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0. GİRİŞ 

Anayasalar, devletlerin temel hukuk metinleri ve yol haritalarıdır. Anayasa, bir devletin 

yönetim biçimini ve örgütlenişini, temel kurumlarının neler olduğunu, bunların birbirileriyle olan 

ilişkilerini ve temel hak ve özgürlükleri düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasalar, devlet 

iktidarını sınırlandırarak, insan hak ve özgürlüklerini genişletmeyi ve güvence altına almayı 

hedefleyen temel hukuki metinlerdir. Bu bağlamda anayasalar, toplumsal hayatı düzenlemekle 

birlikte, insan onuruna yaraşır bir yaşamın teminatı da olmaktadırlar. 

Anayasacılık hareketleri 19.yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Bu hareketler ile devlet 

iktidarının sınırlanması suretiyle insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi yolunda önemli 

mesafeler kaydedilmiştir. Osmanlı’da ise devlet iktidarının sınırlandırılması düşüncesi 19. yüzyılın 

yarısında ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar Osmanlı-Türk anayasa tarihinde beş anayasa yapılmıştır. 

Bunlar sırasıyla, 1876; 1921; 1924; 1961; ve 1982 Anayasalarıdır. 

Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan anayasacılık hareketlerine bakıldığında Avrupa 

ülkelerine göre daha sık anayasa değiştirdiğimiz görülmektedir. Anayasalar temel hukuki metinler 

olduğu için çok sık değişikliğe uğramazlar. Fakat Türkiye’de anayasalar olağanüstü dönemlerde 

yazıldığından, değişen toplumsal talepler doğrultusunda dönem dönem anayasaların 

restorasyonu ya da yeniden yazımı toplumsal bir ihtiyaç haline gelmektedir. 

Türk toplumu hukukun üstün olduğu, demokratik katılımın yüksek olduğu, özgürlüklerin 

geliştiği, insan hak ve hürriyetlerinin önemli olduğu bir anayasayı özlemektedir. 1808’de Senedi-i 

İttifak’ın imzalanması ile Padişahın yetkileri sınırlandırılmaya başlanmış, 1839’da ilan edilen 

Tanzimat Fermanı ile hukuk devletine geçişin ilk aşamaları başlamıştır. Bu süreçte 1876 Kanuni 

esasi, (ilk Osmanlı Anayasası) 1921 Teşkilatı Esasi ve ardından da Cumhuriyetimizin ilk anayasası 

1924 Anayasası’dır. 1924 Anayasasından bugüne 1961 ve 1982 Anayasası yapılmıştır. Son iki 

Anayasamız İhtilal dönemlerinin ürünü olduğu için toplumsal gelişmemizin önünde büyük 

engeller oluşturmuştur. 

Olağanüstü dönemlerde yazılan anayasalar, normalleşme süreci ile toplumsal ihtiyaçların 

karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa 

Türkiye’nin en öncelikli meselesi olmaktadır. Toplumsal barışın sağlanması için farklılıkları 

zenginlik olarak gören, demokratik kazanımları geliştiren, toplumsal mutabakatı tesis eden, 

özgürlükleri en geniş şekliyle yaşanılır kılan bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

zihni dönüşüm yeni bir anayasa yapımının felsefesinde ve mimarisinde kendini göstererek 

Türkiye’nin temel sorunlarına köklü bir çözüm getirmelidir. 

Türkiye ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir değişim süreci geçirmektedir. Bu değişim 

rüzgarı sivil bir anayasa oluşturulması düşüncesi ile çok önemli bir aşamaya gelmiştir. Yeni bir 
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anayasa ihtiyacı toplumun tüm kesimleri tarafından dillendirilmektedir. Darbe anayasaları 

Türkiye’nin önünü tıkamaktadır. Yeni bir anayasa Türkiye’nin zenginleşmesi ve toplumsal 

barışının güçlenmesi için çok önemli bir fırsat ve vizyondur. 

Türkiye, 367 krizi ve AK Parti’nin kapatılması istemi ile açılan kapatma davası sonucunda 

önemli siyasi krizler yaşadı. Yaşanan krizler anayasa reformunun ne kadar önemli olduğunu tekrar 

gösterdi. Türkiye iç siyasi tartışmalara çok fazla odaklandığı için sorunlarını köklü bir şekilde ele 

alacak dikkat ve dinamiği bulmakta zorlanmaktadır. Türkiye’nin değişmeyen sorun alanları ülke 

gündemini zaman zaman kilitlemekte ve krize sokmaktadır. Yeni anayasa bu nedenle Türkiye’nin 

kronik sorunlarını çözebilecek bir toplumsal sözleşme olacaktır. Toplumun talepleri en geniş 

şekliyle uzlaşma sağlanarak anayasada yer aldığında, Türkiye geleceğe daha emin adımlarla 

ilerleyecektir. 

Bugüne kadar birçok kez değiştirilen ve özellikle AB uyum yasaları çerçevesinde neredeyse 

üçte ikisine yakını değiştirilen 1982 Anayasası, bundan sonra da ne kadar değiştirilirse 

değiştirilirsin karakteri ve ruhu dolayısıyla Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 1982 

Anayasasının yapımı ve kabulünde, siyasal partilerin ve sivil toplumun yeterli katılımı söz konusu 

olmamıştır. 1982 Anayasası, otoriter, vesayetçi ve devletçi bir zihniyeti yansıtmaktadır. Türkiye’de 

şimdiye kadar yapılan anayasalar hep olağanüstü dönemlerin koşullarında ve bürokratik elitler 

tarafından hazırlanmıştır. Bu durum devlet ve halk arasında kopukluklar oluşturmuş ve toplumu 

tepeden yönetme anlayışının sonucu olarak toplumun talepleri göz ardı edilmiştir. 

Türkiye’nin normalleşmesi ve siyasal sistemin daha demokratik bir düzene kavuşması için 

demokratik açılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yolu da sivil özgürlükçü bir anayasa 

yapmaktan geçmektedir. Yeni Anayasa, daha fazla katılımcı, temel hak ve özgürlükleri tam olarak 

güvence altına alan, anayasa kavramlarının somut ve kesinlik taşıdığı, hukuki boyutu ön planda 

olan bir toplumsal sözleşme olmalıdır. Türkiye, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, katılımcılığı 

esas alan, ideolojik baskısı olmayan ve devlet karşısında ferdi öne çıkartan bir anayasa yapmalıdır. 

Sivil anayasa taslağı Türkiye’nin önünde yeni bir ufuk açtı. Bu taslakla Türkiye, tarihinde ilk 

defa toplum olarak sivil bir anayasa yapma fırsatını buldu. 

Türkiye’de toplumsal hayatın huzur ve barış içinde olması için reformların kararlı bir şekilde 

yapılması artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuştur. Bu reformların başında sivil anayasa gelmektedir. 

Sivil inisiyatife bu süreçte önemli sorumluluklar düşmektedir. Türkiye ekonomik, siyasal, sosyal 

kalkınmasını ancak özgürlükçü ve insanı öncelikli tutan bir anayasa ile gerçekleştirebilir. Türkiye 

artık kaçan fırsatların peşinde koşan ve enerjisini boşa harcayan bir ülke olmamalıdır. 
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1. ANAYASA KAVRAMI VE ALT BAŞLIKLARI 

1.1. Anayasa Nedir? Anayasanın Üstünlüğü Ne Anlama Gelir? 

Anayasa bir hukuk sistemi içindeki en “üstün” yasadır. 

1982 Anayasası’nın 11. maddesine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Buna göre, “anayasanın üstünlüğü”, en başta yasaların 

Anayasa’ya aykırı olmaması gerektiğini ifade eder. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

Anayasa’ya uygun yasalar yapmak zorundadır. Dünyada birçok anayasal sistemde, yasaların 

Anayasa’ya uygun olup olmadığı yargı organı tarafından denetlenir. Bizim anayasal sistemimizde 

bu görev Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir. Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya aykırı yasaları iptal 

ederek “anayasanın üstünlüğü” ilkesinin hayata geçirir. 

Yasama organı gibi, yürütme organı da Anayasa ile bağlıdır. İdari yargı, idarenin eylem ve 

işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlerken aynı zamanda idarenin Anayasa’ya uygun hareket 

etmesini sağlar.  

Yargı organı açısından da hukuk sistemindeki en üstün yasa Anayasa’dır. Yargıçlar, önlerine 

gelen davalarda yasaları uygularken, uyuşmazlıkları çözerken veya “Türk Milleti” adına 

cezalandırma yetkisini kullanırken hep Anayasa’nın çizdiği çerçeve içinde hareket eder.  

Devlet organları dışında tüm özel ve tüzel kişiler de “anayasanın üstünlüğü” ilkesine saygı 

göstermek zorundadır.  

Bütün bunların ötesinde Anayasa’nın üstünlüğü, Anayasa’nın yasalardan daha zor 

değiştirileceği anlamına da gelir. Örneğin, anayasaların bazı maddelerinin değiştirilmesi 

yasaklanabilir, Anayasa’da değişiklik yapılması için yasama organında yasaları değiştirmek için 

aranan çoğunluktan daha fazla bir çoğunluk aranabilir veya anayasa değişikliklerinin yürürlüğe 

girmesi için halkoylamasına sunulması şartı konabilir. Bütün bu yöntemler değiştirilme açısından 

da anayasaların hukuk sistemindeki diğer kurallardan üstün olmasını sağlar. 

1.2. Anayasa Bireyler İçin Neden Önemlidir? 

Hukuk kuralları toplumsal ilişkileri düzenler; bireyler hukuk kurallarının sağladığı kesinlik 

sayesinde, toplumsal ilişkilere rahatça girer, plan yapar ve belli sonuçları öngörebilir. Hukuk 

kuralları toplumsal yaşamı düzenlemekle kalmaz bireyler için bir takım güvenceler de getirir. Bu 

bağlamda, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan Anayasa; bireyleri diğer bireylere ve 

bireyleri devlete karşı koruyan hukuki bir kalkan işlevi görür. Yaşama hakkından, düşünce 

özgürlüğüne; mülkiyet hakkından, çalışma özgürlüğüne insan onuruna yaraşır bir yaşamın 

teminatı Anayasa’dır. 
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1.3. Anayasa Devlet İçin Neden Önemlidir? 

Anayasa sadece bireyler için değil devlet için de önemlidir. Devletin temel yapısını kuran belge 

Anayasa’dır. Devletin üç temel organının, yani yasama, yürütme ve yargının kuruluş ve işleyişine 

ilişkin esaslar Anayasa’da yer alır. Bu organların birbirleriyle olan ilişkileri de Anayasa’ya göre 

düzenlenir. Bütün bunların ötesinde, devletin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmesi için 

kullanması gereken yetkilerin kaynağı da Anayasa’dır. 1982 Anayasası’nın 6. maddesinde yer alan 

şu düzenleme Anayasa’nın bu niteliğini açıkça ifade eder: “Hiçbir kimse veya organ kaynağını 

Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” 

1.4. Anayasal Demokrasi Ne Demektir? 

Anayasal demokrasi çok kısa bir biçimde “Anayasal devlet + Demokratik devlet” şeklinde 

formüle edilebilir. Bu tanım çerçevesinde “anayasal demokrasi” kavramını açıklayabilmek için 

öncelikle “anayasal devlet” ve “demokratik devlet” kavramları üzerinde durmak gerekir.  

Anayasal devlet: Kural olarak günümüzde her devletin, yazılı veya yazısız bir anayasası vardır. 

Ancak “anayasalı devlet” “anayasal devlet” demek değildir. Siyasi iktidar büyük bir güç 

potansiyelini ifade eder. Dolayısıyla, siyasi iktidara sahip olanların her zaman siyasi iktidarı bu 

iktidara sahip olmayanlar aleyhine kullanma ihtimali vardır. İşte anayasal bir devlette anayasa, 

bireyleri siyasi iktidara karşı koruyan kurumsal bir kalkan işlevi görür. Bu tespitten yola çıkarak 

anayasal devlet; siyasi iktidarın, bireyi korumak amacıyla, “anayasacılık” prensiplerine uygun 

olarak kullanılması esasına dayanan devlet olarak tanımlanabilir.  

Demokratik devlet: Anayasal devlet, siyasi iktidarın nasıl kullanılacağı sorusuna cevap arar. Bir 

anayasal devlette siyasi iktidar anayasacılık prensiplerine (yani “Hukuk Devleti” ve “Kuvvetler 

Ayrılığı” prensiplerine) uygun olarak kullanılır. Demokratik devlet ise, daha çok; “Siyasi iktidar 

kimin tarafından kullanılır?” “Siyasi iktidar hangi kurallara göre el değiştirir?” sorularıyla ilgilidir. 

Tarih boyunca bu sorulara farklı cevaplar verilmiş ve bu cevaplar çerçevesinde farklı rejim 

biçimleri ortaya çıkmıştır. Demokrasi adını verdiğimiz rejimlerde siyasi iktidar halk adına, halk 

tarafından seçilen ve halka hesap veren yöneticiler tarafından kullanılır. Bir başka ifadeyle, 

demokratik bir devlette, siyasi iktidarı kullanacak olanlar seçimler yoluyla belirlenir ve siyasi 

iktidar gerektiğinde yine seçimler yoluyla barışçı bir biçimde el değiştirir. Bu tespitten de 

anlaşılacağı gibi, demokratik devlet açısından seçim ve ona bağlı kavramlar, örneğin siyasi partiler 

önem kazanır. 

