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Bilindi¤i gibi 1982 Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve kamuoyunun gündeminde. Bu yaz›m›zda gündemi takip
edenler için k›saca Anayasa de¤iflikliklerinin tabi oldu¤u
usulden bahsetmek istiyorum. Anayasalar de¤ifltirilme
biçimlerine ba¤l› olarak ikiye ayr›l›r. Esnek ve kat› anayasalar.
1982 Anayasas› bu bak›mdan kat› bir anayasad›r. Biçim,
içerik ve usul yönünden de¤ifltirilmesi, kanunlara nazaran
güç usullere tabi tutulmufltur. Biçim ve usul yönünden
getirilen s›n›rlamalar Anayasan›n de¤ifltirilmesi için nitelikli
ço¤unluk aranmas› olarak aç›klanabilir. Yine Anayasan›n ilk
üç maddesinin de¤ifltirilemeyece¤i yönündeki hüküm de
içerik yönünden s›n›rlamay› göstermektedir.

1982 Anayasam›za göre, Anayasa de¤iflikli¤inden söz etmek
için üç aflaman›n gerçekleflmesi gerekmektedir. Bunlar
de¤ifliklik teklifi, de¤ifliklik teklifinin karara ba¤lanmas› ve
onayd›r. Her ne kadar yaz›m›z›n konusu olmasa da, yarg›sal
denetimin de Anayasa de¤iflikli¤inin bir parças› oldu¤unu
belirtmekte yarar vard›r.

Bilindi¤i üzere TBMM 550 milletvekilinden oluflmaktad›r, bu
say› Anayasa de¤iflikli¤i için gerekli karar ve toplant›
yetersay›lar›n›n tespit edilmesinde kullanaca¤›m›z kriter.
‹lk aflaman›n gerçekleflmesi, di¤er bir ifadeyle Anayasa
de¤iflikli¤i teklifinden söz edilebilmesi için Meclis üye
tamsay›s›n›n en az üçte birine ait teklif metni olmas›
gerekmektedir. Böylece 1982 Anayasas› de¤ifliklik teklifinde
bulunma yetkisini sadece yasama organ›na tan›m›fl
olmaktad›r. Ancak daha farkl› modeller de bulunmaktad›r.
Örne¤in ‹sviçre Anayasas› seçmenlere de de¤ifliklik teklifinde
bulunma yetkisi tan›maktad›r.

Bundan sonra ikinci aflamaya geçilmektedir. Bu aflamada
Anayasa teklifinin haz›rlanarak karara ba¤lanmas›
gerekmektedir. 1982 Anayasam›za göre bu görev de Yasama
organ› taraf›nda yerine getirilmektedir. Bu aflamada teklifin
komisyonlardan geçtikten sonra Meclis gündemine al›nmas›
gerekmektedir. Daha sonra kanunlardan farkl› olarak,
tekliflerin iki defa mecliste görüflülmesi gerekmektedir.
Anayasa de¤iflikli¤i için 1. tur ve 2. tur görüflme ve oylamalar
yap›lmas› da bu düzenlemeden kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca
oylaman›n gizli yap›lmas› gerekmektedir. De¤ifltirme teklifinin
kabulü için Meclis üye tamsay›s›n›n beflte üç ço¤unlu¤unun
olumlu oy kullanmas› zorunludur. Di¤er bir ifadeyle beflte

üç ço¤unlu¤un alt›nda oy alan Anayasa de¤iflikli¤i teklifi
düflmüfl olacakt›r.

Ancak teklifin beflte üç ço¤unlu¤un oyunu almas› yasalaflt›¤›
anlam›na da gelmez. Anayasa de¤iflikli¤i bu flekilde yasama
organ›ndan geçerek kabul edildikten sonra üçüncü aflamaya
geçilecektir: Onay aflamas›. 1982 Anayasas› anayasa
de¤iflikliklerinin yasalaflmas› için onay aflamas›n› flart
koflmufltur. 1961 ve 1924 Anayasalar›nda, Cumhurbaflkan›n›n
onaylamak ya da de¤iflikli¤i tekrar görüflmek üzere geri
gönderme yetkisi tan›nmam›flt›. Cumhurbaflkan› kabul edilen
Anayasa de¤iflikli¤ini gerekçelerini belirtmek suretiyle tekrar
görüflülmek üzere meclise geri gönderme yetkisine sahiptir.

Meclis üye tamsay›s›n›n beflte üç ile üçte ikisi aras›ndaki oy
ço¤unlu¤u ile kabul edilen Anayasa de¤iflikli¤i
Cumhurbaflkan›nca Meclise tekrar görüflülmek üzere geri
gönderilmez ise halkoyuna sunulmas› gerekir. Bu durumda
zorunlu halk oylamas›ndan söz edilir.

Bununla beraber, Cumhurbaflkan›nca, Anayasa de¤iflikli¤inin
tekrar görüflülmek üzere Meclise geri gönderilmesi halinde,
de¤iflikli¤in yasalaflabilmesi için üye tamsay›s›n›n üye
tamsay›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤uyla kabul edilmesi gerekir.
Cumhurbaflkan›, üye tamsay›s›n›n üçte ço¤unluyla kabul
edilerek kendisine geri gönderilen Anayasa de¤iflikli¤ini halk
oylamas›na sunma yetkisine sahiptir. Bu durumda da ihtiyari
nitelikte halkoylamas›ndan söz edilir.

Anayasa de¤iflikliklerine iliflkin halk oylamas›n›n nas›l
yap›laca¤›, Anayasa De¤iflikli¤inin Halkoyuna Sunulmas›
Hakk›nda Kanun’la aç›klanmaktad›r. De¤ifliklik teklifinin 27.
maddesi “Bu kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer ve
halkoyuna sunulmas› halinde tümüyle oylan›r.” hükmünü
içermektedir. Anayasa De¤iflikli¤inin Halkoyuna Sunulmas›
Hakk›nda Kanunun 4. maddesine göreyse halkoylamas›nda
beyaz renk üzerinde “Evet”, kahverengi üzerinde "Hay›r"
ibareleri bulunan iki ayr› renkten müteflekkil birleflik oy
pusulas› kullan›l›r.

Yukar›da k›saca Anayasa de¤iflikliklerinde uygulanacak usul
kurallar›ndan söz etmeye çal›flt›k, ancak 26 maddeden oluflan
de¤ifliklik hakk›nda, beyaz ve kahverengi olmak üzere iki
renkten oluflan pusuluyla nas›l oy kullanaca¤›m›z› aç›klamak
zor.
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