
Doğu Türkistan Cumhuriyeti

ANAYASASI 

 

Resmi Uygur Versiyonundan Çevrilmiştir 



Anayasa güncellenmiş ve 20 Nisan 2019'da Washington DC'de Özel Oturumda 
Parlamento tarafından onaylanmıştır. 

GİRİŞ 

Mevcut Anayasa, 1949'da Komünist Çin'in işgalinden sonra Doğu Türkistan'dan kaçan, 
dünyanın çeşitli yerlerinde sürgünde yaşamak zorunda kalan Doğu Türkistanlı 
göçmenlerin ortak ulusal arzularına göre hazırlanmıştır. Mevcut Anayasa, Doğu Türkistan 
halkının ve çocuklarının özgürce yaşamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Dahası, yabancı 
işgali altında yaşayan halkımıza özgürlüğümüzü yeniden kazandığımızda nelere 
ulaşılabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. 

KISIM 1: DEVLETİMİZİN ADI, DEVLETİMİZİN ÖZELLİKLERİ, ULUSAL BAYRAĞI, 
ULUSAL AMBLEMİ, BAĞIMSIZLIK MARŞI VE ULUSAL MARŞI, ULUSAL DİL, ULUSAL 
DİN VE ULUSAL BAŞKENT 

MADDE 1. DEVLETİMİZİN ADI 

Devletimizin adı Doğu Türkistan Cumhuriyeti'dir. Devletimizin adı tartışmaya açık değil. 
Devletimizin adı, atalarımızın kanı ve canıyla ödendi, bu nedenle farklı bir ad önermek 
veya devletimize farklı bir adla atıfta bulunmak doğrudan hukuka aykırıdır. 
Bağımsızlığımızı tekrar kazanana kadar devletimizin adı olduğu gibi kalacaktır. 

MADDE 2. DEVLETİMİZİN ÖZELLİKLERİ 

Devletimiz, tüm insan haklarına saygılı, demokratik, birleşik ve hukuka dayalı bir devlettir. 
Doğu Türkistan'ın toprak bütünlüğünü, milletimizin ve halklarının birliğini bölmeye veya 
zayıflatmaya izin verilmez. 

MADDE 3. ULUSAL BAYRAĞIMIZ 

Ulusal Bayrak, Beyaz Hilal ve Beyaz Yıldız bulunan Mavi Bayraktır (Ek A). 

 
(Enclosure A: National Flag of East Turkistan) 
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MADDE 4. ULUSAL AMBLEMİMİZ 

Hilal ayının hem sağında hem de solunda bulunan dokuz boncuk ve ortasına Bismillah 
Tuğrası. Hilal ağzının üzerinde üç yıldız, boncukları birbirine bağlayan bir kordon ve altta 
altı dala akan bir düğüm. Onsekiz nokta, Doğu Türkistan'da yaşayan dokuz Uygur ve 
dokuz Oğuz boyunu temsil ederken, üç yıldız daha önce Doğu Türkistan'da kurulmuş 
olan Köktürk, Uygur ve Karahanlı Devletlerini (Ek B) temsil ediyor. 

 
(Ek B: Doğu Türkistan Ulusal Amblemi) 

MADDE 5. ULUSAL MARŞ 

Devletimizin Ulusal Marşı Qurtulush Yolida [Kurtuluş Yolunda] Memet Ali Tevfik 
tarafından 1933 yılında yazılan ve Doğu Türkistan halkı tarafından resmi İstiklal Marşı 
olarak söylenen bir şiirdir. 

Kurtuluş Yolunda 

Kurtuluş yolunda su gibi aktı bizim kanımız, 
Sen için ey yurdumuz olsun feda bu canımız 
Kan döküp hem can verip şimdi kurtardık seni, 
Kurtuluşa kalbimizde var idi imanımız. 

Yar-ı hemdem oldu bizim himmetmiz sen için, 
Dünyayı sorgan idi himmet ile ecdadımız 
Yurdumuz biz yüz gözünü kan ile temizledik, 
Sonra hiç kirletmeyiz çünkü Türktür namımız. 