Anayasal demokrasi = Anayasal devlet + Demokratik devlet: Her ne kadar ”Anayasal devlet” 

ve “Demokratik devlet” iki ayrı kavramı ifade etse de, günümüzde bu iki ilkenin bir arada 

uygulanması gerektiği kabul edilmektedir. Buna göre, “Anayasal demokrasi” olarak nitelendirilen 

rejimlerde; “Anayasal devlet” düşüncesinden gelen “Hukuk Devleti” (yani siyasi iktidarın hukukla 
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sınırlanması) ve “Kuvvetler Ayrılığı” (yani siyasi iktidarın devlet organları arasında bölünmesi) 

unsurları “Demokratik devlet” düşüncesinden gelen “serbest ve adil seçimler” (yani siyasi iktidarı 

kullanacak yöneticilerin yönetilenlerin oylarıyla belirlenmesi) ile birleşmektedir. Öyleyse, bugün 

ideal bir yönetim biçimi olarak ”Anayasal demokrasi” deyince aklımıza, çok kısa bir biçimde, 

seçimle devredilebilen sınırlı ve bölünmüş siyasi iktidar gelmelidir. Bu tanım çerçevesinde 

“Anayasal demokrasi”; hem çoğunluğun iradesine uygun bir yönetimi esas almakta, hem de 

azınlıkta kalanların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına imkan vermektedir. 

1.5. Anayasaların İçinde Neler Yer Alır? 

Anayasaların çoğunda bir başlangıç bölümü bulunur. Başlangıç, anayasanın felsefesini, 

yapıldığı dönemin siyasal ve toplumsal koşullarını, yapılış nedenlerini, dayandığı temel ilke ve 

değerleri ortaya koyan metindir. Başlangıç bölümü edebi bir dille kaleme alınır. Bu nedenle de 

genellikle hukuki açıdan kendi başına bir değer taşımaz. Başlangıç bölümüne yer veren yaşayan 

en eski anayasa 1787 tarihli ABD Anayasasıdır. Çağdaş anayasalarda başlangıç bölümünün 

ardından genel esaslar bölümü gelir. Genel esaslar bölümünde devletin temel nitelikleri açıklanır. 

Devlet modeli (üniter, federal ya da bölgeli), din-devlet ilişkileri ve bireylerin devlet karşısındaki 

konumuna ilişkin ilkeler bu bölümde yer verilir.  

İnsan hakları da anayasaların bir parçasıdır. Çağdaş anayasaların birçoğunda temel hak ve 

özgürlükler listesi geniş bir yer tutmaktadır. Anayasalarda yer alan özgürlüklerin bir kısmı, konut 

dokunulmazlığı, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, kişi güvenliği gibi devletin karışamayacağı, 

dokunamayacağı, kişiyi devlete ve topluma karşı koruyan haklardır. Seçme, seçilme, siyasi parti 

kurma, siyasi partiye üye olma gibi kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan siyasi nitelikli 

“katılma hakları” da anayasalarda düzenlenir. Kişi hakları ve siyasi haklar tarihsel olarak ilk ortaya 

çıkan haklar oldukları için “Birinci kuşak haklar” olarak da bilinir. Çalışma, sağlık, sosyal güvenlik 

hakkı gibi ekonomik nitelikli haklar da bireye devletten bir hizmet ya da edim isteme olanağı 

tanır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan 

anayasaların çoğunda yer alan bu haklar “İkinci kuşak haklar” olarak da tanımlanır. Bütün bunlara 

ek olarak bazı anayasalarda çevre, barış, gelişme hakkı gibi son yıllarda güncel hale gelen “Üçüncü 

kuşak haklar”a da rastlanmaktadır. Günümüz anayasaları, yukarıda belirtilen hak ve özgürlükleri 

sıralamanın ötesinde, bu hakların bireyler tarafından kullanımını sağlayacak güvenceleri de içinde 

barındırır.  

Anayasa, devlet organlarının yapısı, işleyişi ve birbirleriyle olan ilişkileri de düzenler. Yasama, 

yürütme ve yargı organının kuruluşu, işleyişi, yetki ve görevleri ve bunların birbirleriyle olan 

ilişkileri anayasalarda yer alır. Yasama ve yürütme organlarının yapısı, yetkileri ve bu iki organ 

arasındaki ilişkinin anayasada düzenleniş biçimi aynı zamanda devletin hükümet sistemini 

(başkanlık, yarı başkanlık ya da parlamenter) de ortaya koyar. Devlet yetkilerinin merkezle yerel 
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yönetimler, bölgeler ya da eyaletler arasında paylaşımı da anayasalarda yer alan konular 

arasındadır. Söz konusu yetki paylaşımı devletin üniter mi, federal mi, yoksa bölgeli bir yapıya mı 

sahip olduğunu göstermesi açısından önem taşır. 

1.6. Osmanlı-Türk Anayasa Tarihinde Bugüne Kadar Kaç Anayasa Yapılmıştır? 

 Bugüne kadar Osmanlı-Türk anayasa tarihinde beş anayasa yapılmıştır. Bunlar sırasıyla, 1876; 

1921; 1924; 1961; ve 1982 Anayasalarıdır.  

1876 Kanun-i Esasisi: Osmanlı İmparatorluğu’nda ilan edilen ilk anayasa 1876 Kanun-i 

Esasidir. Bu anayasa, padişahın tek taraflı iradesiyle yapılmış bir ferman anayasadır. Anayasa, 

devletin monarşik ve teokratik yapısını korumaktadır. Söz konusu Anayasayla iki kanatlı bir 

yasama organı oluşturulmuş (Meclis-i Umumi); bunlardan Heyet-i Ayan üyelerinin Padişah 

tarafından seçilip atanması, Heyet-i Mebusan üyelerinin halk tarafından seçilmesi yöntemi 

benimsenmiştir. Böylece bu Anayasa ile ilk kez—kısmen de olsa—halkı temsil eden bir 

parlamento kurulmuştur. Ancak Heyet-i Mebusan’a ne yasama süreci ne hükümeti denetleme 

açısından önemli bir yetki tanınmıştır. Padişah’ın sorumsuzluğu ve kutsallığı anlayışı ile yasama-

yürütme ilişkilerindeki üstünlüğü bu Anayasa’da sürdürülmüştür. Padişahın Heyet-i Ayan 

üyelerini ve Meclis başkanlarını seçmesi; Meclis-i Umumi’nin ancak Padişah’ın izniyle yasa 

önerebilmesi; iki Meclis tarafından kabul edilen bir yasayı Padişah’ın mutlak olarak veto 

edebilmesi; Meclis’i toplantıya çağırma ve feshetme yetkisinin padişaha ait olması; Hükümet 

(Heyet-i Vükela) üyelerinin Padişah tarafından seçilmesi ve bunların yalnızca Padişah’a karşı 

sorumlu olması; Parlamento’nun Hükümeti denetleme yetkisinin olmaması Padişah’ın sistem 

içindeki ağırlığını gösteren düzenlemelerdir. 

 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: Bu Anayasa 24 maddeden oluşan çerçeve bir anayasadır. 

“Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu” ilkesi ilk kez bu anayasada ifade edilmiştir. Bu 

hüküm, iktidarın kaynağında köklü bir dönüşümü göstermesi açısından önemlidir. Anayasa, 

millete ait olan bu egemenliğin tek ve gerçek temsilcisi olarak Büyük Millet Meclisini 

göstermektedir. Meclis seçimlerinin iki yılda bir yapılması ve meclisin kendiliğinden her yıl Kasım 

başında toplanması öngörülmüştür. Bu Anayasa, yasama ve yürütme yetkilerinin Parlamento’da 

toplanmasını öngören “meclis hükümeti” sistemini benimsemiştir. Buna göre, Meclis kendi 

içinden bir başkan seçecektir. Yürütme görevi de, Meclis’in kendi üyeleri arasından seçtiği İcra 

Vekilleri Heyeti tarafından yerine getirilecektir. İcra vekilleri kendi aralarından bir başkan 

seçmekle birlikte, Meclis başkanı İcra Vekilleri Heyeti’nin de doğal başkanı olarak tanımlanmıştır. 

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, meclis hükümeti sistemine uygun olarak, ayrı bir devlet başkanlığı 

makamı öngörmemiştir. Bu Anayasada nahiye şuraları ve idare heyetlerinin yargısal yetkilerinden 

söz eden düzenleme dışında yargı yetkisine de değinilmemiştir. Buna karşılık, yerinden yönetime 

yönelik düzenlemeler bu Anayasa’da geniş yer tutmuştur. Anayasa ülkeyi vilayetlere, kazalara ve 
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nahiyelere ayırmış; bunlardan vilayet ve nahiyelere tüzel kişilik ve idari özerklik tanımıştır. 1921 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan en önemli değişiklik Cumhuriyetin ilanıdır.  

1924 Anayasası: Ulus-Devlet anlayışının ürünü olan 20 Nisan 1924 tarihli Anayasa, Esas 

Hükümler, Yasama Görevi, Yürütme Görevi, Yargı Erki, Kamu Hakları ve Çeşitli Hükümler olmak 

üzere altı bölümden oluşmaktadır. Genel Esaslar bölümünde Türkiye Devletinin Cumhuriyet 

olduğu; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu; TBMM’nin ulusun tek ve gerçek temsilcisi 

olduğu ve egemenliğini TBMM eliyle kullanacağı belirtilmiştir. Yasama ve yürütme erkleri 

TBMM’de toplanmıştır. TBMM yasama yetkisini bizzat kendisi; yürütme görevini ise 

cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu aracılığıyla yerine getirmektedir. Yargı erki ise, millet adına 

bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. Tek meclisten oluşan TBMM dört yılda bir yapılan 

genel seçimlerle oluşmaktadır. Milletvekillerine serbestçe çalışmalarını sağlamak için yasama 

sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı sağlanmıştır. Anayasa TBMM’ye, yasa yapmak, yorumlamak, 

para basmak, genel ve özel af ilan etmek gibi yasamaya ilişkin yetkiler yanında, soru, gensoru, 

soruşturma gibi hükümeti denetlemesini sağlayacak araçlar da vermiştir.  

Yürütme organının unsurlarından biri olan Cumhurbaşkanı hem devletin hem de yürütmenin 

başıdır. TBMM tarafından, kendi üyeleri arasından bir dönem için seçilir. Anayasa, 

cumhurbaşkanına başbakanı seçme ve atama; başbakanın seçtiği bakanları atama; gerekli 

gördüğünde bakanlar kuruluna başkanlık etme; başkomutanlığı temsil etme; yasaları yayımlama; 

yasaları bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderme gibi yetkileri tanımıştır. 

Cumhurbaşkanı sorumsuzdur; yürütme ile ilgili işlemleri karşı imza kuralına tabidir, yani başbakan 

ya da ilgili bakan tarafından imzalanması zorunludur. Yürütme görevini yerine getiren organ 

bakanlar kuruludur. Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlar kurulu meclisten güvenoyu 

almak zorundadır. Başbakan ve bakanların meclise karşı kolektif ve bireysel sorumlulukları vardır. 

Yargı erki bağımsız mahkemeler tarafından millet adına kullanılır. Mahkemelerin yasayla 

kurulması; bağımsızlığı; yargı kararlarının bağlayıcılığı; savunma hakkı; yargılamanın herkese açık 

olması gibi yargı alanına ilişkin belli başlı ilkeler bu anayasada tanınmıştır. Sonuçta, meclis 

hükümeti sisteminin bazı etkileri devam ediyor olsa da, yasama-yürütme ilişkisi açısından bu 

anayasanın parlamenter sisteme yakın bir düzenleme getirdiği söylenebilir.  

1924 Anayasası genel ve soyut bir özgürlük ve eşitlik anlayışı öngörmüştür. İşkence, eziyet ve 

zoralım yasağı; düşünce; din; vicdan; sözleşme; dilekçe; yayın; mülkiyet; dernek; toplantı; seçme, 

seçilme; devlet memuriyetine girebilme gibi klasik ve siyasi hak ve özgürlükler genel olarak 

tanımıştır. Buna karşılık, ilköğretimin devlet okullarında parasız olması dışında, sosyal ve 

ekonomik haklara hiç değinilmemiştir. Anayasa, düzenlediği hak ve özgürlükler için güvenceler 

öngörmemiş; milletin tek ve gerçek temsilcisi olan TBMM tarafından yasa yoluyla söz konusu hak 

ve özgürlüklerin düzenlenip korunacağını varsaymıştır. 1921 Anayasasının benimsediği yerinden 
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yönetim ilkesi bu Anayasada öngörülmemiştir.  

