraeakları 
İttifakı ilgilendiren herhangi bir meseleyi tetkik edebilecektir. 

Madde II 

Bakanlar Komitesi, ytldıı bir defa olağan oturum halinde toplanacaktır. 
Ivedi bir nıcrele çıktığında Bakanlar Komitesi, Ittifakın üyelerindcıı birin in talebi 
üzeri ııe Ba.:ık:ııı tarafından hususi oturum halinde toplantıya çağnlabilir. 

Bakanl :ı r Komitesinin kararları ittifakla alınacaktır. 

Madde {LL 

Üç Dı~işıeri Bakaııından herbiri sıra ile \'e bir yıl süre ile Bakanlar Komitesine 
Başkanlık edecektir. Başka türlü kararlaştırılmış olmadık~ıı, Komiteıı.i n olağan 
oturumları Başkanın memleketinin ba§Şehrinde yapılacaktır. Başkan, görevini 
yaptığ ı yıl içinde, Bakanlar Komitesinin olağan ve hususi otururnlarına başkanlık 
cdttektir. 

Komite, görc\'irıiıı if:ısı i~in Hizuııılu gijrdiiğü zamıın tali tC§i'kküller kurabilir. 

Madde LV 

Ittifak Andıaşması ile kurulan Üçlü Karargiıh, görevlerinin ifasında Bakanlar 
Kmnitcsine karııı sorumlu obcaktır. Komitenin olağan oturuımı esnasında, 
Kar:ırgi'ılıın fıwliyctlcriııin teferrııatlı dökünıii ııü muhtevi yı ll ı k bir raporu 
Komiteye sunacaktır. 
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EK iii 

ANAYASANıN TEMEL MADDELERININ LISTESI 

(MADDE 182) 

Maddeler ve Maddeleri.n K.ı5tmla1'l 

Madde 
1 
3 fıkra ve 2 
4- fıkra 1 

5 
23 

36 
39 
42 

4J 
44 
46 
50 

fıkra 2 
fıkra 3 
fıkra 4 

fıkra 4 

fıkra 5 

fıkra 6 
fık ra II 

fıkra 2 
fıkra ı 

fıkrn i 

fıkra 2 
fıkra 1 

fıkra 2 ve "" 

fıkra 

51 fıkra ve 2 
fıkra 3 

52 

53 
57 

61 
62 

65 

fıkra 4- ve 6 

fıkra 1, 2 "c 3 
fıkra 2 

fıkra 3 
fıkra 4-

fıkra 2 

fıkra ı 

Cumhuriyet makamlarını ilgilendirdiği nislx:ttc 
Cemaat makrunların! ilgilendirdiği nisbette 
Cumhuriyet vatandaşlarını ilgilendird iğ i nisbette 

Cumhuriyeti veya bir belediye t~kiliıtını ve (c) beıı
dini i lgi lendirdiği nisbette 

zorla iktisap edilen malların Cumhuriyet veya bir 
belediye t~kilfıtı tarafıııdan kullanılmasını ve 
sahibine iadesin; il gilendirdiği nisbette 

Cumhuriyet veya bir belediye te~kilii.tı tarafındım 
yapılan zorla iktisaba ve bu fıkrallin mahkeme
lere mü racaat ctmeğe ve bunun icmyı durdurucu 
tcsirine tımllük ettiği nisbette 

genel oy hakkııı ı ilgilendirdiği nisbette 
söz vermenin Anayasaya iman ve riayet etmeye dair 

olan kısmı dışındaki metni hariç olmak üzere 

~ yıllık devreyi ilgilendirdiği nisbette 

dördündi {ıkr,ısı hariç olmak üzere 
(a) bendinin ( i)'dun-duhil-(vi)'ya-dııhil-kadar 

olan kısmı hariç olmak üzere 

Bütçe için konulan otuz günlük zaman hariç olmak 
üzere 

l40'ı n cl madde gereği nce Yüksek An ayasa Mahke
mesine müracaata dair kısmı hariç olmak üzere 

ınehil tahditlerine vc şarta dair kısmı h ııriç olmak 
üzere 

mchil tahditlerin~ dair kısım hariç olmak üzere 
iHim ilgilendirdiği nisbette 

yüzde uisbctlerini, ayn ve gencl oy halduJlI ve nis
betin herhangi istatistik sayısıııdan bağımsız olma
sın ı ilgilendirdiği nisbettc 

beş yı llık dcvrcyi ilgilcndirdiği nisbettc 

69 



Mtu/Je 
78 
86 
87 

89 
92 

ıo8 

112 
11 5 
11 8 
123 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
137 

138 
139 

153 
157 
159 
160 

170 
173 

178 
181 
182 

fıkra ı 

fıkra 1 

fı kra 

fıkra 

flkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 

i 
3 

4 

I, 
i 
3 

3 

185 fıkra 2 

ve 2 
2, 3 ve 4-

~a)'dal1-dahil-(e)'ye-dahil_kad8r olan bencıter \'C 

SS'inci maddeye atı f yapan son kelimeleri hariç 
olmak üzere (f) bendi 

(b) ve (t:) bendieri ve 2'nci ve 3'üncü fıkralar 
yalnız Cemaat Meclislerinin üyelerinin sayısını tayin 

etmelerini ilgilendirdiği nisbette 

v:uu flam dair kısm ı hariç olmak üzere 

vaııflara dair kısmı hariç olmak üzere 
vasıflara dair kısmı hariç olmak üzere 

\'8s,flııra da;r kısmı hariç olmak üzere 

bend (2) deki ~art hariç olmak üzere 

yalnız kanunlann veya kararlıırili yürürlüktennin 
durdurtulmasını ilgi1endırdj~i nisbette 

~:ır tı hariç olmak üzere 

Temsilciler Meclisi ilc Cemaat Meclisleri arasmdaki 
yetki uyuşmazlığını ilgilendirdiği nisbette 

bend (2) deki şart hariç olmak üzere 

m:ıhkcnıclcriıı baktıkı.ın konulan göstcrcn kısmı, 
şartı hariç olmak üzere 

şehirleriıı isimleri hariç olmak üzere 

Koordinasyon Komitesine verilen müşterek hizmet
lerin görü lmesine dair kısmı hariç olmak üzere 
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