Atilla, Cengiz, Timur dünyayı titreten idi, 
Can verip can alırız, biz onların evladıyız. 
Çıktı can hem aktı kan düşmandan oldu el aman 
Yaşasın, bin yaşasın parlasın istikbalimiz. 
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MADDE 6. ULUSAL DİLİMİZ, ULUSAL DİNİ VE ULUSAL BAŞKENTİMİZ 

Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin resmi ulusal dili Uygurcadır. Kazakça ve Kırgızca da 
tanınan ulusal diller arasındadır. 

Resmi ulusal din İslam'dır. Devlet diğer dinlere saygı duyar ve onları korur ve dini 
uygulama haklarını tam olarak garanti eder. 

Devletimizin ulusal başkenti Urumchi’dir. 

MADDE 7. Yukarıdaki MADDELER, yani. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.Maddeler hiçbir şekilde 
değiştirilemez, herhangi bir öneri ileri sürülemez veya tadil edilmeye çalışılamaz. 

KISIM 2: DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİNİN SÜRGÜN HÜKÜMETİ 

MADDE 8. 14 Eylül 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti 
Washington'da kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, Ülkemiz Çin’in 
açgözlü işgalinden kurtarılıncaya kadar, Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan 
halkı üzerinde yasal otorite kullanmasına ve onları temsil etmesine izin verilen tek 
organıdır. 

MADDE 9. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti'nin temel görevleri, Özgür 
Dünya içinde demokrasi, hukukun üstünlüğü, barış ve insan haklarına saygı ilkelerine 
bağlı olan milletlerin desteğini kazanmaktır. Çin'in Doğu Türkistan halkına karşı devlet 
terörizmine karşı çıkmak ve ülkemizin Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını kazanmak için 
Birleşmiş Milletler öncülüğündeki tüm uluslararası kuruluşlar ve uluslararası insan hakları 
örgütleri ile birlikte çalışmaktır. 

MADDE 10. Yürütme Konseyi; Başkan, Başkan Yardımcısı, Parlamento Başkanı, 
Parlamento Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Başbakan Yardımcısından oluşan 7 üyeli bir 
gruptur. Yürütme Konseyi, Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Sürgün Hükümeti 
etkinliklerini, toplantılarını denetleme ve yönlendirme ve önemli direktifler çıkarma yetkisi 
verilen hükümetin en üst düzey liderliğini oluşturur. 

MADDE 11. Yürütme Konseyi, Başkanın daveti üzerine herhangi bir yerde yılda bir kez (ve 
gerekirse daha sık) toplanır. Doğu Türkistan'ı, hükümeti, hükümet üyelerini ve hükümetin 
resmi açıklamalarını ilgilendiren konular tartışılacak ve bunlardan kaynaklanan direktifler 
oy çokluğu ile çıkarılacaktır. Kararlar, Başbakan tarafından kanuna kaydedilir 
(resmileştirilir). 
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MADDE 12. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Bakanları, Başbakanın 
himayesinde bir Bakanlar Kabinesi halinde örgütlenir. İhlalin ciddiyetine göre, hükümetin 
programlarını (politikalarını) baltalayan veya ihlal eden Bakanlar Kurulu Bakanlarına üç 
kınama cezası verilecek (bazı aşırı ihlaller uyarı almayacak ve ihlal edenler derhal 
cezalandırılacaktır). Bu kınama (lara) uymayanlar, karar Bakanlar Kurulunca verilip 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Başbakan tarafından Kabine'den çıkarılır. 

MADDE 13. Kabine, Hükümet programlarının (politikalarının) uygulanmasına ilişkin 
raporları sunacakları yılda bir veya iki kez toplanacaktır. Kabine, Yürütme Konseyin 
direktiflerini ve hükümetin politikalarını nasıl uygulayacağını tartışmak ve bunlara göre 
harekete geçmek için gerektiği şekilde toplanacaktır. 

KISIM 3: DOĞU TÜRKİSTAN'IN PARLAMENTER SEÇİMLERİ VE VATANDAŞLIĞI 

MADDE 14. Parlamento, Meclis Üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir 
Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısı (tüm bu pozisyonların en az iki adayı 
olmalıdır) oyların üçte iki çoğunluğu ile 4 yıllık bir dönem için seçilir. Parlamento, 
Parlamento kurallarına göre herhangi bir bölgeden demokratik bir şekilde seçilen 
Parlamento Üyelerinden oluşur. Parlamento - olağanüstü durumlar dışında - her dört yılın 
sonunda 10 Kasım'da açılır ve 11 Kasım'da kapanır. Milletvekilleri bu Anayasanın 17, 18 
ve 19. Maddelerine göre seçilir ve böylece Parlamento oluşturulur. Yeni seçilen 
Milletvekilleri 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlayacaklar. 