1924 Anayasası önemli değişikliklere uğramıştır. 1928’de devleti laikleştirme yönünde adımlar 

atılmıştır. Bu doğrultuda devletin dininin İslam olduğu hükmü ile cumhurbaşkanıyla 

milletvekillerinin yeminlerinde yer alan “vallahi” sözcüğü metinden çıkarılmış; Meclisin şeriat 

hükümlerini uygulama görevi kaldırılmıştır. 1934’te yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve 

seçilme hakkı tanınmış; seçme yaşı 18’den 21’e çıkarılmıştır. 1937 değişikliği ile de Cumhuriyet 

Halk Partisinin altı okunu simgeleyen ilkeler anayasaya eklenmiştir. 1945’te Anayasa’nın dili 

sadeleştirilmiş, 1952’deki değişiklikle ise eski haline getirilmiştir.  

1961 Anayasası: Önceki anayasalarımıza göre daha ayrıntılı ve uzundur. 1961 Anayasası pek 

çok açıdan anayasa hukukumuza yenilikler getirmiştir. Bu anayasa, 1921 ve 1924 Anayasalarından 

farklı olarak bir Başlangıç bölümüne yer vermiş ve bunu esas metinden saymıştır. 2. maddesi 

Cumhuriyetin niteliklerini sıralamıştır. Bunlar içinde devletin insan haklarına dayanması, aynı 

zamanda sosyal bir hukuk devleti olması önceki anayasalarımızda yer almayan özelliklerdir. 1961 

Anayasası, 1924 Anayasasına göre çok daha geniş ve ayrıntılı bir hak ve özgürlükler listesi 

sunmaktadır. Önceki Anayasadan farklı olarak sağlık, sosyal güvenlik, sendikal haklar gibi sosyal 

ve ekonomik haklar ilk kez bu anayasada yer bulmuştur. Siyasal partiler de, bu anayasada 

“demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru” olarak düzenlenmiş; siyasal partilerin mali denetimleri 

ile gerektiğinde kapatılmaları görevinin Anayasa Mahkemesi’ne verilmesi gibi bazı özel 

güvenceler öngörülmüştür. Bu anayasa, hak ve özgürlükleri saymakla yetinmemiş; hak ve 

özgürlüklerin kullanımının güçleştirilmesi ya da engellenmesini önleyici güvenceler de getirmiştir. 

Bu güvencelerin en önemlerinden biri, hak ve özgürlüğün özüne dokunulamayacağına ilişkin 

hükümdür.  

1961 Anayasası’nın getirdiği bir başka yenilik egemenliğin kullanılışına ilişkindir. TBMM artık 

egemenliğin tek ve yegane temsilcisi değildir. Bundan böyle egemenlik, anayasanın koyduğu 

esaslara göre “yetkili organlar” eliyle kullanılacaktır. TBMM, bu yetkili organlardan yalnızca 

biridir. Yasama organının kuruluşu açısından bu anayasanın getirdiği yenilik çift meclis sistemidir. 

TBMM’nin bir kanadı genel oyla seçilen üyelerden oluşan Millet Meclisi; diğer kanadı ise, genel 

oyla işbaşına gelenlerin yanında, tabii senatörlük, atama gibi halk tarafından seçilmemiş üyelerin 

de yer aldığı Cumhuriyet Senatosudur.  

Anayasa’nın yasama-yürütme ilişkileri açısından getirdiği yenilik, Cumhurbaşkanı seçimi ile 

meclisin seçim döneminin birbirinden ayrılmasıdır. Bir kişi TBMM tarafından ve kendi içinden yedi 

yıl için en çok arka arkaya iki kez Cumhurbaşkanı olarak seçilebilir. Ayrıca, Cumhurbaşkanının 

tarafsızlığını sağlamak amacıyla seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiğinin kesileceği ve TBMM 

üyeliğinin son bulacağı belirtilmiştir. Meclis üyesi olmayanların da bakan olarak atanması bu 

anayasayla olanaklı hale gelmiştir. Ayrıca gensoru yoluyla hükümetin düşürülmesi 
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zorlaştırılmıştır. Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurum haline gelmiştir. Anayasanın getirdiği bir 

başka yenilik de TRT ve üniversitelere özerklik tanınmasıdır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, hukuk devleti ilkesi ilk kez bu Anayasa’da ifade edilmiştir. Devletin 

eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulmasını gerektiren bu ilke, “idarenin her türlü 

eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu” biçimindeki hükümle Anayasada açıkça 

düzenlenmiştir. Yargı alanındaki en önemli yeniliklerden biri olan Anayasa Mahkemesi’nin 

kuruluşu ve yasaların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisinin bu mahkemeye verilmesi de 

hukuk devleti ilkesinin yaşama geçirilmesi açısından önemlidir. Böylece yalnızca idarenin işlemleri 

değil, yasalar da yargı denetimi içine sokulmuştur. Seçim yargısının da anayasal güvenceye 

kavuşturulması hukuk devleti ilkesiyle ilgili bu Anayasada yer alan bir diğer önemli yeniliktir. 

Bundan başka yargıçların altmış beş yaşından önce kendi istekleri dışında emekliye ayrılamaması; 

yargıçların özlük işlerine bakmak üzere Yüksek Hakimler Kurulu’nun kurulması gibi mahkemelerin 

bağımsızlığı ve yargıç güvencesine ilişkin düzenlemeler de hukuk devleti ilkesinin 

gerçekleştirilmesini sağlayan hükümler arasındadır.  

1961 Anayasası 1971 ve 1973 yıllarında önemli değişikliklere uğramıştır. Bakanlar kuruluna 

kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi; üniversite özerkliğinin zayıflatılması; 

TRT’nin özerkliğinin kaldırılması; Devlet Güvenlik Mahkemelerinin oluşturulması; Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesinin kurulması ve asker kişilerle ilgili eylem ve işlemlerin yargısal denetiminin 

Danıştay’dan alınıp bu mahkemeye verilmesi; sivillerin askeri nitelikte olmayan suçlardan dolayı 

yargılanmasının olanaklı hale getirilmesi; bütün temel hak ve özgürlükler için geçerli olan genel 

bir sınırlama maddesi konması; sınırlama nedenlerinin artırılması söz konusu değişikliklere örnek 

olarak verilebilir.  

1982 Anayasası: 

1982 Anayasası’nın Ortaya Çıkışı: 12 Eylül 1980’de yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi 

(MGK), yeni anayasanın bir kurucu meclis tarafından yapılması ve halkoylamasına sunularak 

yürürlüğe girmesine karar vermişti. 1982 Anayasasının yapımına ilişkin ilk somut adım, bu 

anayasayı yapacak Kurucu Meclis’e ilişkin yasanın 29 Haziran 1981’de çıkarılması ile atıldı.  

Söz konusu Kurucu Meclis Ekim 1981’de çalışmaya başladı. Kurucu Meclis, MGK ve Danışma 

Meclisi olmak üzere iki kanatlıydı. MGK, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren 

başkanlığında kara, hava, deniz kuvvetleri komutanları ile jandarma genel komutanından 

oluşuyordu. Sivillerden oluşan Danışma Meclisinin tamamı ise, esas olarak MGK tarafından 

atanmıştır. Danışma Meclisine aday olmak için, 12 Eylül 1980’den önce herhangi bir siyasal 

partinin üyesi olmamak şartı getirildi.  

Danışma Meclisinde, Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı başkanlığında on beş kişilik bir Anayasa 
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Komisyonu kuruldu. Anayasa maddelerinin, önce Danışma Meclisinde sonra MGK’de görüşülmesi 

esası benimsendi. MGK, Danışma Meclisinden gelen metni aynen ya da değiştirerek kabul edecek 

veya reddedecekti. MGK’nın değiştirdiği metin üzerinde Danışma Meclisi, bu tür bir yetkisi yoktu. 

Dolayısıyla, Kurucu Meclisin anayasa yapım sürecinde son sözü söyleyen kanadı MGK idi. Meclisin 

seçimle oluşturulmamış bu sivil kanadı, anayasa yapım sürecinde MGK için bir ön çalışma 

yapmanın ötesinde bir etkiye sahip değildi.  

Danışma Meclisi 23 Eylül 1982’de Anayasa taslağını tamamladı. MGK, kamuoyuna duyurulan 

bu taslak üzerindeki çalışmalarına devam etti. Ne var ki, kamuoyu, taslağa son biçimini verecek 

olan MGK’nin taslak hakkındaki görüşlerini öğrenme olanağı bulamadı. MGK, anayasa taslağını 18 

Ekim 1982’de kabul etti. Kabul edilen metin iki gün sonra Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Anayasanın yürürlüğe girmesi için atılacak son adım halkoylamasıydı. Anayasanın yapım sürecine 

toplumun çeşitli kesimlerinin yeterince katılımı söz konusu olmadı. MGK, halkoylamasından önce 

hangi yönde oy verileceği konusunda telkinde bulunmayı ve metnin eleştirilmesini de yasakladı. 

Anayasanın devlet adına resmen tanıtılması görevini de, devlet başkanı ve MGK başkanı 

Orgeneral Kenan Evren üstlendi. Basının sıkı denetim altında tutulduğu anayasa yapım sürecinde, 

toplumun başlıca katılım aracı olan siyasal partilerin, dernek ve sendikaların kapatılmış veya 

faaliyetlerinin askıya alınmış olması, anayasa konusunda kamuoyu oluşturma bakımından örgütlü 

bir etkinlik gösterilmesi olanağını ortadan kaldırdı. Dolayısıyla, anayasa konusunda farklı 

görüşlerin kamuoyuyla paylaşılması mümkün olmadı. Anayasanın halkoylamasında reddedilmesi 

durumunda ne olacağına ilişkin bir düzenleme 1981 tarihli Kurucu Meclis Yasasında yer 

almamıştı. Bu da, söz konusu olasılığın gerçekleşmesi durumunda askeri rejimin sürüp gideceği 

düşüncesini akla getiriyordu.  

Sonuçta, halk, 1982 Anayasasına ilişkin ciddi bir tartışma ortamı olmadan, Anayasayı 

yapanların tek taraflı propagandasıyla 7 Kasım 1982’de sandık başına gitti. Oylama, seçmenlerin 

%91,3’ü gibi büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Anayasa vatandaşların %91,4 evet oyuyla kabul 

edilerek yürürlüğe girdi.  

1982 Anayasası’nın Özellikleri: Cumhuriyetin temel nitelikleri Anayasanın 2. maddesinde 

sayılmıştır. Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı 

içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”  

Başlangıç ilkeleri, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı: 1982 Anayasası 

Başlangıç bölümünü anayasa metnine dahil saymakta; 2. madde de başlangıçta belirtilen temel 

ilkelere atıfta bulunmaktadır. Edebi bir dille yazılmış ve anayasa koyucunun dünya görüşünü 

yansıtan Başlangıç bölümünden çıkarılabilecek ulusal egemenlik, güçler ayrılığı, Atatürk 

milliyetçiliği anlayışı gibi ilkeler Cumhuriyetin nitelikleri arasında kabul edilmektedir. “Toplumun 
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huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde” ifadesi ise somut bir içeriğe sahip olmadığından 

ancak Anayasanın diğer maddelerini yorumlamada göz önünde bulundurulabilir.  

Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet: “Atatürk milliyetçiliğine bağlılık“ devletin hangi 

milliyetçilik anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. Bu milliyetçilik, ırk, din, mezhep esasına 

değil, kültür birliğine ve birlikte yaşama istek ve iradesine dayanır. Dolayısıyla Atatürk milliyetçiliği 

ırkçı ve şovenist bir nitelik taşımaz. Anayasanın 66. Maddesi de bunu desteklemektedir. Bu 

madde uyarınca, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür“. Bunun anlamı, 

ulusun parçası olmanın tek ölçütünün hukuki bir bağ olmasıdır. “Atatürk milliyetçiliğine bağlılık“ 

aynı zamanda devletin ulusal (Ulus-Devlet) niteliğine de işaret etmektedir. Bunun Anayasadaki 

yansımalarından biri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna yönelik 

düzenlemedir. Bu hüküm, devletin tek bir ulusa, Türk Ulusuna dayanmasını ifade eder. Türk 

Ulusu, yukarıda da belirtildiği gibi, sübjektif millet anlayışına göre tanımlanmıştır. Söz konusu 

düzenleme uyarınca, Ülkenin ve ulusun birliği anayasa ile güvence altına alınmıştır. Resmi dilin 

Türkçe olduğuna ilişkin düzenleme de, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesinin bir başka 

hukuki sonucudur. Bu düzenleme, resmi yazışma ve işlemlerin Türkçe yapılmasını zorunlu 

kılmakla beraber, vatandaşların özel yaşamlarında başka dilleri kullanmalarını yasaklamaz.  

İnsan haklarına saygılı devlet: Anayasanın 2. maddesinde yer alan “insan haklarına saygılı 

devlet"in ne anlama geldiği, ancak Anayasanın diğer maddelerinde insan hakları konusunda 

yapılan düzenlemelere bakılarak anlaşılabilir . Bu hükümler, Anayasanın en uzun bölümü olan 

ikinci kısmını oluşturmaktadır. Anayasada temel hak ve özgürlükler üçlü ayrıma uygun olarak 

düzenlenmişlerdir: Kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, siyasal 

haklar ve ödevler. Bir temel hak ve özgürlük, ancak yasa ile ve Anayasada kendi maddesinde 

sayılan nedenlerle sınırlanabilir. Bu sınırlamalar temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunamaz; 

aynı zamanda demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olmak 

zorundadır.  

