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Anayasa Değişikliği Paketinin Türkiye’nin AB
Müktesebatına Uyumuna Etkisi

T

ürkiye gündeminde son aylarda en üst sıralarda
kendine yer bulan ve 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan
halkoylamasının ardından yüzde 42’lik hayır oyuna

karşılık yüzde 58’lik evet oyuyla kabul edilen Anayasa
Değişikliği Paketi, AB müktesebatına uyum konusunda önemli
bir aşama olarak nitelendirilmektedir. İKV olarak hazırladığımız
bu

Değerlendirme

Notu’nda,

değişiklik

yapılan

ve

AB

müktesebatına uyum konusuyla doğrudan ilintili Anayasa
Maddeleri’nin yapılan değişiklik ardından müktesebata ne kadar
uyumlu hale geldiği ve İlerleme Raporları’nda Türkiye’nin
ilerleme kaydetmesi gerektiği belirtilen alanlarda ne ölçüde
ilerleme sağladığını analiz etmeye çalıştık. Değerlendirme
Notu’nda

ele

alınan

maddeleri

ve

yapılan

değişiklikleri

incelemek için İKV web sitesi anasayfasında bulunan ve İKV
Uzmanlarınca hazırlanan dokümana1 erişilmesi uygun olacaktır.

MADDE 10:
Pozitif ayrımcılığın Anayasa’da bulunuyor olması ve korunması
olumlu bir gelişmedir. Daha önce 2004 yılında yapılan Anayasa
değişikliği ile kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması Anayasa
hükmü haline getirilmiştir. Bununla birlikte değişiklik paketinde
eşitlik ilkesinin özellikle toplumda korunmaya muhtaç hassas
gruplara yönelik şekilde Anayasa’da genişletilmesi memnun
edicidir. Böylelikle ayrımcılıkla mücadele konusunda önemli bir
adım atılmıştır.
İlerleme Raporlarında “ayrımcılıkla mücadele” alanında sınırlı
ilerleme kaydedildiği

defaatle bildirilmektedir. Anayasa’da

pozitif ayrımcılığın kapsamının genişletilmiş haliyle yer alması
bu manada olumlu olmakla birlikte, AB müktesebatının zorunlu
kıldığı bir eşitlik kurumunun mevcut olmaması (TBMM Kadın
Erkek Eşitliği Komisyonu haricinde) kaygı vericidir. Bu çerçevede
AB üyesi ülkelerde olduğu gibi ayrımcılıkla mücadele alanında
Anayasa ile kurulmuş bağımsız kuruluşlara ihtiyaç vardır (Kadın
Erkek Eşitliği Kamu Denetçiliği Kurumu, Toplumsal Cinsiyet
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Eşitliği Kurumu, Eşitlik Kurumu, Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu gibi).
Herkese kanun önünde eşitlik, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
temelli olarak tanımlanırken, cinsel yönelime atıfta bulunulmamıştır.
Değişiklik paketinde (bu kabul edilen teklif olduğu için paketi demek daha doğru) kadın ve erkeğin
eşit haklara sahip olduğu vurgulanırken, devlete bu eşitliği yaşama geçirme yükümlülüğü
getirilmekte, bu amaçla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı belirtilmektedir. Ancak
kadın ve erkek arasında “fiili eşitliğin” sağlanmasına yönelik herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Dolayısıyla ilgili fıkranın “Devlet, kadın-erkek arasında “fiili” eşitliğinin sağlanması için gerekli tüm
önlemleri almakla yükümlüdür” şeklinde değiştirilmesinde fayda vardır. Bu ileriye yönelik bir
değişkilki önerisi sanırım. Şimdi paket geçtiği için bunu da şeklinde olması AB’ye uyum açısından
tercih edilir gibi bir ifade daha uygun olabilir

