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7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 175 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma

sı Hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 18.5.1987 Sayı : 19464 Mükerrer) 
Kanun No. Kabul Tarihi : 

3361 17 . 5 . 1987 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Seçimlerin ve halkoylamasının yapıldığı yılda, ay ve gün hesaba katılmaksızın» 20 yaşına giren her Türk 
vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir, 

MADDE 2j — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 75. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletçe genel oyla seçilen dörtyüzelü milletvekilinden kuru
lur. 

MADDE 3, — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma 

Madde 175. — Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri 
tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa 
görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla müm
kündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, 
kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir. 

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen 
kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir. 

Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hak
kındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere 
Resmî Gazetede yayımlanır. 

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul 
edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyu
na sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında 
kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun 
halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin 
ayrı ayrı oylanacağım da karara bağlar. 

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahallî genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla 
para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır. 
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MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu hükmün, onaylanarak yürürlüğe girebilmesi için halkoyuna sunulması zorunlu olup halkoylaması, Ana

yasanın 175 inci maddesinin bu Kanunla değişik hükümlerine göre yapılır, 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanunun ikinci maddesi ile Anayasanın 75 inci maddesinde yapılan değişiklik ilk mil
letvekili genel seçiminde, diğer maddeleri ise bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cilt Birleşim Sayfa 

40 97 2 
101 205 
102 280:322,325:327, „ . . . 

Birinci görüşme. 
329:332,333:336 5 ^ 

103 344:399,401:424 
106 544:574,575:598 İkinci görüşme. 

I - Gerekçeli 564 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşim tutanağına bağ
lıdır. 

II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa Komisyonu görüşmüştür. 
III - Esas No. : 2/438. , ' ' 


