
TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ (TDP) 
ANAYASA (DEĞİŞİKLİK) ÖNERİLERİ 

 
1- 11 'İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
 Madde, aşağıdaki biçimde yeniden düzenlenir: 
 
"Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü 
(1) Temel Hak ve özgürlükler, Anayasanın sözüne, özüne ve demokratik toplum düzeninin 
gereklerine uygun olarak ve Anayasanın bu kısmındaki maddelerinde belirlenen sınırlandırma 
ölçütlerine bağlı  kalınarak, ancak yasa ile kısıtlanabilir. 
 
(2)  Yasa bu kısımdaki maddelerde belirlenen ölçütler nedeniyle de olsa, birhakkın ve özgürlüğün 
özüne dokunamaz ve demokratik toplum düzenine aykırı düzenleme yapamaz." 
 
GEREKÇE: Anayasamıza kaynaklık eden TC 1961 Anayasasının  uygulamasında, maddede 
sınırlama ölçütlerine değinilmiş olması nedeniyle, ilgili maddelerde sınırlama ölçütleri belirlensin 
veya belirlenmesin, bu genel sınırlama ölçütlerinden yola çıkılarak tüm hak ve özgürlükler için 
sınırlama yapılabileceği yargısına varılmış; ardından da 1971 değişiklikleriyle yurttaş haklarının 
Devlete ve topluma karşı korunması ve güvence altına alınması ilkesinden uzaklaşılarak , ek 
sınırlama ölçütleri yanında hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesine 
yönelik düzenlemelere gidilmiştir.  

1982 Anayasası ile de, Temel Hak ve Özgürlüklerin özüne dokunma ilkesinden —soyut 
olduğu gerekçesiyle — vazgeçilmiş ve yerine "Demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun 
olarak" sınırlama yapılabilmesi esası getirilmiştir. 
            Maddede yapılan değişiklikle, bir yandan, "öze dokunmama" ölçütüne yönelik TC 
Anayasa Mahkemesi Kararlan yanında "Demokratik toplum düzeninin gerekleri" ölçütüne 
yönelik kararların da Anayasamızın yorumlanmasında ve uygulanmasında kaynak oluşturmasına 
olanak tanımak; bir  yandan da, değiştirilen madde metninde yer alan sınırlama ölçütlerinin, genel 
sınırlama ölçütleri olarak algılanmasının önüne geçmek amaçlanmıştır. 
 
2-      12'NCİ MADDENİN KALDIRILMASI: 
         Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmayacağını öngören bu madde, hak ve 
özgürlüklerin kullanılmasında, Anayasanın ilgili maddelerinde hangi hallerde ve ne gibi 
nedenlerle sınırlama ve/veya kısıtlamalar yapılacağına ilişkin düzenlemelerden yola çıkılarak 
yasalarla gerekli önlemlerin alınabileceği sözkonusu iken, bunun dışında ayrıca hakların ve 
özgürlüklerin kötüye kullanılamayacağını öngörmek, yasalarda, Anayasa ile hiçbir sınırlamaya 
bağlı tutulmayan hak ve özgürlükler yönünden dahi öze aykırı düşebilecek düzenlemeler 
yapılmasına olanak tanımak anlamına geleceğinden, bu yönde yorum ve uygulamalara olanak 
yaratmamak amacıyla kaldırılmıştır. 
 
3-       I5'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
 
"Hayat ve Vücut Bütünlüğü Hakkı" yan başlıklı maddenin: 

A.  (1)’inci ve (2)’nci fıkraları kaldırılır: yerlerine aşağıdaki yeni (1)’inci ve (2)’nci 
fıkralar konur: 
               "(1)   Herkes, hayat ve vücut bütünlüğü hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar    
                        dışında kimsenin vücut bütünlüğüne dokunulamaz ve kimse, rızası    
                        olmadan bilimsel veya tıbbi deneylere bağlı tutulamaz. 

(2) Ölüm cezası yasaktır. Hangi nedenle olursa olsun, kimsenin yaşamına son 
verilemez. (3)'üncü fıkra kuralları saklıdır. 
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GEREKÇE: Çağdaş ceza hukukunda, suçu ne olursa olsun, ceza olarak bireyin yaşamına son 
verilmesi kabul görmemektedir. Bu anlayışla "ölüm cezası" madde metinden çıkarılmış ve ayrıca 
yapılan değişiklikle (3)'üncü fıkra kurallarında öngörülen haller dışında kimsenin yaşamına son 
verilemeyeceği öngörülmüştür. 
 
4-   16'NCI MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
 
"Kişi Özgürlüğü ve" Güvenliği" başlıklı 16'ncı maddenin: 
(A)     (2)'nci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenir: 
          "(d)   Bulaşıcı bir hastalığı yayabilecek kişilerin, akıl hastalarının, alkoliklerin ve 
uyuşturucu madde tasarruf edenlerin tutukluluğu;" 
 
GEREKÇE: Mevcut metinde yer alan "serseriler" sözcüğü, bu kapsamda         
değerlendirilebilecek kişilerdeki belirsizlik nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 
(B)     (3)’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenir 
          "(3) Kimse, hapis cezasını gerektiren bir suçüstü halinde, yasa ile konduğu  zaman ve 
gösterildiği usul müstesna, yasanın gösterdiği usullere uygun olarak ve gerekçeli yargıç kararma 
dayanarak düzenlenmiş adli bir belge bulunmaksızın yakalanamaz." 
 
GEREKÇE: Bir önceki maddede ölüm cezası kaldırılmış olduğundan,fıkra metninde yer alan 
ölüm cezasını gerektiren suçüstü halinde yakalanmayı öngören kurallar, yeni düzenlemede 
metinden çıkarılmıştır.  
 
(C)    (4)'üncü fıkra aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenir: 
          "(4)   Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu, derhal yakınlarına veya avukatına 
bildirilir." 
 
GEREKÇE: Çağdaş Anayasalarda ve hatta 1982 TC Anayasasında yakalanma ve tutuklanmanın 
yakınlarına bildiriminde gecikme kabul  edilmekte, kişinin hukuki haklarından mahrum olmamak 
veya haklarına halel gelmemesi için derhal bildirim yapılması öngörülmektedir. Değişiklik bu 
nedenle yapılmıştır. 
 
(D)    (5)’ inci fıkranın sonuna aşağıdaki söz dizisi eklenir: "İlk sorgu dahil başlangıç 
soruşturmasında ve ifade alma esnasında(aşamasında), hukukçu hazır bulunur." 
 
GEREKÇE: Fıkrada, bir hukukçunun hizmetinden derhal yararlandırılır denilmesine karşın 
uygulamada buna pek uyulmamaktadır. Bu nedenle, ilk sorgu dahil başlangıç soruşturmasında ve 
ifade alma aşamasında hukukçunun hazır bulunacağı ek bir kural olarak öngörülmek suretiyle, 
Anayasada uygun davranış pekiştirilmeye çalışılmıştır. 
 
5-    18'İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Maddeye. (5)inci fıkradan sonra aşağıdaki yeni (6)’ncı fıkra konur ve mevcut (6)’ncı fıkra. 
(7)’inci fıkra olarak yeniden saylandırılır: "(6)   İfade alınırken, şiddete başvurulması, maddi veya 
manevi nitelikli zor kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymaksızın elde edilen ifadeler, sanığın 
onamı (rızası) olsa dahi, delil olarak değerlendirilemez." 
 
GEREKÇE: Kişi dokunulmazlığı maddesinde kimseye eziyet ve işkence  yapılamaz denilmesine 
karşın, ifade alımlarında zor kullanılmakta, özellikle ilk tahkikat aşamasında sanık hakları göz 
ardı edilmektedir. Avrupa Adalet Divanı kararlan ile Avrupa Birliği ülkelerinin Anayasalarında 
(Örn. İtalyan Anayasası Md.14) öne çıkan bu kurala Anayasamızda yer vermek yerinde olacaktır. 
Bu kural, ilk  tahkikat işlemlerinin doğrudan savcılar tarafindan yürütülmesi yönünde Anayasaya 
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konan kural ile birlikte, bu alanda AB ülkelerindeuygulanmakta olan demokratik ilkelerin 
ülkemizde yasama geçirilmesine olanak yaratacaktır. 
 
6-   19'UNCU MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
19'uncu madddenin (2)nci fikrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konur: 
"(2)   Yasanın açıkça gösterdiği durumlarda veya usulüne göre verilmiş mahkeme veya 
yargıç kararı olmadıkça, rızası dışında  kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası 
aranamaz ve bunlara el konulamaz." 
 
GEREKÇE: Mevcut metinde, ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından  gecikmede sakınca 
bulunan durumlarda, yasa ile yetkili kılınan merciin emri ile de özel yaşama müdahale edilmesine 
olanak tanınmaktadır. Bu olanak, keyfi uygulamalar yapılmasına ve özel hayatın gizliliğinin 
temelinden bozulmasına yol açabilecek nitelikte olduğundan metinden çıkarılmış ve bu açıdan 
Avrupa  İnsan Haklan Komisyonunun yaklaşımları benimsenmiştir. 
 
7-    20’NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Maddenin (2)’nci fıkrası kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konur: (2)   Yasanın 
açıkça gösterdiği durumlarda ve usulüne göre verilmiş mahkeme veya yargıç kararı olmadıkça 
rızası dışında kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz."                   
 
GEREKÇE: 19'uncu maddede olduğu gibi, yargıç kararı olmaksızın Ulusal  güvenlik veya kamu 
düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda, yasa ile yetkili kılınan merciin emri 
ile konuta girilmesi hakkın özünü zedeleyecek uygulamalara yol açabileceği kaygısıyla metinden  
çıkarılmıştır. 
 
8-   21 'İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:  
Madde, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenir: "Bilgiye ulaşım ve Haberleşme Özgürlüğü 
(1)     Herkes, bilgiye serbestçe ulaşım ve haberleşme özgürlüğüne sahiptir. 
(2)     Haberleşmenin gizliliği esastır. Yasanın gösterdiği durumlarda veya mahkeme veya yargıç 
tarafından adalete uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, bu gizliliğe dokunulamaz. 
(3)     Devlet organları, yetkili oldukları oranda, yurttaşa, kamuyu ilgilendiren veya  kendisiyle 
ilgili  kişisel olaylarda, doğru bilgiyi vermekle yükümlüdür. Bu  yükümlülük, ancak ulusal 
güvenliği açık ve yakın tehlikelere karşı korumak gerekçeleriyle yasa ile sınırlandırılabilir." 
 
GEREKÇE: Çağımız  iletişim çağı olduğu kadar bilgi çağıdır da.  “Demokratik  yönetim” ve 
"yönetimde demokrasi" anlayışı da önümüzdeki bilgi çağına egemen olacak bir gelişme 
göstermekte ve bu bağlamda çağdaş demokratik ülkelerde "günışığında yönetim", "açık ve şeffaf 
yönetim” olguları gerçeklik kazanmaktadır. Bilgi çağına yönelmek ve yönetimde demokrasi 
anlayışını ülkemize taşımak amacıyla bu düzenlemeye gidilmiştir. Çünkü yönetimde 
demokrasinin temel öğelerinden biri, bilgi edinme özgürlüğüdür. 
 
9-   24'ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Maddenin (3)'üncü fikrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (3)’ üncü fıkra konur:   
"(3)   Söz ve anlatım özgürlüklerinin kullanılması, ulusal güvenliğe ve anayasal düzene açık ve 
yakın  tehlike oluşturması halinde veya başkalarının şöhret veya haklarının korunması veya 
yargının otorite ve yansızlığının (tarafsızlığının) sürdürülmesi için gerekli olduğu ölçüde ve 
yasanın koyduğu yöntemlere, koşullara, sınırlamalara veya cezalara bağlı tutulabilir." 
 
GEREKÇE:  Düşüncenin uzantısı olan söz ve anlatım özgürlüğünün kullanılmasının, ulusal 
güvenlik ve anayasal düzen açısından, Amerikan Anayasa Mahkemesinin geliştirdiği açık ve 
yakın tehlike oluşturma ölçütüne bağlı olarak yasal sınırlamalara ve cezalara bağlı tutulması 
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yönüne gidilmek suretiyle, Düşünce açıklamalarını gelişigüzel ve neden sonuç yakın ilişkisi ve 
yaratılan sonuçların olumsuz etkileri gözetilmeden sınırlandırılması ve     cezalandırılmasının 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır.      
 
10-  27'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
"Gazete, Dergi ve Broşür Çıkarma. Hakkı’nı düzenleyen maddenin (4)’üncü fıkrası kaldırılır ve 
yerine aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konur:  
"(4)  Devlet sınırları içinde yayımlanan gazete, dergi ve broşürler, ulusal güvenliğin, kamu 
düzeninin veya genel ahlakın yakın ve açık tehlikelere karşı korunması açısından veya yasanın 
gösterdiği suçların işlenmesi halinde, yargıç kararı ile  toplatılabilir”  
 
GEREKÇE: Gecikmede sakınca bulunan durumlarda yasanın yetkili kıldığı merci tarafından da 
gazete ve dergilerin toplatılmasını öngören mevcut düzenleme, hakkın kullanılmasına  gelişigüzel 
ve öze dokunacak biçimde müdahaleler yapılmasını önlemek amacıyla kaldırılmıştır. 
 