Laik Devlet: Laiklik ilkesi, yalnızca Anayasanın 2. maddesinde devletin nitelikleri arasında yer 

almamakta, aynı zamanda başka Anayasa hükümlerinin de konusunu oluşturmaktadır. Laik 

devlet, vatandaşlarının dinsel inançları ve tercihlerine saygılı olan, bütün dinlere ve inançlara eşit 

mesafede duran ve aynı zamanda kutsal din duygularının kötüye kullanılmasını önleyen devlettir. 

Laikliğin unsurlarından biri olan ve 1982 Anayasasında güvence altına alınan din özgürlüğü, 

herhangi bir dini inancı benimseme ve ibadet etme özgürlüğünü de içerir. Resmi bir devlet dininin 

olmaması, devlet kuruluşları ile din kurumlarının birbirinden ayrılması, devletin işleyişini ve 

toplumsal ilişkileri düzenleyen kuralların dini kurallarına dayanmaması laiklikten anlaşılması 

gereken diğer unsurlar olarak sıralanabilir. Devletin resmi bir dininin olmamasının bir başka 

önemli sonucu da, belli bir dinin ya da mezhebin öğretilmesinin zorunlu kılınamamasıdır. 
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Anayasanın, din özgürlüğünün kötüye kullanılmasını engellemeye ve devrim yasalarının 

korunmasına ilişkin olarak koyduğu düzenlemeler de laik devlet ilkesini gerçekleştirmeye 

yöneliktir.  

Demokratik Devlet: Farklı ve tarihsel demokrasi anlayışları içinden 1982 Anayasasının 

kastettiği demokrasi türü, Batıda biçimlenmiş olan liberal demokrasi anlayışıdır. Anayasanın 6. 

maddesine göre, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulusal egemenlik ülkedeki yönetim 

biçiminin halkın kendi kendisini yönetmesi esasına dayanan demokratik sistem olmasını 

gerektirir. Egemenliğin ulusa ait olduğunu söylemek, en üstün iktidarın bir tek kişi ya da gruba 

değil, bütün ulusa ait olduğu anlamına gelir. Anayasa, egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette 

hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağını belirterek de bu noktanın altını çizmektedir. 

Millet egemenliğinin anayasanın koyduğu esaslara göre kullanılacağının Anayasada düzenlenmiş 

olması, egemenliğin sınırsız kullanımına izin vermez. Seçimlerin halk egemeliğini hayata 

geçirebilmesi için genel, eşit, serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm gibi ilkeler esas alınarak 

yapılması gerekir. Anayasa, seçimlerin dürüstlüğünün sağlanması görevini Yüksek Seçim Kuruluna 

vermiştir. Çağdaş demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden biri de Siyasal partilerdir.. Bu nedenle, 

Anayasa siyasal partilerin kuruluş ve çalışmalarını garanti altına alan düzenlemelere yer vermiştir. 

Anayasa’da 1995 ve 2001 yıllarında yapılan değişikliklerle siyasal faaliyet ve siyasal partiler 

alanındaki yasaklar büyük ölçüde kaldırılmış ve özgürlükler genişletilmiştir. Serbest seçimlerle 

siyasal partilerin anayasada güvence altına alınması, demokrasinin en önemli unsurlarından biri 

olan siyasal çoğulculuğun gerçekleştirilmesi açısından da önemlidir. 

Sosyal Devlet: Bu ilke, sosyal adalet içinde refahı yaygınlaştırmayı amaçlamak olarak 

tanımlanabilir. 1982 Anayasası, sosyal devletin gerçekleştirilmesi amacıyla bireylere tek başlarına 

veya toplu olarak kullanabilecekleri çeşitli haklar tanımıştır. Bunların bir bölümü çalışma ve 

emeğin korunmasına ilişkin düzenlemelerden (çalışma hakkı ve ödevi; zorla çalıştırma ve angarya 

yasağı; ücrette adaletin sağlanması vb.); bir bölümü gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasına 

yönelik hükümlerden (vergi adaleti; özel mülkiyetin kamu yararı amacıyla sınırlanması; sosyal 

güvenlik; eğitim ve öğretim; sağlık; çevre ve konut hakkı vb) oluşmaktadır. Ayrıca sendika, toplu 

sözleşme ve grev gibi toplu olarak kullanılabilen haklar da Anayasamızda düzenlenmiştir. 

Anayasa, değişik 65. maddesinde, "Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen 

görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikler gözeterek mali kaynakların yeterliliği 

ölçüsünde yerine getirir." diyerek, devletin bu alandaki sorumluluğunun sınırını çizmektedir.  

Hukuk Devleti: Anayasanın 2. maddesinde cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk 

devleti, bireylere hukuk güvenliği sağlayan, yöneticilerin de hukuka bağlı olduğu devlet olarak 

tanımlanabilir. 1982 Anayasasına göre, yürütme yetkisi ve görevi anayasa ve yasalara uygun 

olarak yerine getirilir. Anayasa, ayrıca, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun 
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açık olduğunu belirterek devlet organlarının hukuka bağlılığını güvence altına almaktadır. 

İdarenin işlemlerinin yanı sıra, yasaların anayasaya uygunluğunun da yargı organı denetimine tabi 

tutulmasının hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi açısından büyük önemi vardır. 1961 yılında 

hukuk sistemimize giren Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasasında da aynen korunmuştur. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasada belirtilen diğer yetki ve görevlerinin yanı sıra yasaların, kanun 

hükmünde kararnamelerin ve meclis içtüzüğünün anayasaya uygunluğunun denetimini yapma 

yetkisiyle donatılmıştır. Anayasanın 10. maddesinde yer alan kanun önünde eşitlik; 38. 

maddesinde sayılan suç ve cezalara ilişkin evrensel ilkeler; yargı organının bağımsızlığını ve 

tarafsızlığını sağlamaya yönelik düzenlemeler hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesini sağlayan 

güvencelerdir.  

1982 Anayasası bugüne kadar kaç kez değiştirilmiştir? 1982 Anayasası, yürürlüğe girdiği 

tarihten bugüne kadar 14 kez değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerden özellikle 1995 yılında 

4121 sayılı Kanun; 2001 yılında 4709 sayılı Kanun; ve 2004 yılında 5170 sayılı Kanun ile 

gerçekleştirilenler ayrı bir öneme sahiptir. 4121 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin altında yatan 

neden büyük ölçüde 1982 Anayasasının siyasal hakları son derece sınırlayan ve siyasal alanı 

oldukça daraltan düzenlemelerine karşı duyulan hoşnutsuzluktur. 1990’ların hemen başında ilgili 

düzenlemeleri değiştirme yönünde başlatılan siyasi insiyatif, 1995 yılında sınırlı da olsa önemli 

değişikler yapılmasının önünü açmıştır. 2001 yılında, 1982 Anayasasının temel hak ve özgürlükler 

genel rejimi bütünüyle değiştirilmiştir. 2004 yılında ise, eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddeye, 

kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik bir hüküm eklenmiştir. Yine bu değişiklikle, Anayasanın 

90. maddesine, uluslararası anlaşmaların iç hukuktaki yeri sorununu, en azından temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin antlaşmalar yönünden çözmeye yönelik bir düzenleme eklenmiştir.  

1982 Anayasasında değişiklik yapan Kanunlar: 

1. 17 Mayıs 1987 tarih ve 3361 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 18 Mayıs 1987, Sayı 19644 

Mükerrer). 

2. 8 Temmuz 1993 tarih ve 3913 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 10.7.1993, Sayı 21633). 

3. 23 Temmuz 1995 tarih ve 4121 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 26.7.1995, Sayı 22355). 

4. 18 Haziran 1999 tarih ve 4388 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 18 Haziran 1999, Sayı 23729 

Mük.). 

5. 13 Ağustos 1999 tarih ve 4446 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 14 Ağustos 1999, Sayı 23786). 

6. 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 17 Ekim 2001, Sayı 24556, Mükerrer). 

7. 21 Kasım 2001 tarih ve 4720 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 1 Aralık 2001, Sayı 24600, 

Mükerrer) 

8. 27 Aralık 2002 tarih ve 4777 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 31 Aralık 2002, Sayı 24980, 3. Mük.). 

9. 7 Mayıs 2004 tarih ve 5170 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 22 Mayıs 2004, Sayı 25469) 
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10. 21 Haziran 2005 tarih ve 5370 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 23 Haziran 2005, Sayı 25854) 

11. 29 Ekim 2005 tarih ve 5428 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 9 Kasım 2005, Sayı 25988) 

12. 13 Ekim 2006 tarih ve 5551 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 17 Ekim 2006, Sayı 26322) 

13. 10 Mayıs 2007 tarih ve 5659 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 18 Mayıs 2007, Sayı 26526) 

14. 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Kanun (Resmî Gazete, 16 Haziran 2007, Sayı 26554) ve 

halkoyuna sunulan bu metinde değişiklik yapan 16 Ekim 2007 tarih ve 5697 sayılı Kanun 

(Resmî Gazete, 17 Ekim 2007, Sayı 26673) 

 

2. TÜRKİYE NEDEN YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ DUYUYOR? 

Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği 

şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Yani millet ile devlet arasında 

devletin nasıl yönetileceğiyle ilgili uzlaşıların toplamına Anayasa denir. Anayasa kavramı ilk olarak 

1945 yılında kullanılmıştır. 1945 yılının öncesinde anayasa yerine teşkilat-ı esasiye kanunu 

kavramı kullanılmaktaydı. Bunun örneğini 1921 ve 1924 anayasalarında görmekteyiz. 

Bilindiği gibi mevcut anayasamız 1980 askeri darbesinden sonra, bu darbeyi gerçekleştiren 

askerlerin silahları altında yazılmıştır. Dolayısıyla bu anayasa tamamıyla bir darbe ürünüdür 

diyebiliriz. Çünkü ortaya çıkan aslında hepimizin bildiği gibi bilinçli bir şekilde çıkarılan bir kargaşa 

ortamında o dönemin muvazzaf askerleri devletin yönetimine bir oldubittiye getirerek hukuksuz 

bir şekilde el koymuşlardır. Devletin yönetim gücünün yani milletten aldığı egemenlik yetkisinin 

hukuksuz bir şekilde gaspı sonucu mevcut anayasa lağvedilmiştir. Halkın iradesi sonucu görevi 

üzerinde bulunan hükümet düşürülmüştür ve hiyerarşik bir müdahale sonucunda o dönemin 

Genelkurmay Başkanı olan Kenan Evren hiçbir yetkiye dayanmayarak kendini Cumhurbaşkanı ilan 

etmiştir. Ortaya çıkan bu darbe ortamında yönetimi ele geçiren askerler bir komisyon kurdurarak 

alelade bir şekilde 1982 anayasasını ilan ettirmiş, referanduma sunmuş ve yürürlüğe 

koymuşlardır. Peki, bir askeri darbe ürünü olan mevcut anayasamızın yerine neden yeni bir 

anayasa gerekmektedir? 

Anayasalar, ezeli ve ebedi hakikati ifade eden kutsal metinler değil, insan iradesinin ürünü 

olan hukuki metinlerdir. Siyasi önem ve değeri yüksek olan bu hukuki metinlerin ebedi 

geçerlilikleri yoktur. Tarihsel ve toplumsal koşulların değişimine bağlı olarak onlar da değişirler. 

Mecelle'nin ünlü "Ezmamın tayagguru ile ahkâmın tagayyuru inkâr olunamaz" şeklindeki genel 

hukuk ilkesi, anayasalar için de geçerli bir ilkedir. Tıpkı kanunlar gibi anayasalar da, ihtiyaç 

duyulduğunda yapılır, değiştirilir ya da varlığına son verilip yenilenirler. 

Demokratik anayasacılık düşüncesi, anayasaları toplum sözleşmeleri olarak görür. Buna göre 

anayasalar, toplumun siyaset oyununun kuralları ile özgürlüklere ilişkin ilkeler konusundaki ortak 
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mutabakatını ifade ederler. Yaşanan çeşitli gelişmelere bağlı olarak toplumsal mutabakatı temsil 

etmekten giderek uzaklaşan, toplum ve tarih dışı kalan anayasalar, kendinden beklenen işlevleri 

yerine getiremez hale gelirler. Böylesi durumlarda kurucu iktidarın sahibi olan halk ve/veya onun 

seçilmiş temsilcileri, anayasayı değiştirebilir ya da onu ilga ederek yerine yenisini yapabilir. 