MADDE 15. Doğu Türkistan Cumhuriyeti içinde ve dışında, düşman ve işgal kuvvetleri 
ile işbirliği yapan veya bunlara bağlı olan veya düşmanın Doğu Türkistan'ı işgal etmesini 
veya işgal etmeye devam etmesini kolaylaştıranların Parlamento Üye seçilmesine izin 
verilmez. Anavatan (Doğu Türkistan) dışındaki herhangi bir siyasi faaliyette bulunan veya 
bağımsızlık dışında görüş sahibi olan kuruluşlara üye olanlar, söz konusu kuruluşlara 
üyeliklerini sona erdirmekle yükümlüdürler ve bu süre içinde düzeltmeleri gereken bir 
bekleme süresi geçirirler. Bu tür kuruluşlarda çalışan kişiler için, bu tür kuruluşlar 
tarafından ulusal menfaatimize aykırı veya zayıflatıcı eylemlerde bulunulmuş veya 
beyanlar verilmişse, bu kişilerin daha sonra bu tür kuruluşlardan istifa etseler bile 
Parlamento Üyesi olmalarına izin verilmeyecektir. Milletvekili olmak için Bağımsızlığa 
yönelik siyasi görüşleri olmalı. 

MADDE 16. Çinli olmayan ve Devletin işgal ve işgaliyle hiçbir ilgisi olmayan, düşman 
veya işgal kuvvetleri ile işbirliği yapmayan, onları korumayan ve Doğu Türkistan'da 
doğmuş kişiler veya Doğu Türkistan'da aile geçmişine sahip olanlar Doğu Türkistan 
vatandaşı olarak kabul edilmektedir. Doğu Türkistan dışında yaşayan ancak kendilerini 
Doğu Türkistanlı hisseden ve Doğu Türkistan'ı anayurdu alan göçmenler, Doğu Türkistan 
vatandaşlığına geçmiş vatandaşlar olarak kabul edilecektir. 
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KISIM 4: PARLAMENTO ÜYELERİ 

MADDE 17. Milletvekilleri, 18 yaşını doldurmuş, Anavatan için Bağımsızlığı destekleyen, 
Anavatanımız için bağımsızlık destekleyen her türlü siyasi ve yurtsever olay ve faaliyetlere 
katılan olması gerektir ve bunlara katılan Doğu Türkistan vatandaşları tarafından 
demokratik yollarla oy vererek seçilir. Doğu Türkistanlıların ikamet ettiği her ev sahibi 
ülkede en fazla 10 Milletvekili seçilebilir. 

MADDE 18. Yabancı Silahlı Kuvvetler ve yabancı Kolluk kuvvetleri mensupları, hizmet 
süreleri boyunca Milletvekili seçilemezler. Ancak seçimden en az 3 ay önce istifa etmeleri 
kaydıyla, bu kişilerin oy verme ve seçilme hakları vardır. 

MADDE 19. Ülke sınırları içinde her 60 bin vatandaşa bir Milletvekili seçilir. Sürgündeki 
Parlamento söz konusu olduğunda, Parlamento'nun üye sayısı, Parlamento tarafından 
kabul edilen hukuk ilkelerine göre, Parlamento üyelerinin yaşadığı ülkedeki Doğu 
Türkistanlıların sayısına göre belirlenir. Her durumda Sürgündeki Parlamento üyeleri sayısı 
60'ı geçemez. 

MADDE 20. Parlamento Üyelerinin öldüğü (veya başka nedenlerle görevden alındığı veya 
görevden alındığı) hallerde, yeni Milletvekilleri, Meclis Kararnamesi ile belirlenen bir süre 
içinde, seçildikleri yerde yapılacak seçimle seçilirler. öncekiler seçildi. Her durumda, 
Sürgündeki Parlamenterlerin yerini, ikamet ettikleri ev sahibi ülkedeki Doğu Türkistan 
vatandaşları almıştır. Her durumda, Sürgündeki Parlamenterler, ikamet ettikleri ev sahibi 
ülkedeki Doğu Türkistan vatandaşlarıyla değiştirilir. 