11-  28'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
"Kitap Çıkarma Hakkı’nı düzenleyen 28'inci maddenin (2)’nci fıkrası, yukarıda söylenen aynı 
gerekçe ile kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konur.   
"(2)   Devlet Sınırları  içinde yayımlanan kitaplar, ulusal güvenliğin, kamu düzeninin veya genel 
ahlakın açık ve yakın tehlikelere karşı, korunması açısından, yasanın gösterdiği suçların işlenmesi 
halinde, yargıç kararı ile toplatılabilir. " 
 
12-  33'ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Madde tümüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni madde konur; 
 "Dernek Kurma Hakkı 
(1)  Yurttaşlar, önceden izin almaksızın, dernek kurma hakkına sahiptir.Bu  hak, yalnızca kamu 
düzenini veya genel ahlakı korumak için yasa ile sınırlanabilir. 
(2)    Dernek  kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak biçim ve usuller yasada 
gösterilir.Ancak dernekler , yasanın öngördüğü bilgi ve belgelerin yasa ile belirlenen yetkili 
merciye sunulmasıyla kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olurlar. 
(3)    Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.  
(4)   Dernekler, yasanın gösterdiği suçların işlenmesi halinde ,yargıç kararı ile  Kapatılabilir veya 
geçici olarak faaliyetinden alıkonabilir.   
        
GEREKÇE: Maddenin mevcut düzenlemesinde bir yandan önceden izin almaksızın dernek  
kurma hak olarak öngörülmesine karşın, bir yandan da dernek kurulması, yasanın  koyacağı şekil 
ve usullere bağlanmıştı. Bunun yanında da demeklerin kapatılmasında, belirli nedenlere bağlı 
olarak da olsa yargıçların dışında yasaca belirlenen merciler yetkili kılınmıştı. Yeni düzenlemede, 
demeklerin yalnızca yargıç kararı ile kapatılması öngörülmüş ve ayrıca, derneklerin, normatif 
kurallara bağh olarak değil de tam bir serbestlikle  kurulmasına olanak sağlamak için, yasanın 
aradığı bilgi ve belgelerin sunulmasıyla kurulup tüzel kişilik kazanacağı vurgulanmıştır. 
 
12A-  38’İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
“ 38. maddenin 3. fıkrası tamamen kaldırılır” 
 
GEREKÇE:  Kıyıların esasta korunmasını düzenleyen 38. madde, yine bu maddenin 3. 
fıkrasındaki düzenlemeyle kıyıların korunmasını belediyelerin tasarrufuna bırakmaktadır. 
Anayasal düzenlemeler lafzıyla ve ruhuyla değerlendirildikleri cihetle asıl amacın bu maddede 
vuzuhbulması gerekirdi. Madde başlığı Kıyıların Korunması ise bunun amaca hizmet eder şekilde 
düzenlenmesigerekir.
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13-  53'ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Madde tümüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni 53'üncü madde konur: 
 
"Sendika Kurma Hakkı 
(1) Çalışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın, sendika ve sendika  birlikleri veya üst 
kuruluşları kurma hakkma sahiptirler. Bu hak, yalnızca   ulusal güvenliğin ve kamu düzeninin 
korunması amacıyla yasa ile  sınırlanabilir. 
(2)  Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak biçim ve usuller yasada gösterilir. 
Ancak sendika ve sendika birlikleri ile üst kuruluşları kurabilmek için, yasanın öngördüğü bilgi 
ve belgelerin, yasada belirtilen yetkili merciye verilmesi yeterlidir. 
(3) Sendikalara üye olmak veya üyelikten ayrılmak serbesttir. Hiçkimse  sendikaya üye olmaya, 
üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 
(4)  Sendikalar idare karşısında bağımsızdırlar. Kamu makamları, sendikaların  özgürce 
çalışmalarını kısıtlayacak  veya sendika kurma hakkının kullanılmasını engelleyecek 
müdahalelerde bulunamazlar. 
(5) Sendikalar, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarının  savunulması, 
korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde serbestçe faaliyette bulunurlar. 
(6) Sendikaların ve sendika birliklerinin  veya üst kuruluşlarının tüzükleri,  yönetim ve işleyişleri, 
demokratik ilkelere aykırı olamaz." 
 
GEREKÇE:  Sosyal hakların yaşama geçirilmesinde en etkin araçlardan biri olan sendika kurma 
özgürlüğünün, Avrupa Sosyal Şartı  kuralları  ile uluslararası Çalışma Örgütünün ülkemizde de 
kabul edilen Örgütlenme hakkına ilişkin Sözleşme kurallarına  uygun olarak kullanılmasına 
olanak tanımak amacıyla madde yeniden kaleme alınmıştır. Bu yapılırken de, özellikle işe 
başlamak veya işte kalmak için, belirli bir sendikaya üye olmaya veya sendikasından ayrılmaya 
zorlamanın önüne geçilmesini sağlayıcı düzenlemelere yer verilmiştir. 
 
14-   54'ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Madde tümüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni madde konur:- 
'Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı 
(1)      Çalışanlar, işverenle olan ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal durumlarını  korumak, 
düzeltmek, iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla, toplu sözleşme ve her türlü grev hakkına 
sahiptirler. 
(2)      Grevler, yasanın öngördüğü durumlarda ve ulusal güvenliğin, kamu sağlığının ve kamu 
düzeninin açık ve yakın tehlikelerle karşı karşıya olduğuna kanaat getirilmesi halinde, Bakanlar 
Kurulunun başvurusu üzerine, mahkeme veya yargıç kararı ile ertelenebilir. Mahkeme veya 
yargıç, grev ertelemesi ile ilgili başvuruyu inceleyerek en geç bir hafta  içinde, gerekli veya 
uygun gördüğü takdirde, grevin ertelenmesine karar verir. 
(3)      Yargıçların, savcıların ve silahlı kuvvetler mensuplarının toplu sözleşme ve grev hakları 
yoktur. Ancak güvenlik kamu görevlileri, toplu sözleşme ve grev hakkından yararlanırlar. 
4)      Greve katılanların yerine, grev yapılan işyerinde başka kimseler  çalıştırılamaz ve kimse 
greve katılması nedeniyle işten çıkarılamaz veya  cezalandırılamaz.   
(5)      İşverenlerin hakları yasa ile, düzenlenir." 
 
GEREKÇE: Madde yeniden düzenlenirken, toplu sözleşme ve grev hakkının asıl ve bu hakların 
kullanılmasına getirilebilecek kısıtlamaların istisna olduğu yönünde uluslararası sözleşmelerde 
yer alan temel ilkenin ülkemizde de yaşama  geçirilmesi amaç edinilmiş ve bu amaçla da, Sosyal 
hakların yaşama geçirilmesinde en etkin araçlardan olan toplu pazarlık, toplu sözleşme ve grev 
haklarının, Avrupa Sosyal Şartı kurallarına uygun bir biçimde kullanılmasına olanak yaratılmıştır. 
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15-  59'UNCU MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
A. Maddenin (3)’ üncü fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra konur:  
"(3) Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri  açılamaz. Laik eğitim ve 
öğretim esastır." 
 
B. Maddenin (5)inci fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (5)’inci fıkra konur: 
(5)   Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın, onbeş yaşına kadar zorunlu ve Devlet 
okullarında orta öğretim sonuna kadar parasız öğrenim hakkına sahiptir." 
 
C.Maddeye,  
(5)’inci fıkradan sonra aşağıdaki yeni (6)’ncı fıkra eklenir ve mevcut (6)’ncı ve (7)’nci fıkralar 
sırasıyla (7)'inci  ve (8)'inci fıkra olarak yeniden sayılandırılır: 
"(6)   Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile               
erişilmek istenen düzeye uygun olarak, yasa ile düzenlenir." 
 
GEREKÇE: Anayasamız, 2'nci maddesinde Devletin laik bir cumhuriyet olduğunu 
vurgulamasına karşın, eğitim ve öğretimde laikliği güvence altına almamakla Devletin 
yansızlığını zedelemektedir. Bu nedenle, (3)'üncü fıkraya eğitimin yansızlığı için temel koşul 
olan laik eğitimin esas olduğunu vurgulamak gereği duyulmuştur; Mevcut (5)'inci fıkrada her 
çocuğun onbeş yaşına kadar zorunlu ve On sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkı vardır 
denmesine karşın, Milli Eğitim Yasasında yapılan bir değişiklikle, bu maddeye aykırı olarak özel 
ilk veorta dereceli okulların açılmasına olanak tanınmış ve zorunlu eğitim dahi paralı eğitime 
dönüştürülmüştür. Bu çelişkinin ve Anayasaya uyumsuzluğun giderilmesi için fikraya, devlet 
okullarında eğitimin parasız olduğu yönünde ekleme yapılmıştır. Bunun yanında, maddeye 
eklenen yeni (6)' ncı fikra ile, özel ilk ve orta dereceli okulların, Devlet okulları ile ulaşılmak 
istenen düzeye koşut düzeyde eğitim yapması kaydıyla açılmasına olanak yaratılmış ve bu 
okulların bağlı alacakları esasların yasa, ile düzenleneceği öngörülmüştür. Böylelikle, yasada yer 
alacak esaslar uyarınca, Devlet, özel okulların Anayasada belirlenen ilkeler  çerçevesinde eğitim 
yapmalarını, Anayasal ve yasal yetkilerini onları denetlemek suretiyle sağlayacaktır. 
 
16-  67. MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  
Madde, (5)’inci fıkrasından sonra yeni (6)’ıncı fıkra konur. 
 
“(6) Başka bir devletin tabiyetinde iken KKTC vatandaşlığına kabûl edilenlerin, toplam KKTC 
vatandaş sayısı içindeki oranları hiçbir hal ve şartta % 15’i geçmez. Ancak, evlilik yoluyla KKTC 
vatandaşı olanlar ile KKTC vatandaşlık hakkına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesinde sahip 
olup başka bir devletin vatandaşı olanlar bu orana dahil edilmez.   
 
GEREKÇE: Başka bir devletin vatandaşlığında bulunan KKTC vatandaşlarının toplam KKTC 
vatandaş sayısı içindeki oranlarının makul bir seviyede tutulması, Kıbrıslı Türklerin siyasal 
iradelerinin tehdit edilme kaygılarını gidermesi açısından gerekli görülmektedir. 
 
17-   68. MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  
“ Madde, (2). fıkradaki  “....en az üç yıldan beri....” söz dizisinin kaldırılıp yerine aşağıdaki yeni 
söz dizisinin eklenmesi suretiyle değiştirilir.”  
“toplamda 20 yıl veya en az 7 yıldan beri... 
 
GEREKÇE: 68. maddenin (2). Fıkrası seçilme hakkını ve niteliklerini düzenlemektedir. Burada 
Kıbrıs’ta üç yıl daimi ikamet seçilmek için yeterli bir koşul görülmektedir. Oysa seçme hakkına 
göre seçilme statüsünde daha ağır niteliklerin bulunması gerekmektedir. Ülkenin yönetim 
kadroları açısından yeterli donanıma sahip olmak için ülkenin gerçeklerine ve toplumsal 
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olgularına iyice vakıf olmak ve bu yönde tecrübeye vasıl olunmalıdır. Üç yıllık bir süre bu 
donanıma sahip olmada yetersiz bir süredir. 
    
18-  70’İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
A.     Maddenin (4)’üncü fıkrası kaldırılır ve verine yeni dördüncü fıkra konur: 
(4)   Siyasal partiler, bir seçimden doksan gün öncesine kadar kurulup tüzel kişilik kazanmadıkça, 
o seçime katılamaz. Siyasal partiler, Yasanın öngördüğü bilgi ve belgeleri, yasada öngörülen 
merciye vermekle kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olurlar. 
 
GEREKÇE: Siyasal partilerin önceden izin almadan kuruldukları yönünde (2)'nci fıkrada yer 
alan ilkeye, kuşkulara yer vermeyecek biçimde işlerlik kazandırmak amacıyla fıkra yeniden 
düzenlenmiştir. 
B.     Maddenin (5) ’inci fıkrası kaldırılır ve yerme aşağıdaki yeni (5)’inci fıkra konur: 
"(5)   Yargıçlar, savcılar, silahlı kuvvetler mensupları ile polis mensupları ve On sekiz yaşından 
küçük olanlar, siyasal parti kuramaz ve siyasal partilere üye  olamazlar. Kamu görevlileri ile 
kamu personeli ise, siyasal parti kuramaz ve siyasal partilerin Merkez karar organlarında yönetici,  
olamazlar; fakat siyasal partilere üye olabilirler ve siyasal partilerin her türlü etkinliğine ve 
çalışmalarına sebestçe katılabilirler. Ancak, bir siyasal partiye üye olması, kamu görevlisinin 
veya kamupersonelinin görevlerinin yansızlık ve tarafsızlıkla yerine getirmesine engel teşkil 
etmez. Yansızlık ve tarafsızlık ilkesine aykırı hareket eden kamu görevlileri ile kamu personeli, 
siyasal partilere üye olma ve onların etkinliklerine ve çalışmalarına katilma hakkını kaybederler." 
 