Demokratik toplumlarda anayasaların değiştirilmesi ve yeni anayasa yapımına ilişkin bu genel 

tespit 1982 Anayasası için de geçerlidir. Hatta, birçok demokratik ülkenin anayasasından farklı 

olarak 1982 Anayasası, varlığına son verilip yenisiyle değiştirilmesini haklılaştıran birçok 

olumsuzluğu içinde barındırmaktadır. Bundan da öte, Türkiye'nin içinde bulunduğu tarihsel ve 

toplumsal koşullar da mevcut Anayasa'nın yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye'de yeni anayasa yapılmasına duyulan ihtiyacın en önemli sebebi, 1982 Anayasası'nın 

biçimsel ve maddi meşruluğunun tartışılır oluşudur. Anayasa'nın yapım sürecindeki halkalara 

bakıldığında, bu halkalardan hiçbirinde demokratik meşruiyetin gerçek anlamda gözetilmediği 

görülür. Anayasayı hazırlama görevi, darbeci generallerden oluşan bir kurul ile tamamı atanmış 

üyelerden oluşan bir kurucu meclise bırakıldı. Temsili niteliği olmayan bir kurucu meclisçe 

hazırlanan Anayasa Tasarısı, her türlü tartışma, sorgulama ve eleştirinin yasaklandığı, buna aykırı 

hareket edenlerin cezalandırıldığı bir ortamda halkoyuna sunuldu. Oylamada, şeffaf zarf 

uygulamasıyla "gizli oy" ilkesi ihlal edildi. Bütün bunlar, Anayasa'nın biçimsel meşruluğunun ağır 

bir şekilde zedelenmesine yol açtı. Bu anlamda 1982 Anayasası, asla bir toplum sözleşmesi olma 

özelliğine sahip değildir. Daha çok, baskı altına alınmış ve fesada uğratılmış bir millet iradesine 

dayatılmış tek taraflı bir işlem niteliğindedir. 

1982 Anayasası, içeriği itibariyle de problemlidir. Her ne kadar geçirdiği sayısız değişikliklerle 

orijinal halinde egemen olan otoriter, devletçi, vesayetçi, özgürlük karşıtı, sınırlı demokrasi yanlısı 

ve sivil toplum düşmanlığı gibi özellikleri belirli ölçüde törpülenmiş ise de, yürürlükteki Anayasa, 

anayasacılık açısından kabul edilemez olan bu özelliklerinden tümüyle arınamamıştır. Bu olumsuz 

özelliklerin izleri hâlâ Anayasa'nın sözünde ve ruhunda mevcuttur. Maddi meşruluğu ciddi ölçüde 

örselenmiş böylesi bir Anayasayla, Türkiye'nin özgürlükçü demokrasinin evrensel standartlarını 

yakalayabilmesi mümkün değildir. 

Yeni anayasa yapma gereğinin ikinci sebebi, bugüne kadar gerçekleştirilen değişikliklerle 

Anayasa'nın bütünselliğinin bozulmuş olmasıdır. Daha doğrusu, mevcut haliyle Anayasa'nın iç 

tutarlılığı olmayan bir metin haline gelmiş olmasıdır. 1982 Anayasası, Anayasa Mahkemesi 

tarafından iptal edilen son değişikliği saymazsak tam olarak 15 kez değiştirildi. Bu değişikliklerden 

Anayasa maddelerinin yaklaşık yarısı etkilendi. 

Anayasa'da gerçekleştirilen değişikliklerin doğrultusunun demokrasiden ve özgürlüklerden 

yana olması, eski metne egemen olan otoriter ve devletçi havayı dağıtması ve bu suretle 
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Anayasa'nın bütünselliğinin bozulması elbette olumlu bir gelişmedir. Ne var ki, bu haliyle 

Anayasa, ikili bir yapı içermektedir. İçerdiği hükümlerin bir kısmı özgürlükçü demokrasi 

anlayışıyla, diğer kısmı ise otoriter ve devletçi anlayışla uyumlu olan bir Anayasa ile karşı karşıya 

bulunmaktayız. Anayasa'nın kendi içinde çelişkiler barındırması ve ikili bir görünüm arz etmesi iki 

açıdan sorunludur. Birincisi, bu yapının bir bütün olarak "anayasa sorunu"nun görülmesini 

engellemesidir. İkincisi ise, bu ikili yapının, özgürlükçü demokrasi yanlılarına değil, otoriteryenizm 

taraftarlarına hizmet etmesidir. 

Anayasa'nın bizatihi kendisinin sorunlara ve krizlere yol açıcı bir potansiyele sahip olması da, 

yeni bir anayasa yapılmasını gerektiren sebepler arasında yer almaktadır. Bu kriz yaratıcı 

potansiyel nedeniyledir ki, 1982 Anayasası'nın yürürlükte olduğu dönem boyunca Türkiye'de 

siyasi, hukuki ve kurumsal sorunlar hiç eksik olmamıştır. Son 30 yıllık Cumhuriyet tarihi, ardı 

arkası kesilmeyen krizlerle dolu olarak geçmiştir. Sözgelimi, Cumhurbaşkanının, klasik 

parlamenter sisteminin mantığıyla bağdaşmayacak ölçüde geniş yetkilerle donatılmış olması sık 

sık yürütme organı içerisinde krizlerin yaşanmasına yol açmıştır. Anayasa'da yapılan değişiklikle 

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçiminin öngörülmesiyle birlikte bu kriz potansiyeli daha da 

artmıştır. Zira, geniş yetkilerle donatılmış ve aynı zamanda halkın desteğini arkasına almış bir 

cumhurbaşkanın hükümetle çatışması ve bunun bir siyasi krize yol açma ihtimali her zaman için 

mevcuttur. 

Ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler gibi Anayasa'da 

düzenlenen kurum ve kuruluşlar, uzunca bir dönem, salt anayasal düzenlemeye konu 

olduklarından hareketle kendilerini egemenliği kullanan yetkili organlardan biri olarak görmüşler 

ve siyasi iktidar üzerinde vesayet kurmaya çalışmışlardır. Yine aynı şekilde, yüksek mahkemeler 

de, demokratik hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacak bir şekilde siyasal alana müdahalelerde 

bulunmuşlardır. Dünyada eşine ve benzerine pek rastlanmadık bir şekilde sivil yargı organlarına 

paralel bir askeri yargı örgütlenmesinin varlığı da hep sorun oluşturmuştur. 

Türkiye'nin, geçmişi çok eskilere dayanan kronikleşmiş toplumsal sorunlarına demokratik bir 

zeminde kalıcı çözümler üretebilmenin yöntemlerinden biri, bu sorunlara belirli ölçüde kaynaklık 

eden ve bunların çözümünün önünde bir engel olarak duran yürürlükteki Anayasa'dan kurtulmak 

ve yeni bir anayasa yapmaktır. 

Türkiye’nin 1921 Anayasası hariç- bugüne kadar kendi özgür iradesiyle bir anayasa yapamamış 

olması dahi, yeni bir anayasa yapılması için tek başına yeterli bir gerekçe oluşturmaktadır. Bu 

ayıba son verebilmek, halkın siyasi rüştünü ispatlayabilmesini sağlamak ve bu yolla halkın 

kendinden bir parça olarak görebileceği sivil bir yeni anayasa yapmak, bugün için acil bir ihtiyaç 

olarak belirmektedir. 
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Yeni ve sivil bir anayasa yapımına yönelik geniş bir toplumsal desteğin var olduğu görülüyor. 

82 Anayasası, yürürlüğe girdiği tarihten bugüne, toplumun hemen tüm kesimlerince eleştirilmiş 

ve bu Anayasa'nın köklü değişikliklere tabi tutulması ya da yenilenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu bağlamda siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri anayasa taslakları, değişiklik 

önerileri ve raporlar hazırlayarak, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler gerçekleştirerek 

ve imza kampanyaları düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye ve harekete geçirmeye 

çalışmışlardır. Siyasi partiler de seçim beyannamelerinde, parti programlarında, mevcut 

Anayasa'nın değiştirilmesi ya da yenilenmesi gerektiği doğrultusunda görüş bildirmişlerdir. Bütün 

bunlar, yeni bir anayasanın yapımı için gerekli olan toplumsal desteğin mevcut olduğunu 

göstermektedir. 

Sonuç olarak, yukarıda da belirttiğimiz gibi mevcut anayasamız bir darbe ürünüdür. Artık 

“Yeni Türkiye’ye geçiş yaptık” dediğimiz bir dönemde yani milletin iradesinden başka devletin 

üzerinde bir gücün bulunamayacağı gerçekliliğini yaşadığımız yeni devrede ülkemiz mevcut 

anayasayla yönetilemez. Çünkü devletin başına ancak ve ancak icazetini milletten almış bir iktidar 

geçebilir. Milletin iradesiyle işbaşı yapmış bu iktidarın milletin hukukunu çiğnemiş birtakım 

kimselerin hazırladığı bir anayasayla yönetilmesi teorik açıdan da pratik açıdan da yanlıştır, 

hatalıdır ve çelişkiler doğurucu niteliktedir. 

 

3. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ 

Yeni anayasa konusu uzun zamandır Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisiydi. 

Özellikle 2011 seçimlerinden sonra somut adım atılarak Uzlaşma Komisyonu kurulmuş ancak yeni 

bir anayasa hazırlamak mümkün olmamıştı. 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası canlanan yeni anayasa 

umutları, kurulan Komisyonun daha üçüncü toplantısında dağılması ile suya düşmüştü. Ancak 15 

Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar anayasa çalışmaları başlamış ve nihayet Devlet 

Bahçeli’nin 11 Ekim tarihli çıkışıyla somut adım atma imkanı doğmuştu. MHP’den gelen bu destek 

açıklaması sonrası AK Parti yoğun bir mesai harcayarak Anayasa değişikliği önerisini hazırladı ve 

MHP ile görüş alışverişinde bulundu. İki parti arasındaki müzakereler sonucu oluşturulan Anayasa 

değişiklik teklifi 10 Aralık 2016 günü TBMM Başkanlığına sunuldu. 

Sunulan teklifin temel amacı halihazırda saf bir parlamenter sistem özelliği göstermeyen 1982 

Anayasası’ndaki modelin terk edilmesi ve başkanlık sistemine geçişi sağlamaktır. Nitekim teklifin 

genel gerekçesinde mevcut hükümet sisteminin istikrar sağlamadığı ve siyasi iktidar üzerinde 

bürokratik vesayete sebep olduğu vurgulanmış, bu sebeple her ikisi de doğrudan halk tarafından 

seçilen yasama ve yürütmeye yer verildiği belirtilmiş. Gerçekten de hazırlanan teklifin başkanlık 

sisteminin temel unsurlarını taşıdığı ancak devletin ve yürütmenin başı olarak “Başkan” yerine 
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“Cumhurbaşkanı” tabirinin tercih edildiği görülmüştür. Yürütmenin tek başlı olduğu ve doğrudan 

halk tarafından seçildiği teklifte Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye karşılıklı olarak birbirlerini görevden 

alma imkanı sağlanmış. Sistemdeki muhtemel tıkanmaları önlemek için Cumhurbaşkanı ve TBMM 

seçimlerinin birlikte yapılması öngörülmüş. Ayrıca Cumhurbaşkanına kanuna dayanmadan 

kararname çıkarma yetkisi tanınmış ama bu yetkiye sadece yürütme alanına ilişkin olma, temel 

hakları düzenlememe ve çatışma durumunda kanuna üstünlük tanıma gibi bir takım önemli 

sınırlamalar getirilmiş. 

Teklifin içeriğine yakından bakıldığında en önemli değişikliğin yürütme organında çift başlılığın 

kaldırılması olduğu dikkat çekmektedir. Teklife göre devletin başı olan Cumhurbaşkanı aynı 

zamanda yürütme yetkisine sahip kişi olurken, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey 

kamu görevlilerinin atanması ve yine bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkilerinin 

belirlenmesi Cumhurbaşkanının görev ve sorumluluğu kapsamına girmektedir. Ayrıca 

Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesi kuralı da Anayasa’dan çıkarken cezai sorumluluğu 

genişleyip yargılanması kademeli bir sisteme bağlanmaktadır. Öte yandan milletvekili sayısı 

550’den 600’e çıkmakta, seçilme yaşı 18’e inmekte ve ara seçimler kaldırılarak yedek 

milletvekilliği sistemi getirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri beş yılda bir ve 

aynı zamanda yapılması öngörülürken kanun teklif etme yetkisi ‒bütçe kanunu hariç‒ sadece 

Meclise verilmektedir. Sistemin tıkanması durumunda ise Cumhurbaşkanına ve Meclise karşılıklı 

fesih yetkisi verilmektedir. Sıkıyönetim komutanlıkları ile inisiyatifin askerlere geçtiği sıkıyönetim 

usulü kaldırılmakta, OHAL ilan yetkisi Cumhurbaşkanına verilmekte ve Meclis onayı aranmaktadır. 

Ayrıca yargıda da önemli değişiklikler yapılarak yargının tarafsızlığı vurgulanmakta, askeri yargı 

tamamen kaldırılmakta, HSYK’nın isminden “Yüksek” ibaresi çıkarılarak üye sayısı 12 olarak 

düzenlenmekte ve üyelerin yarısı Cumhurbaşkanı ve diğer yarısı da Meclis tarafından 

belirlenmektedir. 
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ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ MADDELERİ 

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” 
şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi 
“askerlikle ilişiğiolanlar,” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4- 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi 
 
MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. 
Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli 
çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.” 

MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; 
bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar 
vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer 
maddelerinde öngörülen- yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” 

MADDE 6- 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden 
çıkarılmıştır. 
 
“MADDE 98- Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı 
soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi 
edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren 
belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları 
uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak 
üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından 
ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.” 
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MADDE 7- 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“A. Adaylık ve seçimi 
MADDE 101-Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme 
yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev 
süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti 
grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini 
almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt 
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı 
izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve 
geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan 
adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın 
birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, 
bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde 
Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece 
Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar 
mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar 
kanunla düzenlenir.” 

MADDE 8- 2709 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“MADDE 104- Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, 
Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Gerekli gördüğü takdirde, 
yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti 
hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderir. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli 
hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde 
iptal davası açar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu 
yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle düzenler. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye 
Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve 
yayımlar Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Milli güvenlik 
politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını 
hafifletir veya kaldırır. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve 
ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun 
hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, 
yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. 
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri 
yerine getirir ve yetkileri kullanır.” 
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MADDE 9- 2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu 
 
MADDE 105- Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç 
bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. 
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona 
verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad 
çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma 
sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede 
bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten 
itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan 
yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık 
ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen 
Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen 
Cumhurbaşkanının görevi sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen 
suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.” 
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MADDE 10- 2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar 
 
MADDE 106- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. 
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı 
seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve 
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen 
Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi 
tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel 
seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma 
gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına 
vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden 
alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak 
atanırlarsa üyelikleri sona erer. 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları 
ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç 
bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. 
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona 
verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad 
çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma 
sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede 
bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten 
itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan 
yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık 
ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, 
görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve 
yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı 
yardımcısı veya bakanın görevi sona erer. 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına 
ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile 
merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.” 
MADDE 11- 2709 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi 
 
MADDE 116- Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin 
yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı 
seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde 
Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday 
olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, 
yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen Meclis ve 
Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.” 
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MADDE 12- 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır. 
 
“III. Olağanüstü hal yönetimi 
 
MADDE 119- Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi,  seferberlik, 
ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin 
bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerininyaygınlaşması, anayasal düzeni 
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik ya ygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, 
şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya 
da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı 
ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmî Gazetede 
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, 
uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her 
defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki 
ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi 
hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Olağanüstü hallerde 
Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci 
cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun 
hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur. 
 
Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; 
olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.” 

MADDE 13- 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Disiplin mahkemeleri 
dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak 
işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.” 
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MADDE 14- 2709 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan 
“Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş;  altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında 
yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde 
değiştirilmiştir. “Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı 
Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, 
birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi 
birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları 
arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri 
kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar 
arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen 
üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, 
başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her 
bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme 
işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu 
oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme 
usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen 
adaylar arasından, her bir üye için ayrı  ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte 
üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad 
çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır. Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha 
seçilebilir. Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen 
üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün 
içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.” 
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MADDE 15- 2709 sayılı Kanunun 161 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“A. Bütçe ve kesinhesap 
 
MADDE 161- Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları 
yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve 
kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla 
düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cumhurbaşkanı 
bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 
Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel 
Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe 
konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması 
durumunda, yeni bütçe kanunu  kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına 
göre artırılarak uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri 
hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı 
önerilerde bulunamazlar. Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca 
görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek 
tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe 
kanununa hüküm konulamaz. Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile carî ve 
izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak 
gösterilmesi zorunludur. Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan 
başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay 
genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 
yetmişbeş gün içinde Meclise sunar. Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap 
yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl 
bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.” 
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MADDE 16 - 2709 sayılı Kanunun; 
 
A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, 17 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim”; 88 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu ve”, ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve”; 93 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,”; 125 
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî 
Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak,” ve altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,”; 148 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim”, altıncı fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi” ve “Yüksek”, yedinci fıkrasında yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı”; 153 
üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı veya”; 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan “Yüksek”; 155 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları,” ve “tüzük tasarılarını incelemek,”, üçüncü fıkrasında yer alan “Yüksek” ibareleri madde 
metinlerinden çıkarılmıştır. 
 
B) 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 78 
inci maddesinin başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler”; 117 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”; 118 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,”, 
“Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel  Komutanından” ibaresi “Genelkurmay 
Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” 
ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında yer 
alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, beşinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı yardımcısının”, altıncı fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle”; 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça 
verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 124 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “tüzüklerin” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”; 127 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” 
ibaresi “Cumhurbaşkanının”; 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
“tarafından”; 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının 
görevlendireceği bakana”; 137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi”; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibareleri 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları,”; 149 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi 
“on”; 150nci maddesinde yer alan “kanun hükmündeki kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi” 
ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisinde  en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve”; 151 inci maddesi 
ile 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararname” ibareleri 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 152 nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”; 158 
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari”; 166 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasında yer alan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 167 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
C) 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “geri gönderilen kanunu” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “üye tamsayısının salt çoğunluğuyla” ve “117 nci” maddesinin üçüncü fıkrasının başına 
“Cumhurbaşkanınca atanan” ibareleri eklenmiştir. 
 
Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına “inceleme,” ibaresinden önce gelmek üzere “idari soruşturma,” 
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ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetler ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış; 
üçüncü fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler 
arasından,” ibaresi “Başkan ve üyeleri,” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
D) 146 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü 
fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi ile 
dördüncü fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibareleri madde 
metninden çıkarılmıştır. 
 
E) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 117 nci maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkraları, 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 150 nci maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesi ile 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 
145, 156, 157, 162, 163 ve 164 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 17- 2709 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
“GEÇİCİ MADDE 21- 
 
A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama 
Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. 
 
B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla 
yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve 
başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. 
 
C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç 
otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü 
görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin 
sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte 
üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü 
oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulü ile üye 
belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek 
onbeş gün içinde seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin 
göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine 
göre çalışır. Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya aykırı 
olmayan hükümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen 
üyelerden, talepleri halinde adli yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı 
hâkim ve savcıları arasından seçilenler Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim 
üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde 
yapılan seçim ve atamalarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan üye sayısı kadar 
Yargıtay ve Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave edilir. 
 
D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan 
kişilerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder.  
E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî 
mahkemeler kaldırılmıştır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde; Askerî Yargıtay ve 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile 
diğer askerî hâkimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate alınarak; 
 
a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilirler. 
b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği,ek ödeme, malî, sosyal hak ve yardımlar ile diğer hakları 
yönünden emsali adli veya idari yargıya mensup hâkim ve savcılar, bunların dışındaki hak ve yükümlülükler 
yönünden ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edilmek 
suretiyle Millî Savunma Bakanlığınca mevcut sınıflarında, Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk 
hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bunlardan, emeklilik hakkını elde edenlerden yaş haddinden önce bu 
görevlerden kendi istekleriyle ayrılacaklara ödenecek tazminata ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 
Kaldırılan askerî yargı mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi aşamasında 
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olanlar ilgisine göre Yargıtay veya Danıştaya, diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya idari 
yargı mercilerine dört ay içinde gönderilir. 
 
F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, 
Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten 
kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152 nci 
ve 153 üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur. 
 
G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta 
değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır. 
 
H) Anayasanın 67’nci maddesinin son fıkrası  hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte 
yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz.” 

 
MADDE 18- Bu Kanun ile Anayasanın; 
 
a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 
üncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları 
yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125 inci maddelerinde yapılan değişiklikler 
ile 127’nci maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 
148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine 
dair değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası,161, 162, 163, 164, 166 ncı ve 167 nci 
maddelerinde yapılan değişiklikler ile Geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte, 
 
b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,  
 
c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, 
varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna 
sunulması halinde tümüyle oylanır. 
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4. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNDE DEMOKRATİKLEŞME VE HUKUK DEVLETİ 

Anayasa değişiklik teklifi temelde hükümet sisteminde değişikliği hedeflese de, milli iradeyi 

kontrol eden vesayet sisteminin Anayasa’daki son izlerini de ortadan kaldıracak, demokrasi ve 

hukuk devleti ilkesini güçlendirecek hükümler içermektedir. 
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5. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE REFERANDUM SÜRECİ 

 18 maddelik Anayasa Değişiklik Teklifi 21 Ocak’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 Milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret 

oyu kullanıldı. 5 oy boş çıktı, 2 oy geçersiz sayıldı. 

Peki bundan sonra referandum süreci nasıl işleyecek? 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM 

Başkanlığınca Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Cumhurbaşkanı kanunu 15 gün içerisinde 

inceleyecek. 

 Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde, halk oyuna sunulmak 

üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak. 

 Halk oyuna sunulma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yönetim ve denetiminde 

seçim kurullarınca yürütülecek. YSK, Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması için 

bütün tedbirleri alacak ve hazırlıkları yapacak. Kurul, halk oylamasının sağlıklı ve düzenli 

bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlarını almaya yetkili olacak. 

 Halk oylamasında beyaz renk üzerinde "Evet", kahverengi üzerinde "Hayır" ibareleri 

bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Halk oylamasına 

katılanlar, üzerinde özel işaret bulunan mühürü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın 

üzerine basarak oyunu kullanacak. 

 Anayasa değişikliğinin halkoylaması, kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. 

günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. 

 Anayasa değişikliklerinin açıklanması ve tanıtılması amacıyla, TBMM'de grubu bulunan 

siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı, halkoylaması gününden önceki yedinci günden itibaren, 

halk oylamasından önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonla propaganda 

yapabilecek. 

 Oy verme kütüğü ile sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulunan her 

vatandaş halk oylamasına katılacak ve oyunu kullanacak. Yabancı ülkelerdeki vatandaşlar, 

halk oylamasından 20 öncesinden başlayarak oylarını kullanabilecek. 

 Seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde 

halk oylamasına, hukuki veya fiili mazereti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu 

başkanı tarafından para cezası ile cezalandırılacak. Ancak, halkoylaması gününden itibaren 

üç ay içinde hukuki veya fiili mazeretini bildiren ve mazereti ilçe seçim kurulu başkanınca 

geçerli görülenlerden bu para tahsil edilmeyecek. 
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 Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda; sandık listesinde kayıtlı 

olanların sayısı, halkoylamasına katılanların sayısı, geçerli olan oyların sayısı, geçerli 

olmayan oyların sayısı, Anayasa değişikliğine "Evet" ve "Hayır" oyu verenlerin sayısı ayrı 

ayrı gösterilecek. 

 İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları toplayacak ve il birleştirme 

tutanağında beliren sonuçları derhal, YSK'ya bildirecek ve tutanağın onaylı bir örneğini 

gönderecek. 

 YSK, il seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan edecek. Geçerli oyların 

yarısından çoğu "Evet" ise anayasa değişikliği Türk milleti tarafından kabul edilmiş olacak. 
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Referandumdan “Hayır” Çıkarsa Ne Olacak? 

Referandumdan ‘hayır’ çıkması durumunda anayasa değişikliği paketi rafa kalkmış olacak. 

Türkiye sistem tartışmalarından uzaklaşmış gibi görünecek ancak bu kez de ‘erken seçim' 

alternatifi belirecek. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Ak Parti'ye anayasa değişikliğinde 

destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘hayır’ durumunda erken seçimi işaret etmeleri bunun 

bir göstergesi olarak yorumlanmıştır. 