MADDE 20:
Kişisel verilerin korunması ile ilgili söz konusu değişiklik teklifi olumlu bir adım olmakla birlikte,
95/46/AT sayılı Direktife uyum sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak bu kapsamda, AB müktesebatına
uyum çerçevesinde, bağımsız bir veri koruma ve denetleme biriminin kurulması da gerekmektedir.
Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak ayrıca, Türkiye’nin hem Elektronik Ortamda burada
verilerin olması mı gerekir? İşlenmesi Bağlamında Bireylerin Korunması Hakkında Avrupa Konseyi
Sözleşmesini (CETS No:108), hem de bu sözleşmenin Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri
Akışına İlişkin Ek Protokolünü (CETS No:181) onaylaması gerekliliğini hatırlatma fayda vardır.
Bununla birlikte maddenin değişen halinde bireylerin “kendisiyle ilgili kişisel verileri korunur”
ifadesi yerine bu korumayı “talep etme hakkına sahiptir” denilmesi de ilgili özgürlüğün sınırlarını
tanımlarken dar ve devleti doğrudan sorumlu kılmayan bir çerçeve kullanılmasına sebep olmuştur.

MADDE 23:
Yerleşme ve seyahat hürriyetine ilişkin söz konusu değişiklik teklifi, askerlik veya vergi borcu
nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı konulmasını engellemektedir. Söz konusu değişiklik teklifinin
olumlu bir gelişme olduğu belirtilmelidir. Ancak söz konusu Anayasa Maddesi’ne ilişkin bazı
konulara dikkat çekmekte fayda vardır. “Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında
Kanun” halen yürürlüktedir ve bu konuda herhangi bir adım atılmamıştır. Söz konusu kanun,
vatansız ve T.C. vatandaşı olmayan Çingeneler ile Türk kültürüne bağlı olmayan yabancıların sınır
dışı edilmesine izin vermekte, Romanlar gibi bazı gruplara karşı ayrımcı uygulamalara zemin
hazırlamaktadır.
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MADDE 41:
Söz konusu maddeye çocukların eklenmesi, çocukların korunması ve himayesi ile ilgili önemli bir
adım ve AB müktesebatına uyum konusunda gerekli bir ilerlemedir. Ancak unutulmamalıdır ki,
Türkiye’de çocuklar önemli ölçüde yoksulluk riski altındadır. Çocuk yoksulluğunu ve çocukların
sosyal içerilmesini izlemek için oluşturulan ulusal mekanizmalar zayıftır. Aynı şekilde çocuk işçiliği
fiili durumda yaygındır. Söz konusu maddede yapılan değişikliklerin, uygulamadaki yasalara da
yansıtılması ve alt düzeydeki düzenlemelerin de değiştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.
Söz konusu değişiklik teklifi ile ilgili bir diğer husus ise, “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı
çocukları koruyucu tedbirleri alır” ifadesidir. Bu noktada devletin görevinin çocukları sadece şiddet
ve istismardan koruyacağı düşüncesi çıkmaktadır ki bu çok genel bir tariftir. İlgili Anayasa
maddesinin, devletin çocuğa karşı bütün yükümlülüklerini kapsar şekilde olması gerekmektedir. Bu
yükümlülükler arasında çocukların yaşama hakkı, gelişme hakkı ve katılım hakkı da mevcuttur.
Dolayısıyla doğru yaklaşım, “devletin, her durumda çocuk haklarının bütününü korumak” yönünde
olmalıdır.
Bu madde ile ilgili hatırlatılması gereken bir diğer nokta ise, Türkiye’nin Ulusal Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne koyduğu çekinceleri halen kaldırmamış olmasıdır. Esaslı bir ilerleme için bu
çekincelerin de bir an önce kaldırılması gerekmektedir.

MADDE 51:
Söz konusu maddeye ilişkin Anayasa değişiklik teklifi, sendikal hakların AB ve ILO standartlarına
ulaştırılmasında önemli bir adımdır. İşçilerin, aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olması
olumlu bir gelişme olmasına rağmen, Sendika Yasası değişmediği sürece bu hakkın kullanılması
mümkün değildir. Dolayısıyla Anayasa Değişikliği tek başına yeterli olmamaktadır.