GEREKÇE: Toplumun en dinamik, en kültürlü, en genç ve en büyük kesimini Oluşturan kamu 
görevlileri ile kamu personelini siyasal etkinliklerin dışına itmek ve onları siyasal partilerden 
uzaklaşmak, siyaset yapanların daralmasına ve siyasetin büyük ölçüde tıkanmasına neden 
olmaktadır. Yapılan değişiklikle, kamu görevlileri ile kamu personelinin, yönetici ve kurucu 
olmamak kaydıyla, siyasal partilere üye olmalarına olanak tanınmakta; fakat bu olanak, onların 
yansızlık ve tarafsızlık ilkesine aykırı hareket etmelerine bağlı olarak hak  
yitirmeleri suretiyle de bir ölçüde hizmet yararı, kamu yararı gerekçesiyle     
sınırlandırılmaktadır.  
             
C. Maddenin (6)' ncı fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (6)'ncı fıkra konur:  
"(6)   Siyasal partilere Devletçe yapılacak yardım, yasa ile düzenlenir ; Yasa ile, son 
milletvekilliği genel seçimlerine katılan siyasal partilere, ülke genelinde en az yüzde üç oranında 
oy almak kaydıyla, aldıkları oy oranına göre yardım yapılmasını sağlayıcı önlemler alınır. » 
 
GEREKÇE: Siyasal partileri demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez öğeleri olarak kabul eden 
Anayasa, Devlet Bütçesinden onlara yapılacak yardımların dengeli yapılmasına olanak sağlayıcı 
düzenleme de yapmak zorundadır. Aksi takdirde, halen uygulamada olduğu gibi, yardım 
konusunda yasa koyucu, değişik sınırlamalara gidebilecektir. 
 
19-   71’İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
A.  Madde’nin (1)’inci fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konur: 
Siyasal Partilerin Uyacakları ilkeler 

(1) Siyasal partilerin tüzük, program ve çalışmaları, insan haklarına, halk egemenliğine, 
demokratik ve lâik Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine aykırı olamaz. 

B. Madde’nin (6)’ıncı fıkrası  kaldırılarak yerine aşağıdaki yeni (6)’ıncı fıkra konur: 
(6) Siyasal Partiler yabancı devletlerden nakdi yardım alamaz, bunların Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı aleyhine alınan kararlara katılamaz. 
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GEREKÇE: 
Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli ve siyasal eşitliğe dayalı bir siyasi çözüme ulaşılması 
çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarından bir kısmından vazgeçilmesi Kıbrıslı 
Türkler tarafından Annan Planı Referandumu’nda kabûl edilen bir gerçeklik iken siyasal 
partilerin “KKTC’nin bölünmez bütünlüğüne aykırı hareket edemeyecekleri” şeklindeki ifadeler 
anlamlılığını yitirmiş görünmektedir. Bu nedenle bu ifadeler çıkarılmıştır. 
 
20-    72'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
madde bütünüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni 72'nci madde konur:  
Kamu Hizmetine Girme Hakkı 
(1)     Her yurttaş, ehliyet, yetenek ve mesleki bilgi ve donanımına göre, eşit olarak  kamu 
hizmetine girme ve kamu hizmetinde ilerleme hakkına sahiptir. 
 
(2)    Hangi ad altında veya hangi görevle olursa olsun hizmete alınmada,  görevin gerektirdiği 
niteliklerden, başka hiçbir ayırım gözetilemez. Hiç kimse , duyuru yapılmadan kamu hizmetine 
alınamaz." 
 
GEREKÇE: Kamu görevi, salt kamu görevlileri eliyle görülen hizmetler olarak algılanabilmekte 
ve hakkın kullanılmasında daraltmalar savlanabilmektedir. Bunun yanında değişik adlarla salt 
siyasal kayırma ve kollama ile kamu hizmetinde istihdamlar yapılmaktadır. Hiçbir kuşkuya yer 
vermeden, kamusal nitelikli tüm hizmetlerin, doğrudan Devlet eliyle görülsün veya görülmesin, 
kamu hizmeti niteliğinde hizmetler olduğu ve hizmete girişte ve hizmet içinde ilerleme ve 
yükselmelerde hiçbir ayırım gözetilemeyeceği konusuna yeni düzenleme ile açıklık getirilmiş ve 
duyuru yapılmadan istihdam yapılmasının önü kapatılmıştır. 
 
21- 73'ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Madde bütünüyle kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni 73'üncü madde konur: 
"Mal Bildirimi 
(1)     Kamu hizmetine girenlerin, girişte, görev esnasında ve görevin tamamlanmasına yakın bir 
zamanda mal bildiriminde bulunmaları zorunlu olup, bununla ilgili kurallar yasa ile 
düzenlenir.Yasama ve yürütme organında görev  alanlar, bundan ayrı tutulamaz. 
(2)     Mal bildirimi, görevlinin kendisini, eşini ve onsekiz yaşından küçük çocukları ile vergi 
yükümlüsü olmayan çocuklarını da kapsar." 
 
GEREKÇE: Anayasa Mahkemesinin Mal Bildiriminin kapsamı ile ilgili olarak, eş ve çocukların 
bildirim kapsamına alınması yönündeki düzenlemeyi, özel hayatın gizliğine aykırı olur 
gerekçesiyle iptal etmesi ile, haksız zenginleşmeyi  ve yetkilerin kötüye kullanılmak  suretiyle 
kazanç sağlamayı önlemek amacıyla  öngördüğü mal bildirim olgusu bir türlü yaşama 
geçirilememiş ve gerekli yasanın Meclisten geçirilmesinde de, sadece bildirim yükümlüsünün 
mal bildiriminde bulunması ile amaca ulaşmak mümkün olmayacağından isteksiz  davranılmıştır. 
Yapılan düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu   karar etkisizleştirmekle  ve Mal 
bildiriminin amaca uygun bir biçimde  yaşama geçirilmesine olanak yaratılmaktadır. 
 
22-     76'NCI MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Dilekçe hakkını düzenleyen maddenin (2)’nci fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni 
(2)’nci fıkra  konur: 
 
"(2)   Yurttaşlar, tek başlarına veya topluca Cumhuriyet Meclisine yazı ile başvurma ve 
sorunlarına çözüm isteme veya dilek ve şikayetleri konusunda inceleme ve araştırma yapılarak 
karar verilmesini isteme hakkına sahiptir. İnceleme sonuçları dilekçe tarihinden itibaren  en geç 
iki ay içinde başvuran yurttaşlara bildirilir. Topluca yapılacak başvuru ve şikayetlerle ilgili 



 9 

raporlar Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna sunulur. Topluca başvurma hakkının  kullanılması 
ve Genel kurulda görüşülmesi ile ilgili esas ve usüller Yasa ile düzenlenir." 
 
GEREKÇE: Yurttaşların Cumhuriyet Meclisine yaptıkları başvurulardan olumlu ve sorun 
çözücü sonuçlar alınamamakta ve Dilekçe hakkı uygulamada anlamını yitirmektedir. Hakkın 
yasal çerçevede  yeniden düzenlemeye bağlı tutulmasına olanak sağlamak amacıyla (2)'nci 
fıkrada  değişiklik yapılmış ve inceleme sonuçlarının Meclis Genel Kurulunda görüşülmesine 
bağlı olarak Meclisin yurttaş sorunlarıyla ciddi biçimde ilgilenmesine  olanak yaratılmıştır. 
 
23-  81'İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Cumhuriyet Meclisinin Toplantıları  ve Çalışma Düzenini düzenleyen maddenin: 
A.(3)’ üncü fıkrası kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni (3)’ncü fıkra konur.  "(3) (A) Cumhuriyet 
Meclisi, yukarıdaki (2)'nci fikra kuralları saklı kalmak koşuluyla, her yıl Eylül ayınının ilk iş 
günü kendiliğinden toplanır ve çalışmalarını olağan olarak Haziran ayının sonuna kadar sürdürür: 
(B) Cumhuriyet Meclisi haftada en az üç gün toplanır. Haftanın diğer günlerinde de toplantı 
yapılmasına Başkanlık Divanı karar verir. 
(C) Cumhuriyet Meclisi, bir yasama yılında, yalnız bir defa ve onbeş  günü aşmamak üzere 
çalışmalarına ara verebilir ve en çok 42 gün  tatil yapabilir. Cumhuriyet Meclisi kendi tatilinin 
kısaltılmasına karar verebilir." 
 
GEREKÇE: Cumhuriyet Meclisinin üç ay gibi uzun bir süre tatil yapması toplumda hoş 
karşılanmamaktadır. Bunun yanında, toplantı günlerinin de hiçbir esasa bağlı olmaksızın 
günübirlik saptanması haklı tepkilere neden olmaktadır. Halkın parlamentoya bakışını 
değiştirmek ve ona karşı güvensizliğini gidermek kaçınılmazdır . Bu nedenle Meclisin yıllık 
çalışma süresini uzatmak yanında haftada en az üç kez toplanmasını anayasa ile öngörmek, 
kendisinden beklenenleri üretmesine ve halkı gerçek anlamda temsil eden ve onun adına, onun 
refahı için görev yapan bir kurum olarak algılanmasına yardımcı olacaktır. 
 
 
B. (6)'ncı fikrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (6)'ncı fikra konur: 
 "(6)   Cumhuriyet Meclisi, ara verme ve tatil sırasında, Meclis Başkanınca, doğrudan doğruya 
veya Bakanlar Kurulunun veya en az on milletvekilinin istemi üzerine, olağanüstü toplantıya 
çağrılabilir. Cumhurbaşkanı da, Cumhuriyet Meclisini doğrudan doğruya olağanüstü toplantıya 
çağırabilir." 
                                             
GEREKÇE: Cumhuriyet Meclisinin olağan ve olağanüstü toplantılarının, Anayasada bu yönde 
kesin bir açıklık olmaması nedeniyle hangi zamanlarda ve  hangi hallerde yapılacağı konusunda 
belirsizlikleri gidermek amacıyla, olağan  toplantıların olağan çalışma döneminde, olağanüstü 
toplantıların ise, ara verme  veya tatil sırasında yapılan toplantılar olduğu  yönünde 
düzenlemelere gidilmektedir.  
 
24-   83’ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
83. Maddenin 1. fıkrasından sonraki tüm madde fıkraları kaldırılır ve yerlerine aşağıdaki yeni 
madde fıkraları konur. 
 
“(2)      Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir kurul olarak çalışır ve Meclisteki siyasal parti 
gruplarının sayılarının Meclis üye tamsayısına göre oranlan dikkate alınarak oluşturulur. Siyasal 
parti gruplarının, gerek görev yeri, gerekse sayısal açıdan Başkanlık Divanında, güçlerine en 
yakın oranda temsil edilmeleri esastır. Güç oranlarının saptanmasında ve  siyasal parti gruplarının 
hangi yerlere aday göstereceklerinin belirlenmesinde görev yerlerinin puansal değerleri gözetilir. 
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(3) Meclis Başkanı ile Başkan vekilleri seçimleri, (6)'ncı fikra kuralları saklı kalmak koşuluyla, 
bir yasama döneminde iki kez yapılır, İlk devre için seçilenlerin görev süresi üç, ikinci devre için 
seçilenlerin görev süresi ise iki  yıldır. 
(4) İkinci devre Meclis Başkanı ve Başkan vekilleri seçimi, dördüncü yasama yılının başlangıç 
gününden başlayarak en geç on gün içinde tamamlanır. İkinci devre Meclis Başkanı ile Başkan 
vekilleri seçilinceye kadar, Birinci devre seçilmiş olanların görevi devam eder. 
(5) Meclis Başkanı ile Başkan vekilleri seçimleri ayrı ayrı ve gizli olarak yapılır. İlk iki oylamada 
üye tamsayısının üçte iki; üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü 
oylamada salt çoğunluk  sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü 
oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. 
(6) Seçildikten sonra partisi ile üyelik bağı sona eren Meclis Başkanı ile  Başkan vekilleri  o 
tarihte görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve yerlerine en geç on gün içinde (5)'inci fıkra uyarınca 
seçim yapılır. Bu şekilde seçilenlerin görev süresi, yerlerine seçildiklerinin görev süresinin geriye  
kalan kısmı kadardır. 
(7) Katip ve idare amirlerinin sayısı, hizmet süreleri ve seçimlerine ilişkin kurallar. Cumhuriyet 
Meclisi İçtüzüğünde belirlenir." 
 
GEREKÇE: 
1. Meclis birleşimleri, Başkanın veya Başkan Yardımcısının yönetiminde yapılmakta; ancak 
uygulamada sıkça en yaşlı üye olarak değişik milletvekilleri, hatta o anda Genel Kurul salonunda 
bulunan en yaşlı milletvekili birleşimleri yönetebilmektedirler. Bu nedenle, yapılan değişiklikle, 
başkanın yokluğunda genel kurulu yönetme sorumluluğunu sürekli olarak paylaşacak başkan 
vekilliği kadrosu, birden ikiye çıkarılmakta, böylelikle de bir yandan muhalefetin daha etkin ve 
eylemli  bir biçimde yönetim sorumluluğunu paylaşmasına olanak yaratılmakla ve  bir yandan da 
uygulamada görülen aksamaların ve yetersizliklerin önüne geçilmesi olanaklı hale 
getirilmektedir. 
 