KISIM 5: KANUNLAR VE KARARLAR 

MADDE 21. Tüm kanunlar Parlamento tarafından çıkarılır. Çıkarılan kanunlar üçte iki 
çoğunlukla kabul edilebilir. Başkan daha sonra yasaları onaylamalıdır. Kabul edilen 
kanunlar Hükümet tarafından uygulanacaktır. 

MADDE 22. Tüm direktifler, Anayasanın yol gösterici ilkelerine ve devletin kanunlarına 
uygun olarak Hükümet tarafından çıkarılır. 

KISIM 6: PARLAMENTO VE MİLLİ SİLAHLI KUVVETLER 

MADDE 23. Başkan, Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıdır. 

MADDE 24. Barış zamanında, Silahlı Kuvvetler, Başkan tarafından atanan, deneyimli ve 
saygı duyulan, Silahlı Kuvvetler tarafından sevilen ve güvenilen yüksek rütbeli bir subay 
tarafından komuta edilir ve yönetilir. 
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MADDE 25. Parlamento, Hükümete, Parlamentonun oylarının çoğunluğu ile savaşa 
hazırlanma, Devletin çıkarlarını ve Ulusal Bağımsızlığımızı koruma, savaş açma ve diğer 
ülkelerle anlaşmalar yapma yetkisi verir. 

KISIM 7: BAŞKANIN SEÇİMİ VE BAŞKANIN HAKLARI 

MADDE 26. Başkan, Parlamento tarafından seçimle seçilir. Adaylar, Doğu Türkistan 
halkının saygı duyduğu ve sevdiği Doğu Türkistan halkının çıkarları için özveride 
bulunan, Doğu Türkistan için Bağımsızlık davasına kendini adamış en az 25 yaşını 
doldurmuş, eğitimli, Türk etnik kökene sahip, milletvekili seçilmeye uygun olan ve milli 
menfaati benimseyenler Doğu Türkistan vatandaşları olmalıdır. Başkan yalnızca iki (4 
yıllık) dönem için seçilebilir.  Seçilmiş Başkan yeminle göreve başlar. 

CUMHURBAŞKANLIĞI YEMİNİ 

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, Ulu Tanrı'nın ve Doğu Türkistan 
halkının önünde, devletimizi ve çıkarlarını koruyacağım ve savunacağım, bağımsızlığımızı 
ve toprak bütünlüğünü, egemenliğini korumak ve sürdürmek için yemin ederim. 
Milletimizin ve Vatanımızın birliğini, Anayasayı ve insan hakları ilkelerini yaşatmak ve saygı 
duyurarak, tüm gücümle devletimizi yüceltmek için, devletimize ve halkımıza refah 
getirmek için çabalayacağım. 

MADDE 27. BAŞKANIN HAK VE GÖREVLERİ 

Başkan, Başbakanlığa iki kişiyi aday gösterir ve onları birini seçecek olan Parlamento'ya 
sunar. Başkan, Başbakan Kabinesinin adaylarını onaylama veya reddetme hakkına 
sahiptir. Başbakan ciddi suçlar işlediği takdirde azarlanır, kınamaya aldırmazsa 
Parlamento görevden alınmasını teklif etmekle yükümlüdür. Başkan, bir adayın Başbakan 
Kabinesindeki pozisyonunu reddetmek, değiştirmek veya uzatmak için delillerle birlikte 
bir teklif yazma hakkını saklı tutar. 

Cumhurbaşkanı, Devletin Birliğinin sembolüdür. Cumhurbaşkanı, Parlamento tarafından 
onaylanan kanun, tüzük, beyan ve kararnamelerin altını çizer; ayrıca yurtdışında 
büyükelçi atar ve yabancı ülke büyükelçilerini kabul eder. Adalet Bakanının teklifi üzerine 
büyük suç işleyenleri affedebilir veya cezasını hafifletebilir. 

