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1. Giriþ
Ülkemizde hemen her Cumhurbaþkaný (Cbþk.) seçimi siyasi ve hukuki
tartýþmalarýn odaðýnda yapýlagelmiþtir. Ancak 11. Cbþk. seçimleri öncesi ileri
sürülen iddialar, seçimin Anayasa Mahkemesine götürülmesi, Mahkemenin
seçimin ilk tur oylamasýný iptal etmesi, bunun üzerine Cbþk. seçimini düzenleyen
Anayasa (AY) hükümlerinin deðiþtirilmesi, bu deðiþikliklerin Cbþk.nca
referanduma götürülmesi gibi hususlar temelde parlamenter rejimin iþleyiþi,
özelde Cbþk. seçiminin bambaþka bir boyuta taþýnmasý sonucunu doðurduðu
için konunun önemini artýrmýþtýr.
Makalede genel olarak Cbþk. seçimi iþlenecek; bu baðlamda özellikle seçim
sürecinde tartýþmalara ve Anayasa Mahkemesi kararýna konu olan toplantý ve
karar yeter sayýsý hususlarý incelenecektir.
31.5.2007 tarihli ve 5678 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý
Maddelerinde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunla Cbþk. seçimine dair
köklü deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Bu Kanun, Cbþk.nca halkoyuna sunulmuþtur.
Kanun, Cbþk. ve Anamuhalefet Partisince Anayasa Mahkemesine götürülmüþ,
Mahkeme 5.7.2007 tarihinde verdiði ve henüz gerekçesini açýklamadýðý kararýnda,
Kanunun ilk maddesinin 367 yerine 366 oyla kabul edilmesinin bir içtüzük
* TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü, Ýçiþleri Komisyonu Yasama Uzmaný.
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ihlali olduðu gerekçesiyle yapýlan baþvuru hususunda yetkisizlik kararý vermiþtir.
Henüz yürürlüðe girmeyen söz konusu Kanunun getirdiði yeni kurallara da ilgili
yerlerde deðinilecektir.

2. Cumhurbaþkaný Seçimine Ýliþkin Kurallar ve Seçilme
Yeterliliði Konusunda Anayasalar Arasýndaki
Farklýlýklar
Cumhurbaþkaný seçimi 1924 AYsýnýn 31., 1961 AYsýnýn 95. ve 1982
AYsýnýn 102. maddesinde düzenlenmiþtir. 1982 AYsýnýn adaylýk konusunu
düzenleyen 101. maddesi ile 1961 AYsýnýn 96. ve 1982 AYsýnýn 103. maddesinde
düzenlenen ve 1924 AYsýnda yer almayan andiçme kurallarý da bu kapsamda
deðerlendirilmelidir.
1961 AYsýndan beri parlamenter rejimle yönetilen ülkemizde, Devletin
baþý olan ve yürütmenin sorumsuz kanadýný oluþturan Cbþk.ný düzenleyen
kurallar, temel noktalarda aynýdýr. Ancak 1961 AYsýnda, Cbþk.nýn tarafsýzlýðýna
ve siyasal iliþkilerde bir denge ögesi olmasýna önem verilmiþken, 1982 AYsýnda
Cbþk.nýn bu özelliði korunmakla birlikte, münhasýran kullanabileceði yetkiler
çoðaltýlmýþtýr.1
1924 AYsýna göre Cbþk. seçilebilmek için Büyük Millet Meclisi üyesi olmak
gerekli ve yeterli idi (md. 31). Bu konuda baþka bir þart aranmýyordu. 1924
AYsý teklif metninin 32. maddesi,
Mebus olan veya mebus olmak selahiyetini haiz bulunan her Türk
reisicumhur intihap olunabilir.