2. Maddede yapılan bir başka değişiklikle, siyasal parti gruplarının, Başkanlık Divanında, gerek 
görev yeri gerekse sayı açısından, güçlerine en yakın oranda temsiliyetine olanak yaratılmıştır. 
 
3. Bir başka değişiklikle de, bugüne kadar uygulamada iki kez yaşanan,  temsil ettikleri siyasal 
partiye düşen görev yerine seçildikten sonra, o siyasal partiden ayrılan ve bağımsız kalan Meclis 
Başkanlarının hiçbir gücü temsil etmemelerine karşın göreve devam etmeleri olgusunun  yarattığı 
karmaşayı gidermek yönüne gidilmiş ve partisi ile üyelik bağı  sona eren Meclis Başkanının veya 
vekilinin, görevinin kendiliğinden sona ereceği kurala bağlanmıştır. 
 
25-    84’ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
A. Yasama Dokunulmazlığını düzenleyen maddenin (2)’nci fıkrası kaldırılır veyerine aşağıdaki 
yeni (2)’nci fıkra konur: 
 
"(2)   Seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekili,  Cumhuriyet Meclisinin 
kararı olmadıkça tutuklanamaz, sorguya çekilemez  ve yargılanamaz. Milletvekili seçilmesine 
engel olan veya  ağır cezayı gerektiren suçüstü durumu ile Trafik suçlan bu kuralın   dışındadır; 
ancak yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya   
Cumhuriyet Meclisine bildirmek zorundadır." 
 
GEREKÇE: Ölüm cezasının kaldırılmış olması nedeniyle, fıkrada yer alan "ölüm" sözcüğünün, 
buradaki metinden de çıkarılması gerekmekte idi. Öte yandan, milletvekili seçilmesine engel bir 
suç nedeniyle suçüstü yakalanma  halinin de nisbi dokunulmazlık kapsamı dışına çıkarılması 
yerinde olacaktı. Değişiklik bu amaçlarla yapılmıştır. 
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B. Maddeye. (3)’ ncü fıkrasından sonra, aşağıdaki yeni (4)’ üncü ve (5)’inci fıkralar eklenir: 
 
"(4) Tekrar seçilen milletvekili hakkındaki soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden 
dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır." 
"(5) Cumhuriyet Meclisindeki siyasal parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme 
yapılamaz ve karar alınamaz." 
  
GEREKÇE: Seçimden önce dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin, seçimlere katılıp yeniden 
seçilmesi halinde, aleyhinde soruşturma ve yargılama yapılabilmesi için, Dokunulmazlığının 
yeniden kaldırılması gerekliliği yanında,  siyasal parti gruplarınca grup disiplini denerek 
dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bağlayıcı karar üretmelerini engeleyecek kurala da 
gereksinim bulunmakta idi. Değişiklikler bu gereklilik ve gereksinim gözetilerek yapılmıştır.                                                                              
 
26-     86’NCI MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Madde tümüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni madde konur: Milletvekilliği ile Bağdaşmayan 
Görevler ve İşler: 
(1) Milletvekilleri, Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda, 
Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin. doğrudan doğruya veya dolayısıyla katıldığı teşebbüs 
ve ortaklıklarda, kamu görevlisi veya kamu personeli olarak görev alamazlar; bunlarda yönetim 
kurulu başkanı veya üyesi olamazlar; bunların denetim işlerini veya  herhangi bir ihale veya 
başkaca bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya eşleri ve onsekiz yaşından küçük çocukları 
aracılığıyla dolaylı bir  biçimde üstlenemezler ve kabul edemezler. 
 
(2) Milletvekilleri, yürütme organının öneri, seçim, atama veya onamasına  bağlı resmi veya özel 
herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir  milletvekilinin Bakanlar Kurulunca verilecek bir 
görevi kabul etmesi, Cumhuriyet Meclisinin kararına bağlıdır. 
 
(3)Milletvekilliği ile bağdaşmayan diğer görevler ve işler, yasa ile düzenlenir." 
 
GEREKÇE: Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler ve görevlerin genel çerçevesinin Anayasa ile 
çizilmesine yönelik Anayasa kuralı, belirli ölçüde de olsa genişletilmiş ve  bu yapılırken de, mal 
bildiriminin kapsamında olduğu gibi eş ve onsekiz yaşından küçük çocukları aracılığıyla dolaylı 
olarak yapılamayacak işler belirlenmiş ve aynca, kuvvetler ayarlılığı ilkesinin bir gereği olarak 
yürütme organının, milletvekillerini, Meclisin karan olmadan görevlendirmesinin önüne 
geçilmiştir.       
 
27-   89’UNCU MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:                                                                 i 
Maddenin (2)’nci fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konur: 
"(2)   Yasa Tasarı ve önerilerinin halkın bilgisine nasıl sunulacağı ve hangi sürelere bağlı olarak 
görüş kabul edileceği Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü ile düzenlenir. Ancak İçtüzük kuralları, ivedi 
konularla ilgili dahi olsa,halkın görüş bildirimini engelleyecek biçimde kısıtlayıcı süreler  
öngöremez." 
 
GEREKÇE: Resmi Gazetenin basım ve dağıtımındaki aksaklıklar nedeniyle, Resmi Gazete çoğu 
kez Resmi Dairelere bile çok geç ulaşmakta ve uygulamada  tasarı ve önerilerin halkın bilgisine 
sunulması, özellikle ivedi tasarılar için, bir  formaliteden öteye gidememekte ve bu Anayasal 
istenç çokça amacına ulaşamamaktadır. Yapılan değişiklikle, görüş büdirimini engelleyecek süre  
kısıtlamalarından kaçınılması yönünde bir genel direktif verilmiştir. 
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28-  90'NCI MADDENİN DEĞİSTİRİLMESİ: 
Maddenin (1)’inci fıkrasının sonuna, aşağıdaki tümce eklenir: "Uluslararası Örgüt ve kuruluşlarca 
kabul edilmiş sözleşmelerin uygun bulunmasında da, o örgüt veya kuruluşa üye olunup 
olunmadığına bakılmaksızın, aynı yöntem izlenir." 
 
GEREKÇE: Fıkrada, yabancı devletlerle veya uluslararası kuruluşlarca yapılacak antlaşmaların 
onaylanmasından söz edilmiş olması, uygulamada özellikle Başsavcılıkça, uluslararası örgüt ve 
kuruluşlarca yapılmış olan sözleşmelerin tek yanlı olarak benimsenmesine ve/veya uygun 
bulunmasına hukuken olanak vermediği biçiminde yorumlanmasına yol açmış ve Meclisçe kabul 
edilmiş ve onaylanmış olan İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerinin, geçerli ve 
uygulanabilir olup olmadığı yönünde kuşkular yaratılmıştır. Yaratılan kuşkuların giderilmesi için, 
Devletimizin tanınmış olup olmadığına ve İLO ve benzeri kıuruluşlara üye olup olmadığımıza 
bakılmaksızın, Uluslararası Örgüt veya kuruluşlarca Kabul edilmiş sözleşmelerin de, Meclisçe bir 
yasa ile uygun bulunmasıyla, diğer uluslararası antlaşmalar gibi, iç hukukta geçerli birer hukuki 
belge olabilmelerine olanak tanıyıcı düzenlemeler, fikraya eklenmiştir. 
 
29-     92'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
A.       Maddenin (2)’nci fıkrası kaldırılır ve yerine aşağadaki yeni (2)’nci fıkra 
 konur: 
"(2) Genel ve katma bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin kurallar, yasa ile 
düzenlenir. » 
 
B. Maddenin (4)’ üncü fikrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra  
konur: 
"(4)   Bakanlar Kurulu, mali yıl başından en az iki ay önce, genel ve katma bütçe tasarıları ile 
genel bütçe tahminlerini gösteren raporu, Cumhuriyet  Meclisine sunar. Tasarılar ve rapor, Bütçe 
Komitesinde incelenir. Komitenin kuruluşunda, iktidar grup  veya gruplarının Komitede 
çoğunluğa sahip olması sağlanır. Ancak bu kural, diğer siyasal parti  gruplarının ve bağımsızların 
Komitede güçleri oranında temsiline engel oluşturmaz."  
 
C.     Maddeye, (5)’inci fıkrasmdan sonra asağıdaki yeni (6)’ncı fıkra eklenir vemevcut (6)’ncı ve 
(7)’nci fikralar, sırasıyla (7)’nci ve (8)’nci fıkra olarak Yeniden sayılandırılırlar: 
 
"(6)   Milletvekilleri, Genel Kurulda, Bakanlık ve Daire Bütçeleri ile katma bütçeler hakkında 
düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler  sırasında açıklarlar; oylamalar da her 
bütçenin bütünü üzerinde yapılır. » 
  
30-    95' İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Kararların İlanı ile ilgili Maddenin (4)’ncü fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (4)'ncü fıkra 
konur: 
 
(4) Yukarıdaki (l)'inci fıkra (ç), (d), (e) ve (h) bendlerinde yer alan kararlar dışında kalan 
kararlara karşı, mahkemeye başvurulamaz ve Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılamaz." 
 
GEREKÇE: Başta Başkanlık Divanının oluşumuna ilişkin seçimler olmak üzere, Anayasa ile 
bağlı olduğu esaslar ve çerçeve kuralları belirlenmiş olan diğer Meclis içi seçim sonuçlarına 
karşı, Anayasanın öngördüğü esaslar çerçevesinde seçim yapılıp yapılmadığının  ve siyasal parti 
gruplarının özellikle Başkanlık Divanında güçleri oranında temsiliyetinin sağlanıp 
sağlanmadığının Anayasa  Mahkemesince denetlenmesi için başvuru yollarını tıkayan düzenleme  
kaldırılmış ve uygulamanın hukukun üstünlüğüne ve hukuk devleti ilkelerine  
uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi yolları açılmıştır. 
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31-   99' UNCU MADDENİN DEĞİSTİRİLMESİ: 
A.    Cumhurbaşkanı ile ilgili maddenin (1)’nci fıkrasının (a) bendinden önceki genel  
kuralları kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni kurallar konur: 
 
"(1) Cumhurbaşkanı, beş yıllık bir dönem için seçilir.Bu sürenin sonunda bir  kimsenin yeniden 
seçilmesi ancak bir defa için mümkündür. Cumhurbaşkanı adaylarının, aşağıdaki nitelikleri 
taşımaları gerekir:" 
 
GEREKÇE: Bir kimsenin Cumhurbaşkanlığı görevini en çok iki dönem, yani en çok on yıl 
yapabilmesine yönelik sınırlama getirilmiştir. 
 
B.   Cumhurbaşkanının seçilme niteliklerini düzenleyen 99. maddenin (1) (ç) madde fıkrası 
kaldırılır ve  aşağıdaki yeni (ç) bendi konur.  
 
“(ç) KKTC vatandaşı ana-babadan doğmuş olmak ve KKTC yurttaşı olmak “ 
 
GEREKÇE: Bu maddede Türk ana-baba söz dizisi ile Cumhurbaşkanı seçilmek için ırksal 
nitelikler ön plana çıkartılmıştır. Bir devleti temsil edecek kişinin ırkını değil devlete yurttaşlık 
bağının esasen nitelik arzetmesi gerekir.   
 
32-   106’NCI MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
A. Maddenin (2)’inci fıkrası kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni (2)’inci fıkra  
konur: 
"(2) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu kurma görevini, en çok milletvekili çıkaran siyasal parti 
grubu başkanından başlamak üzere, güven oyu alabilecek bir siyasal parti grubu başkanına; sıra 
ile görev alan siyasal  parti grubu başkanlarının  bakanlar kurulunu kuramaması halinde ise, en 
son bir milletvekiline verir." 
 
GEREKÇE : Seçimden sonra veya bir hükümetin görevinin sona ermesinden sonra, yeni 
hükümet oluşturulurken, hükümeti kurma görevinin en büyük partiden başlamak suretiyle sıra ile, 
güvenoyu alabilecek siyasal parti başkanlarına verilmesi yönünde uygulamaya ışık tutucu 
düzenlemeler yapılması gerekli görülmüştür. 
 
33-  112’NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Yasa Gücündeki Kararnamelerle ilgili Maddenin (3)'üncü fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki 
yeni (3)’ncü fıkra konur: 
"(3)   Meclis bu konudaki kararlarını doksan gün içinde verir. Bu süre içinde görüşülüp 
sonuçlandırılmayan Yasa Gücündeki kararnameler yürürlükten  düşer." 
 
GEREKÇE: Kararname çıkarma yetkisinin kullanılmaya başlandığı 1975 yılından bu yana 
hükümetler, meclis çoğunluklarını işletip bu kararnameleri yasalaştırma yönüne gitmemişlerdir. 
Yapılan değişiklikle , Anayasanın üstünlüğüve bağlayıcılığı ilkesine ters düşen bu uygulamaya 
karşı önlem alınmış ve  idarenin hukuka uygun davranmaması halinde, ivedi diyerek çıkardığı 
kararnamenin yürürlükten düşmesi öngörülmüştür. 
 