MADDE 28. Cumhurbaşkanının hastalık, seyahat veya diğer nedenlerle görevini yerine 
getirmesinin engellendiği dönemlerde, Milletvekili olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 
Cumhurbaşkanı vekili olarak Başkan hastalığından iyileşene, seyahatinden dönene kadar 
görev ve Başkanlığın tüm yetkilerine sahiptir. Cumhurbaşkanının ölümü halinde, Başkan 
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Yardımcısı görevini yapar Parlamento tarafından yeni Cumhurbaşkanı seçilen kadar. Bu 
MADDE, Doğu Türkistan Cumhuriyeti  Sürgündeki Cumhurbaşkanı için de geçerlidir. 

MADDE 29. Cumhurbaşkanı, tek taraflı hareket ederek ve Meclis ve Yüksek Kurulun 
direktiflerine uymayı reddederek Anayasa ve ilkelerini ihlal ederse üç defa uyarılır. 
Cumhurbaşkanının bu uyarıları dikkate almaması halinde, Yüksek Komitenin önerisiyle, 
Parlamentonun emriyle Başkan görevden alınır. Bu durumlarda, Parlamento tarafından 
yeni bir Başkan seçilinceye kadar, Başkan Yardımcısı Başkanlık görevini üstlenir. 

KISIM 8: BAŞBAKANIN SEÇİMİ VE BAŞBAKANIN HAK VE GÖREVLERİ 

MADDE 30. Başbakan, Parlamento tarafından seçimle seçilir.  Adaylar, Doğu Türkistan 
halkının saygı duyduğu ve sevdiği Doğu Türkistan halkının çıkarları için özveride 
bulunan, Doğu Türkistan için Bağımsızlık davasına kendini adamış en az 25 yaşını 
doldurmuş, eğitimli, Türk etnik kökene sahip, milletvekili seçilmeye uygun olan ve milli 
menfaati benimseyenler Doğu Türkistan vatandaşları olmalıdır. Başbakan yalnızca iki (4 
yıllık) dönem için seçilebilir. Başbakan, bir Bakanlar Kurulu oluşturur ve Başkanın 
onayından sonra bunları Parlamentoya sunar. Parlamento bir Hükümetin oluşumunu 
onayladıktan sonra, oyların çoğunluğu ile Bakanlar Kurulunu onaylar. Bu süreçte, mevcut 
Bakanlar Kurulu görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. 

MADDE 31. Başbakan, Hükümetin Resmi Sözcüsü olarak görev yapmak üzere bir veya iki 
bakanı atar. 

MADDE 32. Başbakan, Hükümetin Politikaları ve Anavatandaki genel durumla ilgili olarak 
yılda en az bir kez Parlamento'ya rapor verecektir. Başbakan, savaş ve barış zamanlarında 
silahlı kuvvetlerin hazırlığını sürdürme, Bakanlar Kurulu'nun faaliyetlerini denetleme, 
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararlara aykırı hareket eden Bakanları üç kez 
uyarma ve bu uyarıları dikkate almazlarsa Bakanlar Kurulu dışına çıkarmak, kanunların 
adil uygulanmasını sağlamak, ülke olağanüstü durumlarla karşılaştığında kanun yetkisine 
sahip kararnameler çıkarmak ve Parlamento ile sıkıyönetim ilan etmek onay. 

KISIM 9: PARLAMENTO'NUN HAKLARI 

MADDE 33. Parlamento, tüm kanun ve yönetmelikleri çıkarmaya, vergi toplama, ithalat ve 
ihracat düzenlemelerine ilişkin kanun kanunlarını çıkarmaya, mallara vergi koymaya, borç 
arama ve vermeye, mülkün emanetçisi olarak kamu menfaatleri ve ithal mallara uygulanan 
genel vergi ve vergilerin Doğu Türkistan sınırları içinde eşit etkiye sahip olması için 
yasalar çıkarmak yetkilidir. Ayrıca Parlamento aşağıdaki konularda kanun çıkarır: 
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MADDE 34. Doğu Türkistan Cumhuriyeti adına yurt dışından kredi almak ve iç ve dış 
ticareti kontrol etmek; 

MADDE 35. Vatandaşlık verilmesi, vatandaşlığın kaldırılması, parasal krize yol açacak 
bankacılık işlemlerinin önlenmesi ve bankacılık kanunlarının çıkarılması; 

MADDE 36. Para ihraç etmek, değerini korumak, döviz kurları ile döviz kurlarını 
sabitlemek, ölçü ve ölçekleri ayarlamak; 