hükmünü içermekteydi. Teklifteki bu hükmün korunmasý gerektiðini
savunanlara raðmen 32. madde metinden çýkarýlmýþ ve 31. maddeye kendi azasý
meyanýndan ibaresi eklenerek teklif kanunlaþmýþtýr. Ayný madde Tekrar intihap
olunmak caizdir. hükmüyle, bir kimsenin birden çok defa ve üst üste
seçilebilmesine hiçbir kýsýtlama bulunmamaktadýr. Nitekim 1924 AYsýnýn
yürürlükte olduðu dönemde Atatürk ve Ýsmet Ýnönü dörder, Celal Bayar üç
defa üst üste Cbþk. seçilmiþlerdir.
1961 AYsýnda Cbþk. seçilebilmek için aranacak nitelikler arttýrýlmýþtýr.
Kýrk yaþýný doldurmuþ ve yüksek öðrenim yapmýþ olmak getirilen yeni þartlardýr.
1924 AYsýnýn aradýðý üyelik þartý da aksi yöndeki görüþlere raðmen aynen
1 Þeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Güncelleþtirilmiþ 10. Basý, Ankara, 2002, s. 229.
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korunmuþtur. 95. maddede Cumhurbaþkaný, Türkiye Büyük Millet Meclisince,
kendi üyeleri arasýndan,
seçilir., 63. madde de ise Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan kuruludur. ifadeleri yer
almaktadýr. Böylece Cbþk. seçilecek kiþi TBMM üyesi olacaktýr. Bu konuda
Millet Meclisine veya Cumhuriyet Senatosuna mensup olmak arasýnda bir
ayýrým yapýlmamýþtýr; Cbþk. adayý milletvekili olabileceði gibi Senato üyesi de
olabilir.
1924 AYsýnda dört yýl (md. 31 ve 13) olarak düzenlenen Cbþk.nýn görev
süresi, 1961 AYsýyla yedi (md. 95/1) yýla çýkarýlmýþ, 1982 AYsý da bu süreyi
benimsemiþtir (md. 101/1). Görüldüðü üzere 1924 AYsý, Cbþk.nýn görev süresini
bir seçim dönemiyle sýnýrlamýþken, 1961 ve 1982 AYlarý Cbþk. için öngörülen
süreyi, Meclis için öngörülen süreden daha uzun tutmuþtur.
Ancak 5678 sayýlý Kanunun 4. maddesinin deðiþikliðe uðrattýðý 101.
maddeyle Cbþk.nýn görev süresi beþ yýl olarak belirlemiþtir. Ayný Kanun 1. maddesiyle 77. maddede yer alan milletvekili seçimi süresini beþ yýldan dört yýla
indirmekle, Cbþk. görev süresinin azaltýlmasýnýn doðuracaðý sakýncalarý gidermeye
çalýþmýþtýr.
Yürürlükteki 1982 AYsýnýn konuyu düzenleyen 101. maddesine bakýldýðýnda,
Cbþk. seçimi konusunda 1961 AYsýnda öngörülen þartlarýn korunduðu ancak
iki temel noktada farklý düzenlemeye gidildiði anlaþýlmaktadýr:
Bunlardan ilki Cbþk. seçilebilmek için, AYda belirtilen diðer niteliklere
sahip bulunan ancak TBMM üyesi olmayan Türk vatandaþlarýnýn da Cbþk.
seçilebilmesidir.
Bu husus Cbþk. seçimi ile ilgili olarak önceki anayasalarda olmayýp ilk kez
düzenlenen önemli bir hükümdür. Madde gerekçesinde bu yenilik için,
milletvekilliðinde olduðu gibi Cbþk. seçilmenin de þartlarý taþýyan her vatandaþýn
demokratik ve doðal bir hakký olduðu vurgulanmýþtýr. Böyle olmakla birlikte bu
farkýn bir açýdan görünüþte bir fark olduðu söylenebilir. Çünkü 1961 AYsý
döneminde de TBMM üyesi olmayanlarýn Cbþk.nca kontenjan senatörü seçilerek
Cumhuriyet Senatosuna girebildikleri ve böylece adaylýk hakkýný kazandýklarý
görülmüþtür. 1966da Orgeneral Cevdet Sunay bu yolla Cbþk. seçilmiþtir. 1973te
Cumhurbaþkanlýðýnýn güçlü adaylarýndan Orgeneral Faruk Gürler kontenjan
senatörü olarak adaylýðýný koymuþ, ancak seçilememiþtir. 1961-1980 döneminin
diðer iki Cbþk. Orgeneral Cemal Gürsel ve Oramiral Fahri Korutürk de
Cumhuriyet Senatosunun halkça seçilmemiþ üyelerindendir.2
2 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 8. Baský, Ankara, 2007, s. 307.
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Getirilen ikinci yenilik 1961 AYsýnda düzenlenen menfi þartýn daha ileri
bir noktaya taþýnmýþ olmasýdýr. 1961 AYsýna göre bir kimsenin iki defa Cbþk.
seçilebilmesi imkaný tanýnmýþ ancak ayný kiþinin üst üste, bir baþka ifadeyle,
kesintisiz iki defa seçilmesine izin verilmemiþtir. 1982 AYsý ise Cbþk. seçilmeyi
bir defaya inhisar ettirmiþtir. Buna göre bir kimse hiçbir þekilde iki defa Cbþk.
seçilemeyecektir.
5678 sayýlý Kanunun 4. maddesi, 101. maddeyi deðiþtirmiþ ve Bir kimse
en fazla iki defa Cumhurbaþkaný seçilebilir kuralýný ihdas etmiþtir. Bu hükümle
iki defa seçilme imkaný tanýndýðý gibi ayný kiþinin üst üste seçilebilmesinin de
önü açýlmýþtýr.