34-  114'ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Ombudsman ile ilgili madde tümüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni madde konur: 
"Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman): 
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(1) Yönetimin herhangi bir hizmet veya eyleminin, yürürlükteki mevzuata  veya mahkeme 
kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını veya  herhangi bir yürütsel veya yönetsel birim 
veya görevli tarafindan veya onlar adına yapılan;herhangi bir hizmet veya eylemi denetlemek,  
soruşturmak, yetkililere rapor sunmak ve yasada belirlenecek diğer görevleri yerine getirmek ve 
yetkileri kullanmak amacıyla, bir yüksek yönetim denetçisi atanır.                              
(2) Yüksek Yönetim Denetçisi, hukuk, kamu yönetimi veya siyasal bilimler dallarında üniversite 
eğitimi görmüş kişiler arasından Cumhuriyet Meclisince seçilip atanır. 
(3)Yüksek Yönetim Denetçisi atanacak kişinin kırk yaşını tamamlamış olması ve milletvekili 
seçilebilme niteliklerine sahip olması koşuldur. 
(4) Yüksek Yönetim Denetçisi yedi yıl için atanır ve bir yüksek mahkeme  yargıcının görevden 
alınmasına ilişkin esaslar çerçevesinde görevden  alınabilir. 
(5)Yüksek Yönetim Denetçisi seçimi, gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada Cumhuriyet Meclisi üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu aranır. Üçüncü  oylamada da üçte iki çoğunluk sağlanamaması 
halinde, bu oylamada en  çok oy alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır. Beşinci tur 
oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu alan aday seçimi kazanmış  olur. 
 
GEREKÇE: Yüksek Yönetim Denetçisinin yansız ve tarafsızlığım sağlamak amacıyla, 
Cumhuriyet Meclisince ve belirli çoğunluklara bağlı olarak seçilmesine yönelik düzenleme 
yanında; görev süresi yedi yılla sınırlandırılmak suretiyle Denetçi olarak atanacak kişinin uzun 
bir süre görev yaparak rehavete düşmesi önlenmeye çalışılmış ve kuruma dinamiklik getirilmiştir. 
 
 
35- 117. MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
Madde, (4)’üncü fıkraya “Silahlı Kuvvetler Komutanı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Vatandaşı olması koşuldur” tümcesi eklenerek  yeniden düzenlenir.  
 
GEREKÇE: 
Madde’nin (1)’inci fıkrası Yurt savunmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı 
Kuvvetlerince sağlandığını belirtmesine karşın, 1974 sonrası süreçte Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı makamı KKTC vatandaşı olmayanlarca işgal edilmiştir. Bu anormal uygulamaya 
son verilmesi amacıyla böyle bir değişikliğe gidilmiştir. 
 
36-  118’İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
118'inci maddeye aşağıdaki yeni (3)'üncü fıkra eklenir: 
 "(3)   Polis Örgütü, tüm birimleriyle birlikte, İçişleriyle görevli Bakanlığa bağlı olarak görev 
yapar. Polis teşkilatındaki tüm terfi, nakil ve disiplin işlemleri Yasa ile düzenlenir" 
 
GEREKÇE: 
Demokratik Hukuk Devleti ilkelerine uygun olarak ve insan haklarına saygılı  olarak görev 
yapması öngörülen Polis Örgütünün, görevlerini ve yetkilerini bu ilkelere uygun olarak yerine 
getirebilmesi, onun Bakanlar Kurulu içinde İçişleriyle görevli bakanlığa, bir başka deyişle sivil 
yönetime bağlı olarak görev yapmasını gerektirmektedir. (3)'üncü fikra, bu gerekçe ile 
eklenmiştir. 
 
37-   l I9'UNCU MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Yerel Yönetimler ile ilgili madde bütünüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni 
madde konur: 
"Yerel Yönetimler:                    
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(1) Yerel yönetimler, bölge , belediye veya köy ve mahalle halkının yerel ortak gereksinimlerini 
karşılamak üzere, kuruluş ilkeleri yasa ile  belirlenen ve karar organları seçimle oluşturulan kamu 
tüzel kişileridir 
(2) Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim  ilkesine uygun olarak 
yasa ile düzenlenir. Ancak Belediyelerin kuruluş, görev ve yetkileri ile ilgili olarak bu maddede 
öngörülen kurallar saklıdır. 
(3) Yerel yönetim organlarının seçimleri , 68'inci maddedeki ilkelere uygun  olarak dört yılda bir 
yapılır. 
(4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülkesi, Belediye kuruluşları açısından  yasa ile bölümlere 
ayrılır. Hangi yerleşim birimlerinin hangi belediyelere bağlanacağı, belediyelerin sınırlan, bu 
sınırların genişletilip daraltılması, yasanın öngördüğü ilkeler çerçevesinde halkoylamasıyla 
belirlenir. 
(5) Belediye kamu tüzel kişileri, aşağıda öngörülen ilkeler çerçevesinde yasa  ile belirlenen 
etkinlikleri yerine getirmede özerk kuruluşlardır: 
(A) Belediyelerin karar organı, Başkan ve Belediye Meclisidir.  Belediye Meclisi toplantıları 
halka açık olarak yapılır ve alınan kararlar, Resmi Gazetede yayınlanır ve ayrıca aylık Bültenler 
halinde yayımlanarak halkın bilgisine sunulur. 
 (B) Belediye öz gelirleri ve Belediyelere Devlet Bütçesinden ayrılacak  paylarla ilgili esaslar 
yasa ile belirlenir. Belediye Meclisleri, yasanın öngördüğü alt ve üst sınırlar içinde kalmak ve ilke 
ve  ölçütlere uygun olmak koşuluyla, belediye gelirlerini artırabilir  veya eksiltebilir. Bu şekilde 
yapılan düzenlemeler, Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe girer. 
 
(C) Belediye harçları ile ilgili Tarifeler de yukarıdaki esaslar  çerçevesinde Belediye 
Meclislerince onaylanarak Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe girer. 
 
(D) Belediye Meclisleri ve Belediye yönetimleri, hizmetlerin ve kaynakların adaletli bir biçimde 
dağıtılmasını sağlamakla yükümlüdürler. 
 
(E) Belediye Bütçeleri, Belediye Meclislerince kabul edildikten sonra  Bakanlar Kuruluna 
sunulur. Bakanlar Kurulu gönderilen Bütçeyi ya  aynen kabul eder ve Resmi Gazetede 
yayımlayarak yürürlüğe koyar veya bir daha görüşülmek üzere gerekçesiyle beraber geri 
gönderir. Belediye Meclisi geri gönderilen bütçeyi aynen veya değiştirerek  üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile kabul etmesi halinde, Bütçe Bakanlar Kurulunca Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe konur.  Belediye Bütçeleri ve kesin hesapları , Sayıştay tarafından  
denetlenir. Kesin hesaplar, Sayıştay uygunluk bildirimi, ile birlikte Belediye Meclisinin onayına 
sunulur." 
 
GEREKÇE: 
1.        Ülkenin bir bütün olarak Belediye hizmetlerinden yararlandırılması için,  
            çağdaş demokratik ülkelerdeki yapılanmaya koşut bir yapılanmanın  
            gereği olarak, ülke genelinin Beledi bölümlemeye bağlı tutulması  
            yönünde kural konmuştur. 
2.        Belediye hizmetleri ile kaynaklarının adaletli bir biçimde dağıtılması  
           yönünde Belediyelere yükümlülük getirilmiştir. 
3.        Yönetimde demokrasi ilkesinin gereği olarak Belediye Karar organlarının  
           toplantılarının halka açık olarak yapılması ve alınan kararların da aylık  
           Bültenlerde yayımlanması zorunluluğu getirilmiştir. 
4.        Belediye karar organlarına öz gelirlerini ve harçlarını artırma konusunda,  
           yasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla belirli oranda özerklik tanınmış ve  
           bu sınırlı özerklik Bütçe açısından da öngörülmüştür 
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38-   121 'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Kamu Görevlileri ile ilgili maddenin: 
A.      (I)’inci fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (l)'inci fikra konur: 
"(1)   Kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve  
yükümlülükleri ve diğer özlük işleri yasa ile düzenlenir. Kamu görevlilerinin aylık ve  
ödenekleri ise, toplu sözleşmeler ile belirlenir." 
B.       (2)’nci fıkrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konur: 
"(2)   (A)    Kamu görevlilerinin atanmalarını, onaylanmalarını, sürekli ve 
                  emeklilik hakkı kazandıran kadrolara yerleştirilmelerini, terfilerini,  
                  nakillerini, emekliye sevklerini, uyarma ve kınama cezasını gerektiren  
                  disiplin işlemleri dışında, azil ve görevden uzaklaştırma  
                  dahil diğer tüm disiplin işlemlerini yapmak üzere, tarafsız ve  
                  bağımsız organ veya organlar kurulur. 
        (B)     Bu organ veya organlar ile bunlara yardımcı sınav kurul veya  
                  kurullarının kuruluş ve işleyişi, üst kademe yöneticileri 
                  dışında kalan yöneticiler dahil, doktorlar ve öğretmenler gibi belirli  
                  kamu görevlileri kesimi için, hizmet özellikleri gözetilerek, ayrı                    
                  düzenlemeler yapılmasına ve ayrı organ veya organlar kurulmasına  
                  olanak tanıyacak biçimde, yasa ile düzenlenir. 
       (C)     Yargıçlar, savcılar, silahlı kuvvetler mensupları ve polis mensupları 
                  hakkındaki kurallar ile bu Anayasanın bu konudaki diğer kuralları 
                  saklıdır"         
B.     (3)’üncü fıkrası kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra konur: 
         "(3)   Diğer kamu personelinin nitelikleri, atanmaları görev ve yetkileri, hakları 
                  ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri ile atamaları yapacak organ veya  
                  organların kuruluş ve işleyişi, bu personelin bağlı olduklan kurumlarca  
                  yürütülen hizmetlerin özelliklerine göre ve yukarıdaki (2)'nci fıkra  
                  kuralları gözetilerek, yasa ile düzenlenir. Kamu personelinin aylık ve  
                  ödenekleri ise, toplu sözleşmeler ile belirlenir." 
 
GEREKÇE: 
1.          Anayasanın 54'üncü maddesi, toplu sözleşme hakkını hiçbir ayırım yapmadan tüm 
çalışanlara tanımıştır. Sendikal haklardan ve grev hakkından bu çerçevede yararlanabilen kamu 
görevlileri ile kamu personeli, bu maddede aylık ve ödeneklerinin yasa ile düzenleneceğinin 
öngörülmüş olması nedeniyle, toplu sözleşme hakkını uygulamada Anayasal çerçevede 
kullanamamakta ve hak, toplu pazarlık düzeyine indirgenmektedir. Bu anomaliyi gidermek 
amacıyla, (l)'inci ve (3)'üncü fıkralarda yapılan değişiklikle, gerek kamu görevlilerinin, gerekse 
kamu personelinin aylık ve ödeneklerinin toplu sözleşmelerle düzenleneceği kurala bağlanmıştır.  
2.                   Üst kademe yöneticisi olmayan yöneticiler dahil, tüm Kamu Görevlilerinin 
                      atanma ve yükselme işlemlerini tarfsızlıkla yerine getirecek bağımsız ve tarafsız  
                      organ veya organların, hizmet özellikleri gözetilerek ayrı ayrı kurulmasına  
                      yönelik kurallara açıklık kazandırmak amacıyla, (2)'nci fıkra yeniden  
                      düzenlenmiştir. 
 
C.       (5)’inci fıkrası kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni (5)’inci fıkra konur: 
         "(5)   (A)    Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlıktaki üst kademe yöneticileri (müsteşar, özel 
                           kalem müdürü, Başbakanlık müdürü) Cumhurbaşkanı ile Başbakanın ortak 
                           imzalarını taşıyan bir kararname ile atanırlar. 

(B) Bakanlıklardaki üst kademe yöneticileri (Müsteşar,Özel Kalem Müdürü, Bakanlık 
Müdürü) ilgili Bakanın,  Başbakanın ve Cumhurbaşkanı’nın imzalarını taşıyan üçlü 
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kararname ile atanırlar. Dairelerin ve diğer hizmet birimlerinin  yöneticileri ile özel 
bilgi ve yetenek gerektiren teknik hizmetleri yürüten Daire ve hizmet birimlerinin 
müdürleri yukarıdaki (2)'nci fıkra uyarınca kurulacak bağımsız ve tarafsız organlarca 
atanır. 

                 (C)     Yasama ve Yargı organlarında görev yapan yöneticiler de üst  
                            kademe yöneticisi sayılmazlar ve yukarıdaki (2)'nci fikra uyarınca 
                            kurulacak tarafsız ve bağımsız organlarca atanırlar. Ancak  
                            Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürü, Cumhuriyet  
                            Meclisi Başkanının önerisi üzerine Başkanlık Divanınca atanır." 
GEREKÇE: Üst kademe yöneticilerinin siyasi tercihten ziyade kamuda verimlilik ilkesi 
gözetilerek istihdam edilmesi gerekmektedir. Bugüne kadarki uygulamalarda her iktidar 
değişikliğinde neredeyse tüm üst kademe yöneticileri değiştirilmiştir. Bu kademelerce yapılan 
planlamalar, icraatlar ve işlemler kesintiye uğramakta bu da kamu hizmetlerinde süreklilik ve 
istikrarı bozmaktadır. Dahası,  görevlerine son verilmesiyle birlikte bu yöneticilerden hiçbir 
şekilde yararlanılmamasına rağmen devlet kasasından yüklü maaşlar çekmeye devam 
etmektedirler. Üçlü kararname uygulamasının doğal bir sonucu olan bu olumsuzlukların 
giderilmesi etkin ve verimli bir kamu yönetiminin icrası bakımından elzemdir. 
 