MADDE 37. Sahte para işleyenleri cezalandırmak; 

MADDE 38. Postaneler, hastaneler ve okullar açmak ve bunların yapımını, bakımını ve 
iyileştirmesini yapmak; 

MADDE 39. Yazar, sanatçı ve bilim adamlarının fikri haklarını belirlemek, buluş 
sahiplerinin patent haklarını korumak ve çalışmalarını ve araştırmalarını özgürce 
yapabilmelerini sağlamak; 

MADDE 40. Bir Yüksek Mahkeme kurmak ve buna bağlı diğer mahkemeler; 

MADDE 41. Soygun, yolsuzluk, yasa dışı ticaret, yağma ve sahtecilik suçlarını araştırmak, 
önlemek ve durdurmak ve Devletimizin topraklarında kanunlara aykırı hareket edenleri 
cezalandırmak; 

MADDE 42. Savaşmak, bu tür saldırıların muhtemel olduğu durumlarda ülkeye yapılan 
saldırılara karşı savunma için hazırlık yapmak; 

MADDE 43. Silahlı kuvvetlerin eğitimi ve desteklenmesi ve Milli Silahlı Kuvvetlerin idaresi 
için yasaların çıkarılması; 

MADDE 44. Devletin üniter yapısını korumak amacıyla, Devlete karşı isyan veya işgaller 
halinde Silahlı Kuvvetlere ve diğer Güvenlik Kuvvetlerine görev vermek; 

MADDE 45. Silahlı Kuvvetlerin teşkilatı ve silahlanmasına ilişkin olarak, Parlamento 
tarafından çıkarılan kanunlara uygun olarak askeri görevlilerin atanması ve askeri eğitim; 

MADDE 46. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Doğu Türkistan Cumhuriyeti 
Hükümetine, işbu Anayasa ile, yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli 
ve uygun olan diğer tüm yasaları çıkarma yetkisinin tam yetkiye sahip olduğunu kabul 
etmiştir. herhangi bir Devlet dairesi veya herhangi bir Devlet memuru tarafından yürütülür. 
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KISIM 10: VATANDAŞLIK HAKLARI VE PARLAMENTO HAKLARI 

MADDE 47. Parlamento, Doğu Türkistan halkının haklarını ve dini inançlarını güvence 
altına alır ve halkın kendi dinini özgürce yaşama hakkını yasaklayacak veya 
engelleyebilecek veya düşünce ve kendini ifade etme özgürlüklerini, toplanma, halka açık 
gösteri veya protesto hakkı, basın ve basın özgürlüğünü kısıtlama veya dilekçe verme 
özgürlüklerini engelleyecek ve ya kısıtlayacak kanunlar çıkarmaz. 

MADDE 48. Doğu Türkistan Hükümeti'nin rehberliğinde, halkın silaha sahip olma ve 
silah taşıma hakkı vardır. 

MADDE 49. Ülkemizin işgal ve / veya işgalinde işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan, araç 
olarak (açık veya gizli) hareket edenler veya düşmana herhangi bir şekilde yardım edenler, 
onların suçları niteliğine göre kovuşturulur ve cezalandırılır. 

MADDE 50. Hiçbir askeri veya güvenlik görevlisinin, ister barış ister savaş zamanında 
olsun, mal sahibinin izni, mahkeme kararı veya savcının emri olmadan bir mülke 
girmesine veya el koymasına izin verilmez. 

MADDE 51. İnsanların kendileri, malları, belgeleri, paraları, taşınır ve taşınmaz malları, 
makul olmayan arama ve el koymalara karşı güvence altına alınır ve bu hakları 
kısaltılmaz. 

MADDE 52. Savaş halleri veya kamu güvenliği için bir risk söz konusu olduğu durumlar 
haricinde, Mahkeme kararı veya Savcının emri olmadan hiç kimse tutuklanamaz veya 
suçlanamaz. Hiç kimse aynı suçtan iki kez yargılanamaz. Dava mahkemece karara 
bağlanmadıkça, hiçbir kimse özgürlüklerinden veya mallarından yoksun bırakılamaz, 
mallarına el konulamaz ve malları üzerindeki hakları kamuya devredilemez. 