 

6. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR GÖRÜŞLER 

Siyasi Aktörler: 

Recep Tayyip ERDOĞAN/T.C. Cumhurbaşkanı 

“Öncelikle yeni anayasa çalışmalarına emeği geçen ve geçecek olan herkese şimdiden 

şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu mesele millîdir, bu mesele yerlidir. Millî olan her meselede, 

yerli olan her meselede ‘Cumhurbaşkanı’ olarak ben de varım bunu açıkça söylüyorum. Bu güne 

kadar kurulan anayasaların hepsi ithaldir. Yerli değildir ve ithal ürünlerle yönetildik. İthal 

mantıklar bize hâkim oldu. Şimdi biz yerliye ve millîye dönmeliyiz. Mevcut anayasa yıllar içinde 

yapılan tüm tadilatlara rağmen hâlâ 1960 ve 1980 darbelerinin ruhunu taşıyan millete karşı 

güvensizliğin eseri bir metindir. Eskilerin güzel bir sözü var, ‘tatbiki mümkün olmayanın ıslahı da 

mümkün olmaz’ diye. Mevcut Anayasa da sürekli değiştirilmesine rağmen ıslahı mümkün 

olmayan bir metin durumundadır. Milletimiz 1960’dan itibaren darbecilerin hazırladıkları 

anayasalarla hayatlarını geçirdiler, hayatımızı geçirdik. Gelin darbecilerin değil bizatihi bu milletin, 

onun temsilcilerinin yaptığı bir anayasayı bizden sonraki nesillere armağan edelim. Bu yeni 

anayasa ruhuyla, diliyle, yöntemiyle milletimizin birikimini, kültürünü, tarihini, özlemlerini 

yansıtan bir metin olmalıdır. Bu anayasaya baktığımız zaman millet kendini görmelidir, 

geleneklerini görmelidir, tarihini görmelidir. Öncelikle şu yanlışı, sevgili kardeşlerim, ekranları 

başında bizleri izleyen sevgili milletime özellikle sesleniyorum; şu yanlışı peşinen düzeltmek 

istiyorum: Başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan’ın kişisel meselesi değildir, bunu böyle bilelim. Bu 

sistemi Cumhurbaşkanlığımda da konuştum, Başbakanlığımda da konuştum, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı olduğum zaman da konuştum, buna yeni başlamadım; biz dersimizi iyi 

çalışıyoruz. Benim bu konuyu gündeme getirmem Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için böyle 

bir yönetim sistemine sahip olması gerektiğine olan samimi inancımdan kaynaklanıyor. Başkanlık 

sistemi tartışmasını akıl süzgecinden geçirmek yerine şahsıma indirgeyen, bu basitliğe düşen 

herkes, ülkemize ve milletimize karşı büyük bir vebalin içine girer. Konu şahıs değil, ülkenin 

geleceği meselesidir. Şayet Türkiye’nin geleceği için başkanlık sistemi doğru bir tercih olacaksa, 

hiçbir komplekse, hiçbir önyargıya kapılmadan bunun tartışılması ve hayata geçirilmesi gerekir.” 
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Binali YILDIRIM/T.C. Başbakanı 

“Her sorunun çözümünde "hakem millettir" dedik ve cumhurbaşkanını da millet kendisi seçsin 

dedik. Zaten 1982 anayasasına bakarsak bundan başka da bir çaremiz yoktu. Darbeciler anayasayı 

böyle kurgulayınca, cumhurbaşkanlığı yetkilerine gelince hepsini cumhurbaşkanına yazmışlar. 

Onların kafasındaki sadece anayasayı yazmak değil kendilerini cumhurbaşkanı yapmak vardı. 

Yönetimde irade tek elde olması gerekiyor. Çatal kazık toprağa girmez. Ben denizciyim. İki kaptan 

gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. İcraatte kaptanın tek olması lazım. Yürütmedeki yetkili 

bir kişiye verirsiniz hesabı da ona verirsiniz. Mutlaka sorumlunun da yetkinin de yürütmede tek 

olması lazım. Aksi takdirde zaman kayıpları oluyor, devletin verimliliği azalıyor. Güçlü meclis, 

güçlü icra şeklinde daha demokrasimizin güçleneceği, sorunların vesayetlerin ortadan kalkacağı 

güzel günleri hep birlikte yaşayacağız.” 

 

Kemal KILIÇDAROĞLU/CHP Genel Başkanı 

“Dayatma kültürüyle anayasa yapılmaz. Oturdu 2 parti anlaştılar, şimdi anayasayı yapacağız, 

millete anlatacağız. Dünyanın hangi ülkesinde OHAL olan bir ülkede anayasa değişiyor? Türkiye, 

anayasa değişikliğiyle bir rejim değiştiriliyor, daha baskıcı bir yönetim gündeme geliyor ve 

devletin sigortası ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanlığı, devletin sigortasıdır. Eğer bir evde sigorta 

atarsa olmaz, karanlıkta kalırız. Devletin kurumları uyum içinde çalışmıyorsa, iktidar ve muhalefet 

temel bir konuda anlaşamıyorsa hakemlik yapacak bir kişiye ihtiyaç vardır. Bizim demokratik 

sistemimizde bu pozisyon cumhurbaşkanına biçilmiştir. Şimdi cumhurbaşkanı siyasi taraf olacak. 

Nerede cumhurun başkanı olacak? Belli bir siyasi partinin üyesi, nereden cumhurun başkanı 

olacak? Kendi partisinin cumhurunun başkanı olacak o zaman. Vatandaşı kandırıyorlar. Halkı 

kandırmasınlar. En çok değişikliğe uğrayan anayasa 1982 anayasasıdır. Şimdi bir darbe 

gerçekleşti. Darbe sonrası tekrar o anlayışı tahkim etmek için anayasaya hükümler konuyor. 

Kenan Evren’den hiçbir farkları yok. Sistemin aksayan yönlerini var. Düzeltmemiz gerekiyor. Bir 

araya gelip, düzeltelim. Ben biliyorum parlamenter sistemin nerelerinin aksadığını. Benim 

görüşüm var. Oturup tartışırız, konuşuruz. Anayasa hukukçuları gelirler, onlara danışırız. Sonunda 

herkesin üzerinde uzlaştığı bir hukuk metni ortaya çıkar” 

 

Devlet BAHÇELİ/MHP Genel Başkanı 

“15 Temmuz’dan sonra siyasi dinamikler farklılaştığı gibi karmaşıklaşmış, ülkemiz öngörülebilir 

olmaktan çıkmıştır. Fiili açmaz ve kriz hali Türkiye’nin önünü tıkamış, ufkunu kapatmış, devlet ve 

toplum hayatının ömrünü karartmıştır. Peki, vatan ve millet sevdalıları buna tepkisiz, ilgisiz, 

duyarsız ve yabancı mı durmalı, yoksa meşruiyet ve millete bağlılığı mı sağlamalıdır? Elbette 

ikincisidir. Bu nedenle, yeni anayasayla ilgili tüm maddeleri müspet ve makul buluyoruz. Milliyetçi 

Hareket Partisi mazlumların sesine kulak veriyor, çaresizlerin, umutla istikrar ve refah 
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gözleyenlere el uzatıyor, kucak açıyor. Sorunun bir parçası değil, çözümün yol başçısı; kaosun 

mimarı değil, huzur ve düzenin yol açıcısı olmaktan başka bir tercihimiz yoktur. Geleceğimizin 

politik kararı vatan coğrafyasının ana damarında yazılıdır; bunu anlamalı, buna göre hazırlık yapıp 

hareket etmeliyiz. Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir. Hizip 

odaklarının kuru gürültüleri, sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır. Türkiye sıkıştığı dar alandan 

çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını mahfuz tutarak geleceğe korkusuzca 

yürüyecektir. Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha 

çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır. Fırtınalı denizlerde seyir halindeyken, 

felaketlerden uzak durmak için hem doğru pusula, hem de rota düzeltmeleri şarttır. Yapılan 

budur. Mevzi kurtuluş çareleri aramaktansa, maziyi kucaklayıp muzaffer bir ülkenin huzurlu 

geleceğini planlamak zarurettir. Amaç da bu olmalıdır.” 

 

Ahmet DAVUTOĞLU/62-63-64. Dönem T.C. Başbakanı - Ak Parti Konya Milletvekili 

“Türkiye’de siyasi yapı itibari ile bakıldığında, demokrasinin omurgası, demokrasinin koruma 

kalkanı Meclis’tir. Çünkü, toplumun bütününü kapsaması itibari ile üzerinde manipülasyon 

yapılması çok zor olan bir erki temsil eder. Mesela 12 Eylül rejimi Meclis’i kapattı ama Meclis 

tekrar seçimlerle oluştuğunda 12 Eylül rejiminin istemediği bir Meclis tablosu ortaya çıkabildi. 

Aynı şey, 27 Mayıs dönemi için de geçerli. Nihayetinde, bir seçim sonra toplumun ortak iradesinin 

yansımasıyla Demokrat Parti çizgisinde bir iktidar oluşabildi. Meclis’in, milletvekillerinin güçlü 

kılınması bu anlamda önemli. Yasama ve yürütmenin güçler ayrılığı prensibi etrafında, sağlam bir 

zeminde yürümesi icap eder. Bütün bu hususları detaylı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz 

ettim. Bu anlamda verimli ve kapsamlı bir istişare imkânı oldu. Bu bizim tarihi bir görevimiz.” 

 

Temel KARAMOLLAOĞLU/Saadet Partisi Genel Başkanı 

“Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, demokratik anlayışımızı olgunlaştıracak, ülke 

istikrarına katkı yapacak her türlü girişimi önemli buluyoruz. Ancak olmazsa olmaz şartlarımız var. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi olmazsa olmaz şarttır.  ‘Yasama- yürütme ve yargı’ arasındaki uyum ve 

denge,  birinin diğeri üzerinde herhangi bir hâkimiyet ya da vesayet oluşturmasına imkân 

vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. İcranın tek elde toplandığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde 

istikrar en önemli avantajlardan biridir.  Hükümeti kuramama ya da kurulmuş hükümetin 

güvenoyu ile düşürülmesi gibi kaygılar olmayacağı için güçlü bir icraat imkânı ortaya 

çıkacaktır.  Ancak, güçlü bir Yürütme organı ile doğru orantılı olarak güçlü bir Meclis’in varlığı da 

olmazsa olmaz şarttır.” 
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Mustafa DESTİCİ/BBP Genel Başkanı 

“Milli iradeye hiçbir şekilde ipotek koydurtmayan, milli iradenin üstünde veya aynında hariçte 

ve dahilde herhangi bir merci ve ortak kabul etmeyen Türkiye’ni ülkesi ve milleti ile bölünmez 

bütünlüğünü tam bağımsızlığını ve egemenliğini her türlü tartışmanın dışında bırakan Kuvvetler 

ayrılığı prensibini ve parlamenter sistemi temel ilke alan vatandaş merkezli amir devlet değil 

hadim devlet anlayışlı sosyal hukuk devleti anayasası olmalıdır.” 

 

Merhum Liderler: 

Turgut ÖZAL / T.C. 8. Cumhurbaşkanı 

“Başkanlık sistemi diyorum ben, başkanlık sistemi tabii Fransa gibi değil daha çok Amerika'ya 

yakın. Sebebini şöyle tahlil ediyorum; bakanların benim kanaatime göre bizim tecrübelerimize 

göre parlamento dışından olması lazım. Çünkü 6 senelik parlamento hayatımda şunu gördüm. 

Bakanlarla milletvekilleri arasına devamlı problem giriyor. Çünkü bakanın da milletvekilinin de 

seçim kaygısı vardır. Aynı yerde veya aynı grupta olmadıkları takdirde birbirlerine zıt hareketler 

yapıyorlar ve dejenerasyon başlıyor. 

 

Süleyman DEMİREL / T.C. 9. Cumhurbaşkanı 

“Benim içimde kalan ukdeler... İsterdim ki siyaseten Türkiye, cumhurbaşkanını seçsin. Ben 

isterdim ki Türkiye dar bölge seçimine gitsin. Neden dar bölge seçimine gitsin? Çünkü İstanbul'un 

70 tane milletvekili var, kaç tanesini tanıyorsunuz? Halktan kopuk bir Cumhuriyet olmaz. Sistem 

işlemiyor, temsili sistem işlemiyor. Ben isterdim ki bunu yapabilelim, yapamadık. Ben aslında 

isterdim ki Türkiye’de başkanlık sistemini yapalım. İçimde ukdedir yapamadık. Çünkü devlet 

büyük, ülke büyük, halk çok dinamik. Biz bu ülkeyi idare edemiyoruz. Ülkeyi idare edememe gelip 

giden hükümetlerin kusuru da olabilir, içinde vardır ama genelde sistemde değişiklik yapmamız 

lazım.” 

 

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN / T.C. 23. Başbakanı 

“Daha hızlı kalkınmaya mecbur olan Türkiyemizde devlet hizmetlerinin verimli, süratli ve 

kudretli yürütülebilmesi ve anayasamızın bünyemize intibakı bakımından daha mütekamil bir 

yapıya kavuşturulması ve tatbikattaki aksaklıkların giderilmesi için başkanlık sisteminin 

getirilmesini zaruri görüyoruz. İcra organının daha kudretli olması ve süratli çalışabilmesi için 

reisicumhurun tek dereceli olarak halk tarafından seçilmesi ve icrai organın düzeninin başkanlık 

sistemine göre tanziminin yapılması gerekmektedir.” 

 

 

 

http://www.ensonhaber.com/baskanlik-sistemi.htm
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Alparslan TÜRKEŞ / MHP Eski Genel Başkanı 

“Milliyetçi Hareket, tek başkan, tek meclis sistemini savunur. Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra 

çağıdır. Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde kuvvetli, adil ve hızlı icra sistemini 

uygulamıştır, kuvvetli ve hızlı icra, icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Bunun için 

tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz. İcrayı, cumhurbaşkanlığı ve 

başbakanlık olarak ikiye bölemeyiz. Her konuda bütünleşmeci olduğumuza göre, icranın başında 

da bütünleşmeci olmalıyız. Türk tarih felsefesi ve tarihinde icra organı hiçbir zaman bölünmemiş, 

yani tek bir başkan tarafından yürütülmüştür. Milliyetçi Türkiye'de de demokratik milli 

cumhuriyet ilkesi içinde başkan, Türk milletinin yürütme organının tek başı olacaktır. Tek başkan 

sistemine uygun olarak yasama organı yönünden de tek meclis sistemini savunuyoruz. Avrupa 

krallık veya federal devlet rejimlerinin bir mirası olan senatonun, millet meclisi yanında yasama 

işlerini geciktirici bir hüviyet taşıması dolayısıyla kaldırılmasını istiyoruz.” 