D. (6)’ncı fıkrası kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni (6)’ncı fıkra konur: 
            "(6)   Cumhuriyet Meclisi seçim gününün Resmi Gazetede ilanından  
                      başlayarak, seçim sonrasında yeni Bakanlar Kurulunun göreve 
                      başlayacağı güne kadar, Devlet ve kamu tüzel kişileri ile kamu iktisadi  
                      teşebbüsleri tarafından yürütülen hizmetlerde ve hizmet yerlerinde, hiçbir 
                      ad altında tayin, terfi, barem ayarlaması ve nakil yapılamaz. 
 
GEREKÇE: Uygulamada, oy kaygısıyla, bu maddenin öngördüğü sınırlamaların dışına çıkıldığı 
ve işçi adı altında, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde ve 
eşitlik ilkesi de tümüyle gözardı edilerek gerek Devlette, gerek kamu tüzel kişilerinde ve gerekse 
kamu iktisadi teşebbüslerinde istihdamlar yapıldığı Cumhuriyet Meclsisince de saptanmış ve bu 
yönde yasal önlem alınması yönüne gidilmiştir. Bu tür uygulamaların önünü Anayasa ile tıkamak 
kaçınılmaz olduğundan bu değişiklik yapılmıştır. 
 
 
39-  122 'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Tüzükler ile ilgili madde bütünüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni madde  
Konur: 
'Tüzük ve Yönetmelikler 
         (1)      Anayasa ve yasa açıkça yetki vermedikçe Devletin hiçbir organı, tüzük  
                    yapamaz ve yürürlüğe koyamaz. Tüzüklerle, yasanın çizdiği çerçeve 
                    içinde düzenleme yapılabilir ve yasaya aykırı düzenlemeler yapılamaz. 
         (2)      Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarına  
                    giren tüzüklerce açıkça yetki verilmek koşuluyla, yetki veren tüzüklerin     
                    uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykın olmamak koşuluyla,  
                    yönetmelik çıkarabilirler. 
         (3)      Tüzük ve yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konur." 
 
         GEREKÇE: Anayasa Mahkemesinin, tüzüklerin yasanın çizdiği çerçeve içinde  
         kalmak koşuluyla düzenlemeler yapabileceği yönündeki kararlarına karşın,  
         yasada düzenlenmeyen konular dahi doğrudan tüzüklerle düzenlenmekte,  
         tüzüklere yasaya aykırı kurallar konulabilmektedir.Yasalar, Anayasaya aykırı  
         kurallar içeremeyeceği gibi diğer alt hukuk kaynaklarının da yetki aldığı  
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         hukuk kaynağına aykırı kurallar içermemesi gerekir. Değişiklikler, bu  
         gerekliliğe uygunluğu sağlamaktadır. 
 
40-     130'UNCU MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Radyo,Televizyon ve Haber Ajansları ile ilgili maddenin: 
A.      (1)’inci fıkrası kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni(1)’inci fıkra konur: 
          "(l)   (A)    Devlet radyo ve televizyon istasyonları, özerk kamu tüzel kişiliği  
                            halinde özel yasa ile kurulur. Yasa, yönetim ve denetimde ve  
                            yönetim organlarının oluşumunda, tarafsızlık ilkesini bozacak  
                            kurallar koyamaz. 

(B) Kamu tüzel kişileri ile kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulan 
         radyo ve televizyon istasyonlannın kuruluş, yönetim ve işleyişine 
         ilişkin esaslar, yukandaki kurallar gözetilerek yasa ile düzenlenir.  
(C) Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri tarafindan kurulan radyo  
         televizyon istasyonlarının kuruluş, yönetim, denetim ve işleyişine  
         ilişkin esaslar da, bu madde kuralları çerçevesinde yasa ile  
         düzenlenir." 

GEREKÇE: Devlet eliyle kurulacak radyo ve televizyon istasyonlannın özerk ve tarafsız kamu 
tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olarak yasa ile kurulması yanında, yapılan değişiklikle, gerçek 
ve özel hukuk tüzel kişilerince veya kamu tüzel kişilerince kurulacak radyo ve televizyon 
kuruluşlarının bağlı olacakları esasların da yasa ile düzenlenmesine olanak tanınmıştır. Böylelikle  
de, mevcut de facto duruma Anayasal çerçevede legalite kazandırılmıştır. 
 
 
B.      (5)’nci ve (6)'ncı fıkraları kaldırılır ve yerlerine aşağıdaki yeni (5)’ inci ve 
 (6 )'ncı fıkralar konur: 
        "(5)   Siyasal partilerin radyo, televizyon , haber ajansı ve benzeri. 
                  kuruluşlardan yararlandırılma esasları, Devlet eliyle kurulanlar veya  
                 Devletten yardım alanlardan yararlanmaya ilişkin özel kurallar saklı  
                 kalmak koşuluyla, yasa ile düzenlenir." 
        "(6)   Seçim ve halkoylamasına katılan siyasal partilerin Devlet ve diğer kamu 
                  tüzel kişilerince veya kamu iktisadi teşebbüslerince kurulan radyo ve     
                  televizyonlardan, propaganda ve seçim konuşmaları yapmaları yasa ile     
                  düzenlenir. Yasa, gerçek kişilerce veya özel hukuk tüzel kişilerince kurulan                 
                  radyo ve televizyon istasyonlarından yapılacak propaganda ve  
                  seçim konuşmaları ile ilgili esasları da içerir." 
 
GEREKÇE: Seçimlere kanlan siyasal partilerin Devlet radvo ve televizyonu ile haber 
ajanslarından yararlandırılma esaslarının yasa ile düzenlenmesi yönündeki mevcut 
düzenlemelerin  belirli ilkelere bağlı olarak, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince veya kamu 
tüzel kişilerince kurulan radyo ve televizyonlarından yararlandırılmalarına da olanak tanıyacak 
biçimde genişletilmesine ve yasa ile bu yönde gerekli düzenlemelerin yapılmasına olanak 
tanınması amacıyla, yukarıdaki değişiklikler yapılmıştır.           
 
41-  ÜNİVERSİTELER İLE İLGİLİ YENİ MADDE EKLENMESİ  
130'uncu maddeden sonra, aşağıdaki yeni 130A maddesi eklenir:  
"Üniversiteler : (Madde 130A): 

(1) Devlet üniversiteleri, bu madde kuralları gözetilerek, yasa ile kurulurlar.   
          Gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak Üniversitelerin kuruluş, yönetim,     
          denetim ve işleyişine ilişkin esaslar ile organlarının seçimine ilişkin  
          esaslar da, bu madde kuralları ışığında, yasa ile düzenlenir.  
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(2)     Üniversiteler, bilimsel ve yönetsel özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahip   
          demokratik kuruluşlardır. 
(3)      Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden     
           kurulu organları eliyle yönetilirler. Üniversite organları, öğretim üyeleri  
           ve yardımcıları, üniversite dışındaki makamlarca, her ne suretle olursa     
           olsun, görevlerinden uzaklaştırılamazlar. 

            (4)       Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, serbestçe araştırma ve yayında    
                        bulunabilirler. 

(5)        Üniversite öğretim üyeleri ile yardımcıları, partilere serbestçe üye    
             olabilirler ve bunların merkez yönetim organlarında görev alabilirler." 

 
GEREKÇE: Anayasamızda, yüksek öğretime ve yüksek öğretim kurumlarına ilişkin açık ve 
belirleyici kurallar bulunmamasına karşın. Anayasanın 59'uncumaddesinin (2)'nci fıkrasında yer 
alan ‘’Her türlü eğitim ve öğretim etkinliği Devletin Gözetim ve Denetimi altında serbesttir" 
kuralından yola çıkılarak  17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası ile alınan genel bir yetki ile hiçbir 
esas ve/veya çerçeve kural konmadan, üniversite kurulmasına yetki verilmiştir. Kuruluşları, 
Anayasaya uygunluk açısından tartışmalı olan mevcut üniversitelerin, kuruluşlarına ve 
işleyişlerine ilişkin esasların Anayasal çerçevede yasa ile düzenlenmesi yönünde kurallar içeren 
yeni 130 A maddesi, mevcut üniversitelerin Anayasal zemine oturtulmasına olanak 
yaratmaktadır. 
 
42-     132 'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Mali Denetim ile ilgili madde bütünüyle kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni madde 
konur: 
"Mali Denetim ve Sayıştay: 

(1) Sayıştay, Devletin ve kamu tüzel kişilerinin, genel ve katma bütçeli daire,  
           kurum ve kuruluşların ve yerel yönetimlerin bütün gelir ve giderleri ile  
           mallarını, Cumhuriyet Meclisi adına denetlemek ve sorumlularının hesap  
           ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve bu Anayasa ve yasalarla verilen 

                     inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli mali 
                     denetim organıdır.     
          (2)      Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarınının nitelikleri,    
                     atanmaları, ödev ve yetkileri, haklan ve yükümleri ve diğer özlük işleri ve   
                     Başkan ve üyelerinin güvenliği, yargıç güvenliği ile eşdeğerde olmak  
                     üzere yasa ile düzenlenir.                                 
           (3)      Sayıştay Başkan ve üyeleri, yargıç bağımsızlığına sahiptirler ve  
                      Cumhuriyet Meclisi tarafından, yasada belirlenen süre için, hukuk,  
                      ekonomi, maliye ve muhasebe dallarında bir üniversiteyi bitirmiş ve  
                      kamu hizmetinde en az onbeş yıl hizmet etmiş olanlar arasından, belirlenen    
                      yöntemle seçilip atanırlar." 
   
GEREKÇE: Kamu gelir ve giderlerini denetlemek üzere Sayıştayı görevlendiren mevcut 
kurallar, Sayıştayın etkili işlev yapmasına olanak tanımamaktadır.Hükümeti mali yönden Meclis 
adına denetleyecek olan organın, inceleme ve denetim konularında kesin hüküm vermesi ve 
yargıç bağımsızlığı ve güvencesi ile donatılması, kuruma etkili işlerlik kazandırmanın kaçınılmaz 
gereğidir. Maddede yapılan yeni düzenleme ile, Sayıştayın Meclis adına ve bir hesap mahkemesi 
gibi denetim yapması sağlanmıştır.  
 
43-       133 'ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Kamu İktisadi kuruluşlarının Denetimi ile ilgili madde bütünüyle kaldırılır ve  
yerine aşağıdaki yeni madde konur; 
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"Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi 
            Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete veya kamu 
tüzel kişilerine ait olan kamu kuruluş, teşebbüs ve ortaklıklarının  
Cumhuriyet Meclisince denetlenmesi esasları ile özelleştirilme esasları, yasa ile düzenlenir." 
 
            GEREKÇE: Kamu iktisadi teşebbüsleri, denetim ve gözetimine ilişkin esaslar 
            yasa ile düzenlenmiş olmasına ve bilanço ve kar ve zarar hesaplarının Meclis     
            denetimine sunulacağı yasada belirlenmiş olmasına karşın, bu yönde bir türlü 
            uygulama yapılamamış ve KİT’ler denetim dışı kalmışlardır. Yapılan  
            değişiklikle KİT'ler tanımlanmış olmakta ve denetimlerinin Meclisçe yapılacağı  
            açık ve kesin olarak kurala bağlanmakta; ayrıca, özelleştirme esaslarının da yasa 
            ile düzenlenmesi öngörülmektedir. 
 
44-     135'İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Fon kurulması ile ilgili madde bütünüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni 
madde konu;                          
"Devletin Mali Yükümlülük Altına Konması ve Fon Kurulması : 
          (1)   Yasa açıkça yetki vermedikçe Devlet doğrudan doğruya veya dolaylı  
                    olarak hiçbir mali yükümlülük altına konamaz. . 

(2) Fon, ancak yasa ile kurulabilir. Fonun kuruluşuna, amaçlarına,  
          yönetimine, gelirlerine, harcama yerlerine ve Cumhuriyet Meclisince    
          denetlenmesine ilişkin esaslar yasada belirlenir. Fonlar, kuruluş  
          amaçlarına aykırı olarak işletilemez ve fon kaynaklarından amaçları  
          dışında harcama yapılamaz" 

 
GEREKÇE: Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce Bütçe dışında fonlar vasıtasıyla harcama 
yapma ve Bütçe denetiminden kaçma hareketleri karşısında, Anayasaya fonların yalnızca yasa ile 
oluşturulabileceği kuralı konmakla, bu yöndeki olumsuz gelişmenin önüne geçileceği 
zannedilmişti. Ancak uygulama hiç de böyle olmamış ve yasalarla ard arda fonlar oluşturulmaya 
başlanmış, üstelik fon kaynaklarının amaçlan dışında,  kullanılabileceği yönünde yetki alımına da 
gidilmiştir. Yapılan değişiklikle, Fonların Meclisçe denetleneceğinin kurallaştırılması yanında, 
Fonların oluşum denetim esaslarının yasa ile belirleneceği ve fonların amaçlan dışında 
kullanılamayacağı öngörülmüştür. 
 