MADDE 53. Tüm cezai kovuşturmalarda sanıklar, kamu adına hizmet veren tarafsız bir 
mahkemede yargılanır. Sanık, kendilerine yöneltilen suçlamalardan haberdar edilecektir. 
Ayrıca olayın tanıkları dinlenecek ve sanık savunması için bir avukat tutabilecektir. 

MADDE 54. Sanıklardan aşırı kefalet talep edilemez, aşırı para cezaları verilemez, 
zalimce ve olağandışı cezalar verilemez. Suçlu ancak Ceza Kanununa göre suçuna uygun 
kodlarla cezalandırılabilir. 

MADDE 55. Vatandaşların bu Anayasada belirtilen hakları göz ardı edilemez; ek olarak, 
önceden verilmiş olan haklar ihlal edilemez; ayrıca bu Anayasa ile güvence altına alınan 
eşit haklar inkar edilemez. 
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MADDE 56. Mahkeme, Ceza Kanununda öngörülen cezalar dışında ceza veremez. 
Mahkeme, bir suçluyla alay edemez veya cezalandıramaz veya mali durumuna göre 
suçluya karşı ayrımcılık yapamaz. Tüm Doğu Türkistan vatandaşları kanun önünde eşittir. 

KISIM 11: HÜKÜMETİN YETKİSİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR 

MADDE 57. Kanunla belirlenen tahsisler dışında, Doğu Türkistan Hükümeti tarafından 
herhangi bir hukuka aykırı masraf yapılmayacaktır. Başbakan, Parlamentonun onayı ile, 
Devletin güvenliği ve kamu işleri için gerekli olan parayı yanında bulundurmaya ve 
harcama yetkisine sahiptir. Parlamento, Hükümet tarafından oyların salt çoğunluğu ile 
sunulacak olan devletin yıllık mali bütçesini onaylar. Başbakan, ilgili Bakanlık ve 
Enstitülerin bütçe giderlerini her yıl Meclis Teftiş ve Kontrol Komisyonuna teftiş ettirir. Söz 
konusu Komisyon, sayıları 3, 5, 7, 9 veya tek sayı olmak üzere, Parlamento Üyelerinden 
oluşur. 

MADDE 58. Doğu Türkistan Hükümeti hiç kimseye asalet unvanı veremez. Kamu 
görevlilerinin ve Parlamento Üyelerinin Parlamento'nun izni olmadan hediye veya rütbe 
kabul etmelerine veya almalarına izin verilmez. Bununla birlikte, Devletin ulusal 
çıkarlarına uygun görülen ve bu itibarla kamu görevlileri, Milletvekilleri ve diğer başarılı 
kişiler tarafından alınabilecek bir huzur hakkı niteliği taşıyan bu tür unvan, hediye ve 
teminatlar almaya ve aynı zamanda bir teşekkür gibi vermeye hakları vardır.  

KISIM 12: ADALET SİSTEMİ 

MADDE 59. Doğu Türkistan adalet sistemi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Parlamento 
aracılığıyla kanunlarla kurulan alt mahkemeler aracılığıyla işlemektedir. Hâkim ve 
savcılar, hukuk yüksek lisans eğitimini tamamlamış, iyi huylu ve halkın saygılı hukukçular 
arasından Adalet Bakanlığınca atanır. Hâkimler ve savcılar, görevlerini tarafsızlık ve 
adaletle yerine getirir. 

MADDE 60. Kişiler, bir ast mahkemece verilen karar ve kararlara Yargıtay'a itiraz etme 
hakkını saklı tutar. 

MADDE 61. Doğu Türkistan Hükümeti, Anayasa uyarınca kabul edilen kanunların tarafsız 
bir şekilde yürütülmesinden, uluslararası adli anlaşmaların yerine getirilmesinden sorumlu 
olacak ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası hukuk davalarında 
Doğu Türkistan'ı temsil edecektir. Doğu Türkistan Hükümeti, Adalet Bakanlığının 
Anayasaya, tüm uluslararası anlaşmalara, Doğu Türkistan hükümeti tarafından kabul 
edilen tüm uluslararası anlaşmalara tarafsız bir şekilde bağlı kalmasını sağlamaktan 
sorumludur. 
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MADDE 62. Tüm [ceza] davaları, Savcı tarafından iddianame ile tarafsız mahkemelerde 
yargılanır. 