 

Muhsin YAZICIOĞLU / BBP Eski Genel Başkanı 

“Parlamenter sisteme göre cumhurbaşkanının yetkileri çok fazla. Başkanlık sistemine göre 

yetkileri çok az. Bunu da yerli yerine oturtmak gerekiyor. Tercih yapılmalı. Başkanlık sistemi mi, 

parlamenter sistem mi? Biz başkanlık sistemini savunuyoruz.” 

 

Bülent ECEVİT / T.C. 16. Başbakanı 

“Demokratik ve Parlamenter sistem, Türkiye için idealdir. Allah, Türkiye'yi benzer bir yönetim 

sisteminden korusun. Başkanlık sistemi, Türkiye için çok tehlikeli olur.” 

 

Uzman Görüşleri: 

Prof. Dr. Selin ESEN / Ankara Üni. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 

“Liberal demokratik bir rejimde bütün hükümet sistemlerinin ortak özelliği, iktidarı kullanan 

yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında bunların birbirlerini denetlemesi esasına dayalı bir 

dengenin bulunmasıdır. Özellikle yargı organının diğer iki erkten bağımsızlığının güvenceye 

alınması benimsenen hükümet sisteminden bağımsız olarak demokratik bir rejimin vazgeçilmez 

unsurudur. Teklifin yürütme erkini tek kişiden, yani cumhurbaşkanından oluşturması nedeniyle 

biçimsel olarak başkanlık sistemine benzediği söylenebilir. Ancak oluşturulan bu sistemin, ABD, 

hatta pek çok Latin Amerika ülkesinde gördüğümüz türden demokratik bir rejim olarak 

tasarlanmadığı görülmektedir. Demokratik başkanlık sistemi başkanla parlamentonun işbirliği 

yapmasına, bir başka ifadeyle çeşitli konularda koalisyonlar kurmasına dayanır. Latin Amerika’da 

da iyi işleyen başkanlık sistemlerinin özelliklerinden biri budur. Bu teklifte ise, cumhurbaşkanı 

yürütmenin tek sahibi olarak düzenleniyor, hem TBMM, hem de yargı karşısında ölçüsüz biçimde 

güçlendiriliyor. Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında bunların birbirini denetlemesine dayalı 
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bir denge kurulmuyor. Teklif, güçlü merkezi yönetim yapısını koruyarak dikey güçler ayrılığı 

yoluyla yürütmenin yetkilerinin sınırlanmasına da olanak vermiyor. Cumhurbaşkanının TBMM 

seçimlerini yenilemek, olağanüstü hal ilan etmek, kararnameler çıkarmak ve bütçe de dahil olmak 

üzere çok geniş yetkilere sahip olması ve neredeyse mutlak sorumsuz tutulması, yasama ve 

yürütme arasındaki işbirliği ve koalisyon olanaklarını zayıflatıyor. Demokratik bir hükümet 

sisteminde yasama, yürütme ve yargı organları arasında yürütme erkinde odaklanan bir 

bütünleşmenin değil, bunlar arasında denetimi, işbirliğini ve dengeyi sağlayacak araç ve 

mekanizmaların bulunması gerekir. Bu bakımdan teklif, parlamenter sistemi kaldırıyor ancak 

çoğulcu demokratik bir rejimde işleyebilecek bir başkanlık sistemini de getirmiyor. Teklifin bu 

haliyle “Türk tipi başkanlık”, “cumhurbaşkanlığı sistemi” ya da “Türkiye’ye özgü bir hükümet 

sistemi” olduğunu iddia etmek de gerçeklikle bağdaşmıyor. Geniş yetkilerin tek kişiden oluşan ve 

siyasal ve cezai olarak neredeyse mutlak biçimde sorumsuz tutulan yürütme organında 

toplandığı, yasama ve yargı organlarının aşırı zayıflatıldığı bir hükümet sistemine dayanan bir 

rejim, adı ne konmuş olursa olsun, tarihin her döneminde görülen ve siyaset biliminde diktatörlük 

olarak tanımlanan rejimlerinden biri olacaktır. Söz konusu teklifin yasalaşması, Türkiye’nin 19. 

yüzyıldan bu yana biriktirdiği demokratik ve anayasal kazanımlarından vazgeçmesi anlamına 

gelecektir.” 

 

Prof. Dr. Fuat KEYMAN / Sabancı Üni. İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü 

“Nisan ayı sonuna doğru yapılacak referanduma gidiş sürecinin de Türkiye’de çok sancılı 

geçeceğini biliyoruz. Ekonomik (Dolar ve avroda hızlı artışlar), siyasi (terör saldırılarının artması) 

ve askeri (Fırat Kalkanı Operasyonu ve Suriye-Irak sorunu) sıkışma ve kuşatma altında olan, 15 

Temmuz Darbe Girişimi’nin yarattığı olumsuzlukları hala yaşayan, bu anlamda risk, belirsizlik, 

güvensizlik derecesi çok yüksek bir dönemden geçen Türkiye’nin kırılganlığı, referandum sürecini 

de provokasyonlara ve saldırılara açık hale getirecektir, farklılıklarımız içinde birlikteliğimizin çok 

önemli olduğu bir anda kutuplaşma sorununu daha da derinleştirecektir. Bu nedenle de iki tür 

yüz ifadesinin cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş dönemini, objektif olarak bakarsak, betimlediğini 

söyleyebiliriz: Bir taraftan “içine sinmeden oy atan çoğu milletvekilinin yüz ifadesi”, diğer taraftan 

da, “bu kadar güvenlik risklerinin olduğu bir dönemde şimdi zamanı mıydı” diye soran 

yorumcunun, vatandaşın yüz ifadesi. İki yüz ifadesi de, aynı zamanda, bu kadar yaşamsal bir 

oylamanın “normal olmayan” bir dönemde yapıldığını gösteriyor. Siyasi değil, güvenlik ekseninin 

belirleyici olduğu bir sistem tartışması yapıyoruz. Açık ve dolaysız olmasa da, bu sistem değişikliği 

Türkiye’nin devleti ve ülkesiyle bekasının ve güvenliğinin güvenceye alınmasında gerekli koşul 

olarak görülüyor. Denge ve denetleme, bugün için, bu normal olmayan belirsiz ve güvensiz 

dönemde, ikincil plana atılmış gibi. Şüphesiz ki bu değişiklik, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük 

güç veriyor ama omuzlarına büyük sorumluluk da yüklüyor. Ve zaman da önemli. Varlıksal olanın 
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ve güvenliğin, siyasal olanın ve ekonominin önüne geçtiği, güvenlik temelinde yönetimin 

şekillendiği bir dönem ne kadar sürdürülebilir? Göreceğiz…” 

 

M. Erkut AYVAZ / SETA Siyaset Araştırmacısı 

“Anayasa değişiklik teklifinin odaklandığı temel husus, mevcut hükumet sisteminin bir 

başkanlık modelinin Türkiye uygulaması olarak tasavvur edilen “cumhurbaşkanlığı sistemi”ne 

dönüştürülmesidir. Bu bağlamda kuşkusuz Türkiye’nin çift başlılık sorununun bir çözüme 

kavuşturulması ve parlamenter görünümlü mevcut yapının, başkanlık sistemi esas alınarak 

Türkiye odaklı rasyonel bir zemine oturtulması hedeflenmektedir. Burada yeni hükumet sistemi 

için tercih edilen “cumhurbaşkanlığı” tanımlaması bir yana, sistemin esas işleyişi itibariyle 

evrensel ölçütlere uygun bir başkanlık modellemesinden ayrışmadığını belirtmek gerekmektedir. 

Teklifin sorunsallaştırılmasında başvurulan diğer yönteme göre ise, bilhassa denge ve 

denetlemeye ilişkin hususlar yüzeysel bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda değişiklik 

teklifinde evrensel ölçütlerin dikkate alınarak “demokratik başkanlık sistemleri”nin genel 

çerçevesinin ana hatlarıyla korunduğu, hatta başkanlık sisteminin kriz üreten yanlarının da 

iyileştirilmeye çalışıldığı bazı çevrelerce ilginç bir şekilde görmezden gelinmektedir.” 

 

Prof. Dr. Osman CAN / Marmara Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

“Anayasa değişiklik teklifinin toplum sözleşmesi niteliği yoktur. Böyle bir amaç için tesis 

edildiği yönünde teklifin mimarları ve savunucuları da herhangi bir iddiada bulunmamıştır. 

Toplumun geçmişle hesaplaşma, bugünün ortak paydası ve geleceğin inşasının yol haritası ile ilgili 

bir tasavvur teklifin konuları dışındadır. Esasen toplumsal sorunların kaynağı, çözümü önündeki 

engel ve dayatılmış militarist düzen olarak nitelendirilen Anayasal düzen değişmemektedir. Teklif 

esas itibariyle iktidar kullanımına ilişkindir ve hükümet gücünün nasıl ve kimler tarafından 

kullanılacağı hususuyla sınırlıdır. Egemenliğin üç unsuru olan yasama, yürütme ve yargı erkleri 

arasında ciddi bir denge ve işlev değişikliği meydana gelmektedir. Ancak iktidarın nasıl 

kullanılacağına ilişkin, temel hak ve özgürlükler ile kamusal güvenlik bakımından hayati 

mahiyetteki hükümet modeli hususunda değişiklik yapılırken, toplumsal uzlaşı sağlanmamıştır. Bu 

anayasa değişikliği AK Parti ve MHP’nin uzlaşısının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak iki 

parti tabanı arasında çok büyük oranda bir özdeşlik söz konusu. Her iki partinin tabanları arasında 

biri ötekinin ikinci tercihi olması itibariyle yaklaşık %70 civarında geçişkenlikten söz edilebilir. Bu 

yüzden bu uzlaşıya toplumsal uzlaşı demek güçtür. AK Parti ile CHP arasında bir uzlaşı toplumsal 

uzlaşı tanımına daha çok uygun olurdu. Zira AK Parti muhafazakar Türk ve Kürtlerin tercihi 

olabilirken, CHP de daha seküler Türk ve Kürt unsurların tercihi olabilmektedir. Bu yüzden çok 

geniş bir toplumsal uzlaşı bu şekilde sağlanabilirdi.  
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Şahsımca şu önerileri dile getirmenin yararlı olduğu kanaatindeyim: 

 

 Bireyi ve özgürlüğü öne alan ve hiyerarşik iktidar yapısını belli ölçülerde dağıtmayı 

amaçlayan bir siyaset felsefesi esas alınarak değişiklik maddeleri gözden geçirilebilir. 

 Siyasi Partiler ve seçim yasası erkler ayrılığı ilkesini güvenceye alacak şekilde yeniden 

yapılmalı, Meclis’in parti hiyerarşisinin kontrolüne girmesine engel hale getirilmelidir. 

 Yerel yönetimlerin kamusal hizmetlerin yürütülmesinde genel yetkili hale getirilebilir. 

1921 Anayasası örneğinde ya da Fransa’da olduğu gibi idari ademi merkeziyetçilik 

benimsenebilir. Merkez ve yerel arasındaki uyuşmazlığın çözümü de Anayasa 

Mahkemesi’ne bırakılabilir. 

 Bakanların ve Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı gibi 

etkisi Cumhurbaşkanı’nın görev süresini aşan kritik bürokratik pozisyonlara yapılacak 

atamaların mutlak surette Meclisin onayına tabi tutulması esası benimsenmelidir. 

 Meclis ile başkan arasında çıkabilecek ihtilafları çözme konusunda Anayasa Mahkemesi’ne 

yetki verilmesinde yarar vardır. 

 Karşılıklı fesih mekanizmasından vazgeçilmeli. Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme, 

Meclis’in de Cumhurbaşkanını görevden alma imkanı olmamalıdır. 

 Meclis’in yarısı iki buçuk yılda bir yenilenmelidir. Bu şekilde Başkan ve Meclis arasında 

denge ve denetim imkanını ortaya çıkarabilecek bir farklılık imkanı doğmuş olur. 

 Cumhurbaşkanının HSK ve Anayasa Mahkemesi’ne üye atama yetkisi olmak zorunda değil. 

Meclis, Anayasa Mahkemesi ile HSK üyelerini, siyasi partilere kontenjan tanınmak 

suretiyle  2/3 çoğunlukla seçtiğinde, hem çoğulculuk sağlanmış, hem de yüksek bir 

meşruiyet sağlanmış olur. Bu şekilde seçilen üyelerin göreve başlaması için 

Cumhurbaşkanının onayı zorunlu kılınabilir. Bu sistem benimsenmese de, her iki kurum 

üyelerinin büyük kısmının Meclis tarafından aynı usulle seçilmesi sağlanabilir. 

 Cumhurbaşkanı partili olabilir ama partide herhangi bir yönetici pozisyon alamayacağı 

kesin bir ifadeyle Anayasada yer almalıdır. 

 Nihayet Cumhurbaşkanı bütçe teklifi/tasarısının TBMM’de yasalaşması/onaylanmasında 

herhangi bir istisna tanınmamalıdır. TBMM’nin onaylamadığı Bütçenin kendiliğinden 

yürürlüğe girmesine izin verilmemelidir. 
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