3. Seçim Süreci
Seçim süreci, Cbþk.nýn görev süresinin dolmasýndan otuz gün önce veya
Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn boþalmasýndan on gün sonra baþlar(md. 102/2).
Süreç, seçime baþlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandýrýlýr. Bu
hükümle eski Cbþk.nýn görevinin sona ermesi ile yeni Cbþk.nýn göreve baþlamasý
arasýnda kesintiye meydan vermemek veya Cumhurbaþkanlýðý makamýndaki
boþalmayý en kýsa zamanda gidererek, Devleti baþsýz býrakmamak amaçlanmýþtýr.3
Otuz günlük sürenin ilk on günü içinde adaylarýn TBMM Baþkanlýk Divanýna
bildirilmesi, kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanmasý gerekir (md.
102/2).
Seçim süresince kural olarak en az üçer gün arayla en fazla dört oylama
yapýlabilir (md. 102/3). Ancak Anayasa Mahkemesinin 11. Cbþk. seçimi ilk
tur oylamasýný iptal etmesi durumunda olduðu gibi fiilen dörtten fazla oylama
yapýlmasý da ihtimal dahilindedir.
Anayasanýn 102. maddesinin gerekçesinde, Cbþk. seçiminin belirli bir
sürede sonuçlandýrýlmasýnýn zorunlu kýlýnmasýnýn, oylama sayýsýnýn dört turla
sýnýrlandýrýlmasýnýn ve üçüncü ve dördüncü oylamalarda farklý bir çoðunluk
aranmasýnýn gerekçesi þöyledir:
Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun olmayan bir süre sonunda tercih
yapmaya zorlanmakta ve seçimin müzminleþmesi önlenmektedir. Seçimlerin
uzamasýnýn, gerek devlet baþkanlýðý makamý ve gerekse seçilecek kiþiler
için arzu edilmeyen eðilim ve düþüncelerin doðmasýna yol açtýðý
görülmüþtür. Bundan dolayý dördüncü turda sonuç alýnamazsa
3 Ýlker Hasan Duman, 1982 Anayasasýnda Cumhurbaþkaný, 2. Baský, Ýstanbul, 1998, s. 45.
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Cumhurbaþkanýnca milletvekilleri seçimlerinin yenilenmesi uygun
görülmüþtür.4

1982 AYsýnda Cbþk. seçimi için öngörülen sistemin, 1961 AYsýndan
ayrýlan önemli yönlerinden biri, Cbþk. seçimindeki týkanmanýn milletvekili
seçimlerinin yenilenmesiyle sonuçlanmasý olmalýdýr.5
5678 sayýlý Kanunun ile 102. madde deðiþtirilmiþ ve Cbþk. seçim süreci
tamamen farklý bir görünüm kazanmýþtýr:
Cumhurbaþkaný seçimi, Cumhurbaþkanýnýn görev süresinin dolmasýndan önceki altmýþ gün içinde, makamýn herhangi bir sebeple boþalmasý
halinde ise boþalmayý takip eden altmýþ gün içinde tamamlanýr.
Genel oyla yapýlacak seçimde, geçerli oylarýn salt çoðunluðunu alan
aday Cumhurbaþkaný seçilmiþ olur. Ýlk oylamada bu çoðunluk saðlanamazsa,
bu oylamayý izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapýlýr. Bu oylamaya,
ilk oylamada en çok oy almýþ bulunan iki aday katýlýr ve geçerli oylarýn
çoðunluðunu alan aday Cumhurbaþkaný seçilmiþ olur.
Ýkinci oylamaya katýlmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü
veya seçilme yeterliðini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boþalan
adaylýðýn birinci oylamadaki sýraya göre ikame edilmesi suretiyle yapýlýr.
Ýkinci oylamaya tek adayýn kalmasý halinde, bu oylama referandum
þeklinde yapýlýr. Aday, geçerli oylarýn çoðunluðunu aldýðý takdirde
Cumhurbaþkaný seçilmiþ olur.
Cumhurbaþkaný göreve baþlayýncaya kadar görev süresi dolan
Cumhurbaþkanýnýn görevi devam eder.
Cumhurbaþkanlýðý seçimine iliþkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.