MADDE 63. Doğu Türkistan Devleti'nde savaş veya çatışmayı kışkırtmak, devlete ve 
vatan düşmanlarına yardım veya yataklık etmek vatana ihanet olarak belirlenir. Vatana 
ihanet, anavatana karşı en iğrenç ve ciddi suçtur; dolayısıyla hainler ağır 
cezalandırılacaktır. Bu tür suçlar iki tanık tarafından tasdik edilmedikçe veya sanık tarafsız 
bir mahkemede suçunu itiraf etmedikçe, hiç kimse vatana ihanetten hüküm giyemez. 

MADDE 64. Parlamento, vatana ihanet cezasını onaylama yetkisine sahiptir. 

KISIM 13: ANAYASADA DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZELTMELER 

MADDE 65. Bu Anayasanın, Parlamentonun üçte ikisi tarafından uygunsuz olarak 
değerlendirilecek herhangi bir maddesi değiştirilebilir. Bununla birlikte, bu Anayasanın 
ana ilkesi, yani. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Maddeler değiştirilemez ve hatta değiştirilmesi 
önerilemez. Değiştirilen maddeler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ'nde sunulmaktadır. 

MADDE 66. Doğu Türkistan kanunları, Devletin yetkisi altında yapılacak değişiklikleri 
ülkenin en yüksek kanunları olarak kabul edecek ve hakimler bu kanunlara uymak için 
çaba göstereceklerdir. Milletvekilleri ile İdari ve Yargı Görevlileri göreve başlamadan önce 
bağlılıklarına yemin eder. 

MADDE 67. Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamentosu üyeleri, Doğu Türkistan halkı 
tarafından, her 4 yılda bir yapılacak olan Genel Kurul açılışından 6 ay önce demokratik 
bir süreçle seçilmelidir. Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra, 
Kasım ayının ilk haftasında 4 yılda bir Parlamento seçimleri yapılacaktır. Yeni Parlamento 
yemin ettikten sonra 12 Kasım'da toplanacak. Bu yemin töreni Parlamentonun en yüksek 
rütbeli üyesi tarafından yapılır. Yemin töreninden sonra Parlamento, 14. MADDEDEKİ 
esaslara göre oturumda olacaktır. 

KISIM 14: ANAYASA MAHKEMESİ 

MADDE 68. Anayasa Mahkemesi, Doğu Türkistan Parlamentosu tarafından çıkarılan özel 
bir kanun uyarınca kurulur. Bu Mahkeme, hükümet tarafından çıkarılan kanun ve 
kararnamelerin yanı sıra Parlamento'nun düzenlemelerinin hem şekil hem de karakter 
bakımından Anayasaya uygun olup olmadığını denetler. Anayasa Mahkemesi 11 resmi üye 
ve 4 aday üyeden oluşur. Anayasa Mahkemesi üyeleri, kendi aralarından bir kişiyi 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, bir kişiyi de Başsavcı olarak seçerler. 

MADDE 69. Anayasa Mahkemesi - Yüksek Adalet Divanı sıfatıyla - siyasi partilerin 
faaliyetlerinin Anayasaya uygun olup olmadığına Cumhuriyet Savcısının yazılı raporunu ve 
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başvurusunu inceleyerek karar verir. Karar vermeden önce, ilgili siyasi partinin Başkanı ve 
Başkan Yardımcısı'nın iddialarını dinler. 

MADDE 70. Anayasa Mahkemesi - Cumhuriyet Savcısının iddianamesi ve Parlamentonun 
onayı ile - Cumhurbaşkanı, Başbakan veya diğer Bakanların Devletin ulusal çıkarlarına 
ciddi zarar verdikleri Yüksek Mahkeme davalarında yargılama yapar. Yargıtay'ın kararı 
kesindir ve temyiz edilemez. 

MADDE 71. 14 Bölüm ve 71 Maddeden oluşan bu Anayasa, 20 Kasım - 22 Kasım 2004 
tarihleri arasında Washington'da toplanan Milletvekilleri tarafından oybirliği ile kabul 
edilmiş ve sonrasında ilan edilmiştir. Yetkili alınacak metin Uygurca yazılan metindir.
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