MADDE 53:
Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı, AB ilerleme raporlarında sıklıkla eleştirilen bir alandır.
Anayasa değişiklik teklifinde bu konuya atıfta bulunulması olumlu bir gelişme olmakla birlikte,
birkaç hususun altını çizmekte fayda vardır.
Öncelikle söz konusu maddeye ilişkin Anayasa değişiklik teklifinde, işçi-memur ayrımının devam
ediyor olması, sendikal haklar alanında ayrımcılığı pekiştirir niteliktedir. İşçi ve memur ayrımı
yapılmaksızın ifadenin “herkese sendika hakkı” veya “çalışanlar” olarak değiştirilmesi, bu ayrımcılığa
son verebilir.
Aynı maddeye ilişkin değişiklik teklifine yönelik olarak memura toplu sözleşme hakkının tanınması
olumlu bir gelişmedir ve bu konudaki AB müktesebatına uyum sağlanmış olacaktır.
Değişiklik teklifinde “Uzlaştırma Kurulu kararı kesindir” ifadesinde herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır. Uzlaştırma Kurulu’nun kararının kesin olması grev hakkını engeller niteliktedir.
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Çünkü Uzlaştırma Kurulu kararı kesin olacağı için, fiilen grev yasağı getirilmiş olur. Uzlaşmazlık
halinde Kurul kararının ardından, sendika grev yoluna başvuramıyor olacaktır. Oysa grev, toplu
sözleşme hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.
Değişiklik teklifinde, toplu sözleşme hakkının “emeklilere yansıtılması” öngörülmüştür. Halbuki
emeklilere de sendikalaşma hakkının tanınması gereklidir. “Yansıtma” ifadesinden hareketle, bu
düzenleme “emekliye toplu sözleşme hakkı” anlamına gelmemektedir.
Sonuç olarak toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili Anayasa değişikliği teklifi, sendikal
haklar alanında önemli bir adım olmakla birlikte, içerisinde bazı eksiklikleri taşımaktadır. Özellikle
sendikal hakların uygulanmasındaki kısıtlamalara ve sendikalara üyelikten ötürü işten çıkarmalara
yol açmamasına/izin vermemesine dikkat edilmelidir. Aynı şekilde toplu iş sözleşmelerinden
faydalananların sayısının artırılması ilgili kanun maddeleri ile teşvik edilmelidir.

MADDE 54:
Söz konusu değişiklik teklifi, grev ve lokavt hakkının AB ve ILO standartları ile uyumlu hale
getirilmesine yönelik atılan önemli bir adımdır. Bu madde ile ilgili de bazı hususların altını çizmekte
fayda vardır:
Grev esnasında işyerinde meydana gelecek zararların sendikalara yansıtılmaması oldukça olumlu bir
yaklaşım olup, özellikle Türkiye’de sendikaların gelişmesine büyük katkı sağlayabilir. Ancak memura
toplu sözleşme hakkı tanınırken (Madde 53), grev hakkından bahsedilmemesi dikkat çekicidir.
Bu maddeye ilişkin değişiklik teklifi ile ilgili bir diğer konu ise, “siyasi amaçlı grev ve lokavt,
dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavtı, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer
direnişler yapılamaz” ifadesi kaldırılırken, grevin tanımında (fıkra 1) toplu iş sözleşmesinde
uyuşmazlık şartı aranmasına devam edilmektedir. Bu demektir ki, bu durum yokken yapılan grev ve
direnişlerinde “Anayasa’ya aykırı” olma gerekçesiyle itiraz kapısı açık tutulmaktadır.