Bununla, Cbþk.nýn halk tarafýndan seçilmesi düzenlenmiþ ve seçim sürecine
iliþkin olarak Cbþk. seçimi, Cbþk.nýn görev süresinin dolmasýndan önceki altmýþ
gün içinde; makamýn herhangi bir sebeple boþalmasý halinde ise boþalmayý takip
eden altmýþ gün içinde tamamlanacaðý kurala baþlanmýþtýr. Ýlk oylamada yeterli
çoðunluk saðlanamazsa, ilk oylamayý izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama
yapýlýr.

4. Adaylýk
AYnýn 101. maddesine göre Cumhurbaþkanlýðýna milletvekilleri resen
aday olabilirken, TBMM üyeleri dýþýndan adaylýk, TBMM üye tamsayýsýnýn en
4 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý: Komisyon Raporlarý ve Madde Gerekçeleri, TBMM Yayýný, Ankara,
1983, s. 161.
5 Atilla Nalbant, Karþýlaþtýrmalý Olarak Gözetme Ýktidarý Çerçevesinde, Cumhurbaþkanýnýn 1982 Türk
Anayasal Sistemi Ýçindeki Rolü, Tarýk Zafer Tunaya Armaðaný, Ýstanbul Barosu Yayýný, Ýstanbul, 1992,
s. 157, 183.
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az beþte birinin yazýlý önerisiyle mümkündür. Meclis içinden veya dýþýndan aday
olanlarýn seçilme sürecinde, adaylýða önerilme dýþýnda herhangi bir farklýlýk
bulunmamaktadýr.
5678 sayýlý Kanunla 101. maddede yapýlan deðiþikliðe göre Cumhurbaþkanlýðýna Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dýþýndan aday
gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazýlý teklifi ile mümkündür. Ayrýca, en
son yapýlan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamý birlikte hesaplandýðýnda yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Böylece adaylýk
yöntemi tamamen deðiþtirilmiþ bulunmaktadýr.

5. Seçici Organ
Demokratik ülkelerde Cumhurbaþkaný ya doðrudan halk ya da parlamento
tarafýndan seçilmektedir. Cbþk.ný seçme yetkisi, basit bir usul sorunu deðil,
doðrudan hükümet sisteminin niteliðiyle ilgili bir husustur.6 Ancak bu baðlamda
yapýlagelen tartýþmalar konumuzun sýnýrlarýný aþmaktadýr. Denilebilir ki parlamenter rejimlerde Cbþk.ný genellikle parlamentonun seçmesi yöntemine itibar edilmektedir. Ancak bu yöntem her ülkenin siyasi gereklerine göre deðiþik formüllerle
uygulanmaktadýr.7
Ülkemizde 29.10.1339 tarihli ve 364 sayýlý Teþkilatý Esasiye Kanununun
Bazý Mevaddýnýn Tevzihan Tadiline Dair Kanunla Cumhuriyet kurulmuþ, bu
Kanunun 10. maddesinin
Türkiye Reisicumhuru, Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi
tarafýndan intihap olunur.