45-  141’NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  
“Yüksek Adlive Kurulu" ile ilgili madde tümüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki  
yeni 141’inci madde konur: 
         ( l )     Yüksek Adliye Kurulu, aşağıdaki üyelerden oluşur: 
                    (A) Anayasa Mahkemesi üyeleri; 
                    (B) Yargıtay, ve Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri; 
                    (C) Alt Mahkeme yargıçlarının kendi aralarından gizli oyla seçecekleri iki       
                          üye; 
                    (D) Cumhurbaşkanının Atayacağı bir üye; 
                    (E)  Cumhuriyet Meclisinin Atayacağı bir üye; 
                    (F)  Cumhuriyet Başsavcısı; 
                    (G) Barolar Birliğinin seçeceği bir üye. 
        (2)      Yukarıdaki fıkranın (C), (D), (E) ve (G) bendleri uyarınca seçilip  
                   Atanacak üyelerin görev süresi üç yıldır, süresi sona eren üye, bir kez  
                   daha seçilip atanabilir. Bunlarda aranacak nitelikler ve seçilme esasları  
                   yasa ile düzenlenir. 
       (3)      Yüksek Adliye Kurulu: 
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                  (A)     Yargının genel işleyişi, düzenli çalışması, yargıçların ve   
                             mahkemelere bağlı kamu görevlilerinin görevlerine devamları,  
                             işlerin verimli bir biçimde yürütülmesi, yargıçların meslekte 
                             yetişmeleri ve ilerlemeleri ve mesleğin vakar ve onurunu  
                             korumaları yönünde gerekli önlemleri alır; 
                  (B)     Her takvim yılı sonunda, yargı işlerinin genel durumu ve bunların   
                             yürütülmesinde aksaklık ve varsa nedenleri hakkında,  
                            Cumhurbaşkanına, Cumhuriyet Meclisine ve Bakanlar Kuruluna 
                            rapor verir ve alınmasını gerekli gördüğü önlemler konusunda   
                            tavsiyelerde bulunur. 
        (4)     Bu Anayasanın 138'inci ve 143'üncü maddeleri kuralları saklı kalmak    
                  koşuluyla, yargıçların atanmaları, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya   
                  görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, görevlerine son   
                  verilmesi ve disiplin konuları hakkında karar verme yetkisi, bu  
                  Anayasanın diğer kuralları saklı kalmak koşuluyla, Yüksek Adliye            
                  Kurulunundur. 
       (5)     Yüksek Adliye Kurulunun Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanıdır;  
                 Kurul toplantılarının yönetimini ve kararlarınının uygulanmasını sağlar. 
       (6)     Yüksek Adliye Kuruluna, yukarıdaki (l )'inci fikranm (D), (E) ve (G)  
                 bendleri uyarınca seçilip atananlar, avukat olmaları halinde, yukarıdaki 
                 (4)'üncü fıkrada öngörülen yetkilerin kullanılması ile ilgili toplantılara ve   
                 kararlara katılamazlar. 
      (7)     Yüksek Adliye Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma esasları yasa ile   
                düzenlenir."                                                                 
 
GEREKÇE: Yüksek Mahkemelerin oluşumunda yapılan değişikliklerin gerektirdiği 
değişiklikler Yüksek Adliye Kurulunun oluşumunda da yapılmış ve ayrıca, Cumhurbaşkanı, 
Cumhuriyet Meclisi ve Barolar Birliği tarafından seçilip atanan üyelerin, avukat-yargıç 
ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, yargıçların atanmalarına, 
yükselmelerine ve öteki özlük işlemlerine ilişkin toplantı ve kararlara katılamayacağı yönünde 
maddede düzenleme yapılmıştır. 
 
 
46-   143 'ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Yüksek Mahkemenin Oluşumu ile igili madde tümüyle kaldırılır ve yerine  
aşağıdaki yeni 143'üncü madde konur: " 
‘’Anayasa Mahkemesi ile diğer Yüksek Mahkemelerin Oluşumu 
        (1)      Yüksek Mahkeme, bir başkan ve dokuzu asıl ve ikisi yedek olmak üzere,  
                   On iki yargıçtan oluşur. Başkanın yokluğunda en kıdemli yargıç, başkana   
                   vekalet eder. 
        (2)      Yüksek Mahkeme., bu madde ile bu Anayasada öngörülen esaslar   
                   çerçevesinde, Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan., Yargıtay ve Yüksek  
                   İdare Mahkemesi olarak görev yapar. 
        (3)      (A)    Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme Başkanının başkanlığında, 
                            aşağıda öngörülen üyelerden oluşur: 
                            (a)    Yargıtay üyeleri arasından, Yüksek Adliye Kurulunca 
                                      seçilecek bir üye; 
                            (b)    Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri arasından, Yüksek Adliye            
                                      Kurulunca seçilecek bir üye; 
                            (c)    Yüksek Adliye Kurulunun, diğer Yüksek Mahkeme üyeleri   
                                     arasından seçeceği iki asıl ve bir yedek üye. 
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(B) Anayasa Mahkemesine atanacakların en az kırkbeş yaşında olmaları   
         gerekir. 

                   (C)   Anayasa Mahkemesi, başkan ve dört yargıç ile toplanarak görev  
                            yapar. Başkanın yokluğunda, en kıdemli yargıç başkanlık görevini   
                            yerine getirir .Yedek üye, Başkanın veya diğer üyelerden herhangi   
                            birinin yokluğunda Anayasa Mahkemesi oturumlarına katılır ve  
                            görev yapar.  
                  (Ç)    Bu Anayasanın 148'inci maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine  
                           havale edilen konuların duruşmasında, havale kararına taraf olan 
                           yargıç veya yargıçlar görev alamazlar. 
 
                   (D)      Yukarıdaki (A) bendi  uyarınca  atanacak üyelerin görev süresi beş  
                                   yıldır. Görev süresi sona eren üye, bir kez olmak üzere, yeniden  
                                    seçilip atanabilir. 
  
            (4)      (A)    Yüksek İdare Mahkemesi üç asıl ve bir yedek" yargıçtan oluşur. 
                       (B)    Yüksek İdare Mahkemesine atanabilmek için, en az on yıl alt 
                                mahkemelerde yargıç olarak görev yapmış veya en az on beş yıl  
                                avukat olarak çalışmış olmak ve kırk beş yaşında olmak gerekir. 
                       (C)    Yüksek İdare Mahkemesi, kendi üyeleri arasından gizli oyla  
                                 başkanını seçer. 
                       (D)    Yüksek İdare Mahkemesi, tek yargıç ile ilk derece mahkemesi  
                                 olarak, üç yargıç ile de üst derece mahkemesi olarak görev yapar.  
                                 Tek yargıç tarafından verilen kararlara karşı, üç yargıçtan oluşan Yüksek      
                                 İdare Mahkemesine istinafen başvurulabilir. 
 
          (5)      (A)    Yargıtay, üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur. 
                     (B)     Yargıtay, kendi üyeleri arasından gizli oyla başkanını seçer. 
                     (C)     Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son   
                                inceleme merciidir; bu Anayasa ve yasa ile gösterilen belli davalara da ilk   
                                ve son derece Mahkemesi olarak bakar. 
                     (D)      Yargıtay üyesi olarak atanabilmek için en az kırk beş yaşında olmak     
                                 gerekir. 
         (6)        Yüksek İdare Mahkemesi ile Yargitay üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
         (7)        Anayasa Mahkemesi ile diğer Yüksek Mahkemelerin yargıçlarının  
                     seçilme ve atanma esasları, bu Anayasanın 141'inci maddesi ile bu madde         
                     kuralları saklı kalmak koşuluyla, yasa ile düzenlenir." 
 
GEREKÇE: Çağımız uzmanlaşma çağı olmasına ve ihtisas mahkemelerinin kuruluşunun 
yaygınlaştığı bir çağ olmasına karşın, yargıç sayısını artırmamak kaygısıyla, Yüksek 
Mahkemenin oluşumunda hasis davranılmış olması sonucu, bugün aynı yargıçların hem 
yargıtayda, hem İdare Mahkemesinde ve hatta hem de Anayasa Mahkemesinde görev yaptıkları 
görülmektedir.Yüksek Mahkemeleri birer uzmanlık mahkemesine dönüştürmek ve üst derece 
mahkemelerinin yargısal işlemlerinde gözlemlenen tıkanıklıkları ve gecikmeleri önlemek 
amacıyla, yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesi ile diğer Yüksek Mahkemelerin ayrı ayrı 
kurulması yönüne gidilmiştir. 
 
47-     144'ÜNCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Anayasa Mahkemesinin Yetkilerini düzenleyen madde bütünüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki 
yeni madde konur: 
"Anayasa Mahkemesinin Yetkileri: 
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           (1)      Anayasa Mahkemesi, bir yasanın, kararnamenin, tüzüğün, Cumhuriyet    
                      Meclisi Tüzüğünün, Cumhuriyet Meclisi karannın, bir yönetmeliğin veya   
                      bunların herhangi bir kuralının Anayasaya uygunluğunu denetler. 
           (2)      Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini,   
                     Yargıtay, Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Yüksek Adliye 
                      Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcı ve Başsavcı  
                      yardımcısını ve kendi üyelerini, görevleriyle ilgili, suçlarından ötürü,  
                     Yüce Divan sıfatıyla yargılar. 
          (3)      Anayasa Mahkemesi, Anayasal hak ve özgürlükleri açıkça ihlal edilen  
                     gerçek kişilerce, bir yasaya veya yönetsel ve yargısal kararlara karşı  
                    Anayasa Mahkemesine yapılacak başvurulan inceler ve karara bağlar. 
         (4)      Anayasa Mahkemesi, hukuka açık aykırılık olması ve kuralın  
                   yürürlüğünün devamında giderilmesi olanaksız zararların ortaya  
                   çıkmasının  sözkonusu olduğu durumlarda, resen veya istem üzerine   
                   yürürlüğün durdurulmasına karar verebilir. Bu yetkinin kullanılma  
                   esasları .yasa ile belirlenir. 
        (5)     Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralarda belirtilen yetki ve görevler  
                  yanında, bu Anayasa ile verilen diğer yetkileri kullanır ve görevleri  
                  yerine getirir. 
        (6)     Anayasa Mahkemesine bu madde ile veya Anayasanın diğer maddeleriyle   
                  verilen yetkilerin kullanılma esasları ve görevlerinin nasıl yerine getirileceği,  
                  Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama yöntemine ilişkin  yasa ile düzenlenir" 
 
 
       GEREKÇE: Hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin ve Anayasanın üstünlüğü  
       ve bağlayıcılığı ilkesinin temel güvencelerinden biri olan Anayasa Mahkemesi- 
      nin yetkilerini bu çerçevede yeniden düzenlemek ve onun mevcut yetkilerini  
      etkili bir biçimde kullanılabilir duruma getirmek, demokratik hukuk Devleti  
      olmanın gereğidir. 
                 Mevcut yapıda Anayasa Mahkemesi, yalnızca Anayasaya uygunluk  
     denetimi yapan veya yüce divan sıfatıyla belirli devlet adamlarını yargılayan  
     veya siyasal partilerin mali denetimlerini yapan veya onların kapatılma  
     davalarına bakan bir kurum durumundadır. Oysa ki demokratik hukuk devletini    
     kökleşip geliştiği batının uygar devletlerinde , Anayasa Mahkemeleri, Anayasal  
     düzeni koruyucu ve kollayıcı, bireyleri açık hak ve özgürlük ihlallerine karşı 
     koruyucu ve Anayasaya açık aykırılık durumlarında yürürlüğü durdurucu 
     yetkilerle de donatılmış bulunmaktadır. Değişiklikler bu amaçla yapılmıştır.  
 
 
48-   147'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
İptal Davası ile ilgili maddenin (1)’inci fıkrası kaldırılır ve verine aşağıdaki yeni  
(1)’inci fıkra konur: 
    "(1)   Cumhurbaşkanı; Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasal partiler , 
             Cumhuriyet Meclisi üyesi en az beş milletvekili; Cumhuriyet Başsavcısı, Barolar     
             Birliği ve kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda da Sayıştay, Mahalli  
             Barolar, kamu tüzel kişileri; kamu iktisadi teşebbüsleri; üniversiteler; Mecliste temsil     
             edilmeyen ve seçimlere katılan diğer siyasal partiler, yerel yönetimler,  
             sendikalar ve sendika birlikleri; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  
             ve dernekler ve birlikler, bir yasanın, kararnamenin, tüzüğün, Cumhuriyet  
             Meclisi İçtüzüğünün, Cumhuriyet Meclisi karanmn, yönetmeliğin veya bunların    
             herhangi bir kuralının Anayasanın herhangi bir kuralına aykırı veya ona uygun  
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             olup olmadığı gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal  
             davası açabilirler." 
 
             GEREKÇE: Hukuk Devletinde yasaların ve diğer mevzuatın Anayasaya ve  
             evrensel hukuk ilkelerine uygun olup olmadığınrn Anayasa Mahkemelerince     
             denetlenmesi esastır. Mecliste temsil edilmeyen siyasal partilerle kamu kurumu   
             niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler gibi toplumun dinamiklerini   
             oluşturan kuruluşlara da, en azından kendi varlık ve görevleri ile ilgili olarak da  
             olsa Anayasa Mahkemesine başvurma ve bir yasanın veya belirli bir kuralının 
             iptalini isteme olanağı yaratılması bu açıdan uygun olacaktır. Değişildik bu  
             olanağı sağlamaktadır. 
 
