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B. 10 TEŞKÎLÂT-1 ESASİYE KANUNU'NUN BAZİ 
MEVADDININ TAVZİHAN TÂDİLİNE DAİR 
KANUN 2 8 

Kanun Nu. : 364 

Karar Tarihi (R) : 29. Teşrinievvel. 1339 

Karar Tarihi (H) : 18. Rabiulevvel. 1342 

Karar Tarihi (M) 29 Ekim 1923 

Resmi Gazete : 30.Ekim.1923, s.:413. 

Düstur : 3. TD. c. 5 sh: 158 

Madde 1 — Hâkimiyet, bilâkaydüşart milletindir. İdare usulü 
halkın mukadderatını bizzat ve bi l f i i l idare etmesi esasma müste
nittir. Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti, cumhuriyettir. 

Madde 2 — Türkiye Devleti 'nin dini, dîni İslâm'dır, Resmî l i 
sanı Türkçe'dir. 

Madde 4 — Türkiye Devleti, Büyük Mil let Meclisi tarafından 
idare olunur. Meclis, hükümetin inkısam ettiği şuabat-ı idareyi ic
ra vekilleri vasıtasıyla idare eder. 

Madde 10 — Türkiye reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi heyet-i umûmiyesi tarafından ve kendi âzası meyanından bir in
tihap devresi için intihap olunur. Vazife-i riyaset yeni reisicumhu
run intihabına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir. 

Madde 11 — Türkiye reisicumhuru devletin reisidir. Bu sıfatla 
lüzum gördükçe Meclise ve heyet-i vekileye riyaset eder. 

Madde 12 — Başvekil, reisicumhur tarafından ve meclis âzası 
meyanından intihap olunur. Diğer vekiller başvekil tarafından gene 
Meclis âzası arasından intihap olunduktan sonra heyet-i umûmiyesi 
reisicumhur tarafından Meclis'in tasvibine arzolunur. Meclis hal-i 
içtimada değil ise keyfiyeti tasvip Meclis'in içtimaına talik olunur. 

28. Bu kanun teknik bakımdan 1920 sonra günümüze kadar çıkarılmış kanunlardan farklı olarak yazılmış 
tır. Genellikle değiştiren kanunun madde numaraları birbirini izler, her maddede değişen kanun tanımla 
mr ve hangi maddesinin nasıl değişeceği o madde içine yazılır. Değiştiren kanunun bir maddesi içinde, de
ğişen kanunun birden fazla maddesinin yazılması ender görülmektedir. Görüldüğü gibi bu kanun başlığın
da değiştirilen kanunun adı yazılmış, değişen madde numaraları aynen korunarak, o maddenin yeni biçi
mi yazılmıştır. Ayrıca Madde başlıkları da değiştiren kanunda belirtilmeden kaldırılmıştır. Örmeğin "Madde 
4..." diye başlayan madde teamüle göre şöyle yazılmalıydı: (Madde 3- Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 4'ün-
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Madde 4- Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından 
idare olunur. Meclis, hükümetin inkısam ettiği şuabat-ı idareyi icra vekilleri vasıtasıyla idare eder".) 
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