hükmüyle, seçici organ belirlenmiþtir. 1924 (md. 31), 1961 (md. 95) ve 1982
(md. 101) AYlarý bu esasý benimsemiþ ve korumuþlardýr.
1924 AYsýnýn görüþmeleri sýrasýnda seçici organ olarak Meclisin yetkisi
tartýþma konusu yapýlmamýþtýr.8 1961 AYsýnýn Temsilciler Meclisindeki görüþmelerinde, Cbþk.nýn halk tarafýndan seçilmesi fikri dile getirilmiþ ancak bu fikir
kabul edilmemiþtir.9 Doktrinde, güçlü yetkileri dikkate alýndýðýnda halk tarafýndan seçilmesinin kazandýracaðý manevi otorite nedeniyle siyasal sistemin egemen

6 Kemal Gözler, (2007), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, 2007, 4. Baský, s. 382.
7 Ahmet Kerse, Türkiyede 1961 Anayasasýna Göre Cumhurbaþkaný, Doktora Tezi, Ýstanbul, 1973, s. 26.
8 A. Þeref Gözübüyük/Zekai Sezgin, 1924 Anayasasý Hakkýnda Meclis Görüþmeleri, Ankara, 1957, s. 240
vd.
9 Kazým Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, Ankara, 1966, C. 3, s. 2855.
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ögesi haline gelebileceði endiþesiyle anayasa koyucunun tercihi olumlu bulunmuþtur.10
Cbþk.nýn TBMM tarafýndan seçilmesi kuralý anayasalarýmýzda baþýndan
beri düzenlenmiþ ve korunmuþ olan bir kuraldýr.11 Türkiye Büyük Millet
Meclisi ibaresinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu anlaþýlmaktadýr. Genel Kurul lafzý 1924 AYsýnda açýkça yer aldýðý halde 1961 ve
1982 AYlarýnda geçmemektedir. Amaçsal yoruma göre Türkiye Büyük Millet
Meclisinden maksadýn Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olduðu,
açýktýr. Nitekim 1961 AYsý döneminde uygulanan çift meclis sisteminde, parlamentonun her iki kanadý birbirinden baðýmsýz çalýþmasýna raðmen, AYnýn
açýkça gösterdiði istisnai hallerden biri olan Cbþk. seçimi birleþik toplantýda
yapýlmýþtýr.
Ancak 5678 sayýlý Kanunun 4. maddesiyle deðiþtirilen 101. maddeye
Cbþk.nýn halk tarafýndan seçileceði hükmü konulmuþtur. Böylece anayasalarýmýzda baþýndan beri seçici organ olarak düzenlenen TBMM, yerini halka
býrakmýþ olmaktadýr.

6. Seçim Yöntemi
6.1. Çerçeve
Seçim yöntemi kapsamýnda, Cbþk. seçiminde oylamanýn þekli ile toplantý
ve karar yeter sayýsý konularý ele alýnacaktýr. Bu hususlar 1961 AYsýnda;
Cumhurbaþkaný, üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðu ile ve gizli oyla
seçilir; ilk iki oylamada bu çoðunluk saðlanamazsa, salt çoðunlukla
yetinilir. (md. 95) ve 1982 AYsýnda Cumhurbaþkaný, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðu ile ve gizli oyla seçilir.
/ oylamalarýn ilk ikisinde üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluk oyu
saðlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayýsýnýn
salt çoðunluðunu saðlayan aday Cumhurbaþkaný seçilmiþ olur. Bu oylamada
üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu saðlanamadýðý takdirde üçüncü oylamada
en çok oy almýþ bulunan iki aday arasýnda dördüncü oylama yapýlýr, bu
oylamada da üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu ile

þeklinde formüle edilmiþtir.

10 Ergun Özbudun, a.g.e., s. 306.
11 Zafer Gören, Anayasa Hukukuna Giriþ, 1. Baský, Ýzmir, 1997, s. 221.
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6.2. Oylamanýn Türü
Oylamanýn türü hususunda tartýþmaya medar olabilecek bir muðlaklýðýn
olmadýðý görülmektedir. Her iki hüküm de oylamanýn gizli yapýlacaðýný amirdir.
Gizli oylamanýn nasýl yapýlacaðý Ýçtüzükte belirlenmiþ ve parlamento
uygulamasýnda istikrar kazanmýþtýr (Ýçtüzük md. 147, 148).
Cbþk. seçiminin gizli oyla yapýlmasý siyasi parti gruplarýnýn ve genel
baþkanlarýnýn milletvekilleri üzerindeki muhtemel baskýlarýný azaltacaktýr. Keza
oylamanýn gizliliði Cbþk.nýn siyasi partilerden baðýmsýz olmasýna da hizmet
eder.12
5678 sayýlý Kanunun getirdiði yenilikle Cbþk., genel oyla yapýlacak seçimle
halk tarafýndan seçilecektir.