49-     148'İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Maddenin başlığı kaldırılır ve yerine aşağıdaki madde başlığı konur: 
"Anayasaya Aykırılık Konusunun Mahkemeler Tarafından Anayasa Mahkemesine 
İletilmesi". 
 
50-    150'NCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Anayasa Mahkemesinin Kararlan ile ilgili maddenin: 
A.     (3)’üncü fikrası kaldırılır ve yerine aşağıdaki yeni (3)’üncü  fıkra konur:  
          "(3)   Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal kararının yürürlüğe gireceği  
                    tarihi, ayrıca kararlaştirabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede  
                    yayımlandığı tarihten başlayarak alti ayı geçemez."  
 
GEREKÇE: Anayasa Mahkemesince verilecek iptal kararlarının, doğacak boşlukları 
doldurabilmesi için yasama organına zaman tanımak amacıyla, ileriye dönük olarak yürürlüğe 
girmesi yönünde tanınan süre, boşluğun ivedilikle doldurulmasına olanak tanımak amacıyla, bir 
yıldan altı aya indirilmiştir.  
 

B. (4)'üncü fıkrası, (5)’nci fikra olarak yeniden sayılandırılır ve maddeye  
        asağıdaki yeni 4)'üncü ve (6)’ncı fıkralar eklenir: 
                   "(4)  İptal kararının  yürürlüğe girişinin ertelenmesi durumunda, Cumhuriyet   
                            Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak yasa       
                            tasarı veya önerisini, öncelikle görüşüp karara bağlar." 
                   "(6)   Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve 
                            Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını,    
                            gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 
 
51-  158’İNCİ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Başsavcı ve savcılar iie ilgili madde bütünüyle kaldırılır ve yerine aşağıdaki veni 
madde konur: 
"Başsavcı ve Savcılar: 

(1) Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı yardımcılan,  savcılar ve savcı  
 yardımcıları, görevlerini adalet ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak yerine getirirler. 
(2) Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı yardımcıları ve savcıların atanmalan,    

           meslekte ilerlemeleri, meslekten çıkarılma dahil tüm disiplin işlemleri,  
          yer değiştirmeleri, yetiştirilmeleri, diğer bütün özlük işlemleri, Yüksek    
          Savcılar Kurulu tarafından yerine getirilir. 

            (3)       (A)   Başsavcı, Yüksek Mahkeme yargıcı atanabilmek için gerekli 
                     niteliklere sahip kişiler arasından atanır ve Kuzey Kıbrıs Türk  
                     Cumhuriyeti adliyesinin daimi üyesidir. 



 25 

                       (B)   Başsavcı, Yüksek Mahkeme yargıçlarının bağlı olduğu aynı koşul  
                     ve kayıtlarla görev yapar ve görevine, ancak yüksek Mahkeme  
                     yargıçlarına uygulanan aynı nedenlerle ve aynı yöntemle son  
                     verilebilir. 
 (4)      Yüksek Savcılar Kurulu, Başsavcının başkanlığında, aşağıdaki kişilerden oluşur: 
            (A)     Başsavcı yardımcıları; 
            (B)      Savcıların kendi aralarından gizli oyla seçecekleri üç üye; 
            (C)     Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir üye; 
            (D)     Cumhuriyet Meclisi tarafından seçilecek bir üye; 
            (E)     Barolar Birliği tarafindan seçilecek bir üye. 
(5)        Yukarıdaki (4)'üncü fıkranın (B), (C), (D) ve (E) bendlerinde belirtilen  
             üyelerin görev süresi üç yıldır, süresi biten üye yeniden seçilebilir. 
             Bu üyelerde aranacak nitelikler ve seçilmelerine ilişkin esaslar yasa ile  
            düzenlenir. 
(6)       Savcılık kadroları ile Savcılık Dairesi Kadroları, Dairenin işleyişi, savcı     
            bağımsızlığına uygun olarak yasa ile düzenlenir. 
(7)      Yüksek Savcılar Kurulu: 
           (A)     Her takvim yılı sonunda, Başsavcılık Dairesinin genel işleyişi, 
                     görevlerinin yürütülmesinde görülen aksaklık veya varsa 
                     nedenleri hakkında, Cumhurbaşkanına, Cumhuriyet Meclisine ve  
                     Bakanlar Kuruluna rapor verir ve alınmasını gerekli gördüğü  
                     önlemler konusunda tavsiyelerde bulunur: 
          (B)     Başsavcılığın genel işleyişi, düzenli çalışması, savcıların ve  
                    Başsavcılık Dairesi kamu görevlilerinin görevlerine devamları, 
                    işlerin verimli bir biçimde yürütühnesi, savcıların yetişmeleri ve  
                    görevlerini bağımsızlık, adalet ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak  
                    yerine getirmeleri yönünde gerekli önlemleri alır. 
(8)    Yüksek Savcılar Kuranınım, görev ve yetkileri Üe çalışma esasları yasa  
          ile düzenlenir. 
(9)     Başsavcı, Kamu yararının gereğine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti    
          Mahkemelerinde, herhangi bir suç hakkında dava açmak, izlemek, davayı    
          devralmak,devam ettirmek veya ettirmemek yetkisine sahiptir; Ceza     
          mahkemelerinde, kovuşturmanın kesin yönetim ve sorumluluğu ve  
         herhangi bir suçun ilk sorgusundan başlayarak kovuşturulması  
         sorumluluğu ile takipsizlik dosyalama yetkisi münhasıran Başsavcıya  
         aittir. Bu yetki doğrudan doğruya Başsavcı veya yönerisine uygun olarak 
         Başsavcı yardımcıları ve savcılar tarafindan kullanılır. 
              (10)   Başsavcı, Başsavcı yardımcıları ve savcılar, herhangi bir mahkemede   
                        dinlenilmek hakkına sahiptirler ye bu haklan kullanılmasında, mahkeme  
                        önüne çıkan bütün diğer kişilere karşı öncelik kazanırlar. 

(11) Bu madde kuralları ile Anayasa kuralları saklı kalmak koşuluyla, Kuzey  
          Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcılığı Dairesinin kuruluşu, işleyişi,  
          Başsavcı, Başsavcı yardımcıları ve savcıların nitelikleri ile atanmaları, 
          hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görev  
          yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin   
          kovuşturması açılması ve disiplin cezası uygulanması, görevleriyle ilgili  
          veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından ötürü  
          soruşturma yapılması ve yargılarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı   
          gerektiren suçluluk ve yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer  
          özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçların güvenceleri  
          kurallarına göre, yasa ile düzenlenir. 
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GEREKÇE: 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti döneminden başlayarak Başsavcılığın, Devletin ve 
organlarının hukuk müşaviri olarak görev yapması esas olarak kabul edilmiş ve bu uygulama 
1975 ve 1985 Anayasalarına da taşınmıştı. Ancak, uygulamada. Savcılık hizmetleri ile 
danışmanlık hizmetlerinin, bağdaşan veya birbirini tamamlayan hizmetler olmadığı ve bu iki 
hizmetin çokça çatıştığı veya karşı karşıya geldiği görülmüş ve aksaklıklar ve yetersizlikler, 
özellikle Danışmanlık hizmetleri açısından uygulamada kendini göstermiştir. Bu nedenle, 
dünyadaki örnekleri de gözetilerek Başsavcılığın savcılık hizmetlerini münhasıran yürütmesi 
uygun görülmüş ve yapılan değişikliklerle. Başsavcılık, danışmanlık hizmetlerinden 
soyutlandırılmıştır. 
 
52-   ANAYASANIN 162. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
Anayasanın değiştirlmesini düzenleyen 162. madde tamamen kaldırılır yerine aşağıdaki yeni 
madde konur. 
“ Anayasanın Değiştirilmesi 
162. (1) Bu Anayasa kurallarının kısmen veya tamamen değiştirilmesine ancak Cumhuriyet 
Meclisinin en az 15 üyesinin önerisi ve üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar 
verilebilir. 
(2) Anayasanın 9. maddesi ile ilgili kurallar değiştirilemez. 
(3) Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki önerilerin görüşülmesi ve kabulü, yukarıda (1).fıkrada 
yer alan usul dışında, yasaların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki kurallara bağlıdır. Ancak 
değişiklik önerileri, önerilerin verildiği tarihten başlayarak kırk beş gün geçmedikçe 
görüşülemez. 
(4) Yukarıda (1). fıkrada belirtilen şekilde bir karar verilmesi halinde, bu karar içerisindeki 
Anayasa değişiklikleri en kısa sürede halkoylamasına sunulur. Anayasa değişiklikleri, 
halkoylamasında kabul edildiği taktirde, Cumhurbaşkanınca on gün içinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girer.     
 
GEREKÇE:  Mevcut madde ışığında Anayasanın değiştirilmesi, demokratik kıstaslar veya 
çoğulcu demokrasi prensipleriyle örtüşmemektedir. Bu madde ile Anayasada değişiklik yapmak 
çok sert bir düzenlemeye tabi tutulmaktadır. Oysa son kararı halkın vereceği bu noktada, bu 
yönde meclis kararı verilmesinin zorlaştırılması demokrasi mantığıyla çelişmektedir.  
 
53-   GEÇİCİ 10'UNCU MADDENİN YÜRÜRLÜKTEN TAMAMEN KALDIRILMASI 
            Kıbrıs Türk halkının savunması ve iç güvenliği ile milletlerarası durum öne sürülerek, 
KKTC ’nin savunmasının KKTC silahlı kuvvetlerince sağlandığını, güvenliğin sağlanmasından 
ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Meclise karşı Bakanlar Kurulu’nun 
sorumlu olduğunu, silahlı kuvvetler komutanının savaşta başkomutanlık görevlerini 
Cumhurbaşkanlığı adına yürüttüğünü vurgulayan 117. maddeyi hükümsüz bırakan geçici 10. 
maddenin bugünkü mevcut şartlarda anlamını yitirmiş olduğu ve yukarıda zikredilmiş olup 
KKTC halkı tarafından  seçilen sivil organların yurt savunması için gerekli iradeye sahip olduğu 
öngörüldüğünden, ilgili madde yürürlükten kaldırılmıştır.                                                   
 
54- GEÇİCİ 1’NCİ MADDE EKLENMESİ: 
Değişiklik metnine. "Mevcut Mevzuatın Anayasaya aykırılığı İddiası" yan başlıklı " 
Aşağıdaki Geçici Maddenin konması: 
"Geçici Madde- Bu Anayasa Değişikliğinin halkoylamasına sunulup halkoylaması sonuçları ile 
birlikte Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak 120 gün içinde, yürürlükte olan 
mevzuat hakkında, Anayasaya aykırılık iddiası ile, Anayasanın 147'inci maddesinde belirtilen 
kişi ve kuruluşlar, iptal davası açabilirler”.  
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GEREKÇE: 1985 Anayasası yürürlüğe girdiğinde mevcut mevzuatın Anayasaya aykırılığı 
iddiasıyla belirli bir süre içinde iptal davası açılmasına olanak tanınmıştı. Ancak, bu hak sınırlı 
tutulmuş ve özellikle sivil toplum örgütleri ile Mecliste grubu bulunmayan siyasal partilere 
kapatılmıştı. İptal Davaları ile ilgili 147'nci maddede apılan değişiklikle, iptal davası 
açabileceklerin kapsamı genişletilmiş olduğundan ve toplumda yeni dinamiklerin de oluştuğunu 
gözeterek, mevcut mevzuatta Anayasaya aykırılıklar taşıyan yasaların bu aykırılıklardan 
arındırılmasına bu düzenleme ile olanak yaratılmıştır. 
 
55- GEÇİCİ 5. MADDE, GEÇİCİ 6. MADDE, GEÇİCİ 7. MADDE, GEÇİCİ 8. MADDE, 
GEÇİCİ 9. MADDE ,GEÇİCİ 12. MADDE ve GEÇİCİ 13. MADDENİN TAMAMEN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI.   
 
GEREKÇE: Bu maddelerin herhangi bir yürürlüğü ve hukuki etkisi kalmamıştır. 
 
56- YENİ 165. MADDE EKLENMESİ   
 
Madde 165. 
“Bu Anayasa Kıbrıs Sorunu’na bulunacak kapsamlı bir siyasal çözüm çerçevesinde  yeni bir 
Anayasal Nizama geçişe engel teşkil etmez.” 
 
GEREKÇE: Annan Planı’nın referanduma sunulması sürecinde bazı çevrelerce anayasal 
mevzuattan kaynaklanan eksikliği kullanarak referandumu engellemek için Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurmuşlar, bu da toplumun geniş kesiminde huzursuzluk yaratmıştı. Oysa ki 
söz konusu referandumda Kıbrıslı Türklerin % 65’i yeni bir anayasal düzene geçmeyi kabûl 
etmişlerdir. Mevcut anayasal nizamdan, bulunacak siyasal çözüm çerçevesinde,  yeni bir anayasal 
nizama geçme iradesi Kıbrıslı Türklerin önünde bir seçenek olarak var olmalıdır. Anayasaya 
konulan bu yeni madde ile buna olanak sağlanmıştır.   
 