MADDE 74:
Vatandaşların idareyle ilgili şikayetlerine ilişkin Anayasa’nın 74. Maddesine yönelik değişiklik teklifi,
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yani AB’de kullanılan adıyla Ombudsmanlık kurumunun kurulması
için olumlu bir adımdır. Bilindiği üzere Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulmasına ilişkin olarak,
Aralık 2008 tarihinde Anayasa Mahkemesi, Anayasa’da açıkça öngörülmeyen kurumların
kurulmasının, idarenin bütününü sarsacağına ve TBMM’nin bu tür bir kurumu kurma konusunda
yasama yetkisinin bulunmadığına hükmetmiştir. Dolaysıyla bu değişiklik teklifi AB’nin uzun yıllar
Türkiye’den kurulmasını talep ettiği bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulması için,
gerekli Anayasal altyapıyı oluşturur niteliktedir.
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MADDE 125:
Söz konusu değişiklik teklifi ile, AB İlerleme Raporlarında sıklıkla bahsedilen, askeri güvenlik
güçlerinin sivil denetimi alanında olumlu adımlar atılmaktadır. Hatırlanacağı üzere, Haziran 2009
tarihinde, TBMM, askeri personelin barış zamanında, askeri darbe teşebbüsü, milli güvenlik ile ilgili
suçlar ve organize suçlar da dahil olmak üzere, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 250. maddesine göre
ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisindeki suçlarda, sivil mahkemelerce yargılanmasını öngören bir
Kanun çıkarmış, CHP söz konusu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda
bulunmuştur.
Söz konusu değişiklik teklifi ile, askeri güvenlik güçlerinin sivil denetimi alanında olumlu bir adım
atılmakla birlikte, Yüksek Askeri Şura kararlarının da yargı denetimine açık hale getirilmesi, bu
alandaki uygulamayı AB ile uyumlu hale getirir niteliktedir.

MADDE 128:
Yasalar dışında toplu sözleşmelerle de memurlara özlük haklarının sağlanmasını öngören değişiklik
teklifi, “mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır” ifadesi ile kamu
görevlilerinin haklarını kısıtlar niteliktedir.

MADDE 129:
Söz konusu değişiklik teklifi ile, verilen disiplin kararlarının yargı denetimine açılması
sağlanmaktadır. İdarenin her eyleminin yargıya götürülebilmesi açısından bu olumlu bir gelişmedir.
Ancak, “memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza
kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine
bağlıdır” ifadesi, değişiklik teklifinde aynen kalmaktadır. Bu fıkra özellikle işkence davalarında
cezasızlığı garantileme görevi görmektedir. AB standartlarına göre ise polis ve diğer kolluk kuvvetleri
görevlileri dahil, tüm kamu çalışanlarının rütbe ve kıdemine bakılmaksızın, tüm ağır suçlarda veya
görevi suiistimalle ilgili idari izine gerek olmaksızın yargılanmasının sağlanması gerekmektedir.
Dolayısı ile bu ifadenin değiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

MADDE 145:
AB İlerleme Raporlarında, Askeri Mahkemelerin yargı yetkisinin sınırlandırılması konusu sıklıkla dile
getirilmekte ve bu alanda “sınırlı” ilerleme olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda Askeri
Mahkemelerin yargılama yetkileri ile ilgili adli uygulamalar, AB’deki uygulamalar ile uyumlu
olmalıdır. Söz konusu değişiklik teklifi bunu karşılar niteliktedir, çünkü bu değişiklik ile askeri
yargının yetki alanı sadece askeri disiplin suçları ile sınırlandırılmaktadır.
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MADDE 156 ve MADDE 157:
Söz konusu Anayasa maddelerine ilişkin değişiklik teklifi ile, askeri hakimlerin kararlarında “askerlik
hizmetlerinin gereklerini” dikkate almayacağı öngörülmekte olup, özellikle güvenlik güçlerinin sivil
denetimi alanında olumlu bir adım olarak nitelendirilebilinir.

MADDE 166:
Bu maddede yapılan değişiklik ile Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Anayasal bir kurum olmasının önü
açılmıştır ve bu durum oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Özellikle AB
İlerleme Raporları’nda, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in güçlendirilmesi uyarısında bulunulmaktadır.
Dolayısıyla ilgili alt düzenlemelerin, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in geliştirilmesi ve etkinliğinin
artırılması yönünde gerçekleştirilmesinde fayda vardır.
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