6.3. Toplantý ve Karar Yeter Sayýsý
Cbþk. seçiminde toplantý ve karar yetersayýsýnýn son zamanlarda tartýþma
gündemine taþýnmasý konunun önemini artýrmaktadýr. Öncelikle toplantý yeter
sayýsý ve karar yeter sayýsý kavramlarýnýn tanýmlanarak çerçevelerinin belirlenmesi gerekmektedir.
6.3.1. Toplantý ve Karar Yeter Sayýsý Kavramlarý
Bilimsel veriler açýsýndan bakýldýðýnda toplantý yeter sayýsý ve karar yeter
sayýsý terimleri hukuki kavram olarak farklý olduklarý gibi iþlevleri itibariyle de
tamamen ayrý niteliktedir.13
Toplantý ve karar yeter sayýsý ile ilgili anayasal ve genel mahiyetteki hüküm
96. maddedir. AYnýn 96. maddesinde, mantýken de farklý kavramlar olan
toplantý ve karar yeter sayýlarý açýkça ayrýlmakta ve maddenin baþlýðýnda bu iki
kavram ayrý ayrý zikredilmektedir. Maddenin ilgili hükmü;
Anayasada, baþkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayýsýnýn en az üçte biri ile toplanýr ve toplantýya katýlanlarýn salt
çoðunluðu ile karar verir; ancak karar yeter sayýsý hiçbir þekilde üye
tamsayýsýnýn dörtte birinin bir fazlasýndan az olamaz.

þeklinde ifade edilmiþtir. O halde toplantý yeter sayýsý, TBMM üye tamsayýsýnýn
en az üçte biri ve karar yeter sayýsý ise üye tamsayýsýnýn dörtte birinden az
12 Kemal Gözler, (2007), s. 383.
13 Ahmet Ýyimaya, Kim demiþ Erdoðanýn seçilmesi için 367 þart diye?, Zaman Gazetesi, 6.1.2007.
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olmamak þartýyla toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðu olarak tanýmlanabilir.
1961 AYsýnýn muadil 86. maddesi toplantý yeter sayýsýný, Millet Meclisi ve
Danýþma Meclisi için üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu, TBMM için her iki Meclis
üye tamsayýsý toplamýnýn salt çoðunluðu olarak belirlemiþtir. Karar yeter sayýsý
olarak da toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðu tespit edilmiþtir. Görülüyor ki
1982 AYsýyla toplantý yeter sayýsý salt çoðunluktan üçte bire düþürülmüþtür.
Her iki AY da bu genel kuralý, AYda baþka hüküm olmamasý kaydýna baðlamýþtýr. Metinlerden anlaþýlýyor ki 1961e göre sadece karar yeter sayýsý için
baþka düzenleme yapýlabilecekken, 1982ye göre ise, baþkaca düzenleme, her
iki yeter sayý açýsýndan mümkündür.14 AYda özel hükümler olmasý halinde bu
genel hükümler uygulanamayacaktýr. Öyleyse maddede verilen tanýmlar genel
nitelikte olup AYda özel nitelikli çoðunluðun arandýðý hallerde özel kural uygulanacaktýr.
Toplantý yeter sayýsýyla ilgili, 1961 ve 1982 AYlarýnýn ikisinde de açýkça
düzenlenmiþ özel bir hüküm bulunmamaktadýr.
Karar yeter sayýsý için yürürlükteki Ýçtüzükte de bir genel hüküm yer almaktadýr. Buna göre oya konulan bütün hususlar, AYda, kanunlarda veya Ýçtüzükte
ayrýca hüküm yoksa, toplantýya katýlan milletvekillerinin salt çoðunluðuyla
kararlaþtýrýlýr. Salt çoðunluk belli bir sayýnýn yarýsýndan az olmayan çoðunluktur.
Genel Kurulda bulunup da oya katýlmayanlar yeter sayýya dahil edilirler. AYdaki
düzenlemeye paralellik görülmekle birlikte salt çoðunluðun tanýmý ve Genel
Kurulda olup oylamaya katýlmayan milletvekillerinin karar yeter sayýsýnýn hesaplanmasýna dahil edileceði hususuna netlik kazandýrýlmýþtýr. (md. 146) Ýçtüzüðün
bu hükmü farklý bir yeter sayý öngörmemiþtir; aksi halde zaten AYya aykýrý
olurdu. Ýçtüzük Cbþk. seçimiyle ilgili 121. maddede de keza AYnýn ilgili
maddelerine atýfla yetinmekte, bu maddelere dayanarak yeni bir düzenleme
yapmamaktadýr. Böyle bir düzenleme yapýlmasý da söz konusu olamaz. Çünkü
AYnýn bazý maddeleri doðrudan uygulanýr bazýlarýnýn ise uygulanabilmesi için
baþka düzenlemelere ihtiyaç duyar. Bu düzenlemeyi kanun veya içtüzük yapar.
Ancak AYnýn Cbþk. adaylýðý ve seçimiyle ilgili maddeleri, düzenleme yapmayý
gerektirmeden doðrudan uygulanmasý gerekli hükümlerdir.15
Ülkemizde toplantý ve karar yeter sayýlarýnýn AY düzeyinde kodifikasyonunun,
parlamentoda belirli sayýda milletvekilinin katýlýmý saðlanmadan alýnacak
14 Ýbrahim Kaboðlu, Cumhurbaþkanlýðý seçimi (2), Birgün Gazetesi, 10/01/2007; Necmi Yüzbaþýoðlu,
Cumhurbaþkaný Seçiminin Hukukilik ve Meþruiyet Yönleriyle Ýrdelenmesi, Güncel Hukuk, Þubat,
2007/2, s. 25.
15 Zafer Üskül, Mahkemenin, seçimi iptal yetkisi yok , Zaman Gazetesi, 25.4.2007.
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kararlarýn meþruiyet temellerinin zayýf olacaðý endiþesinden kaynaklandýðý
tahmin edilebilir. Þüphesiz iyiniyet ürünü olan bu hükümler uygulamada sýklýkla
tersi sonuçlar verebilmektedir. Muhalefet partileri çeþitli saiklerle oturumlara
katýlmayarak toplantý yeter sayýlarýnýn oluþmasýný engellemekte, iyi örgütlenmiþ
muhalefet karþýsýnda yeterli desteði saðlayamamaktan endiþe eden veya iç bütünlüðüne yeterince güven duymayan hükümetler de ayný araçlarý kullanabilmektedir.16
5678 sayýlý Kanunun 3. maddesi AYnýn 96. maddesinin birinci fýkrasý þu
þekilde deðiþtirilmiþtir:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacaðý seçimler dahil bütün iþlerinde
üye tamsayýsýnýn en az üçte biri ile toplanýr. Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Anayasada baþkaca bir hüküm yoksa toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðu
ile karar verir; ancak karar yeter sayýsý hiçbir þekilde üye tamsayýsýnýn
dörtte birinin bir fazlasýndan az olamaz.

Yeni hükme göre TBMMnin istisnasýz tüm iþlerinde toplantý yeter sayýsý
üye tamsayýsýnýn üçte biri olarak tespit edilmiþtir.
Yine yeni düzenlemeyle baþkaca hüküm sadece karar yeter sayýsý için
öngörülmüþtür. Böylece genel kurala istisna getirilmesi hususunda 1961 AYsýndaki
düzenlemeye geri dönülmüþ olmaktadýr.
6.3.2. Cumhurbaþkaný Seçiminde Toplantý ve Karar Yeter Sayýsý
Yukarýya alýnan genel açýklamalardan sonra Cbþk. seçimi baðlamýnda yapýlan
tartýþmalar, ileri sürülen görüþler, TBMM uygulamasý ve konunun Anayasa
Mahkemesi kararlarýna yansýmasý incelenecektir.
6.3.2.1. Sorun ve Çözüm Yöntemi

En genel ifadesiyle sorun Cbþk. seçiminde toplantý ve karar yeter sayýsýdýr.
AY yapmaya veya daha genel ifadesiyle kanun yapmaya yetkili organ
münhasýran TBMMdir. Bu manada yeni bir kural ihdasýný ve var olan kurallarý
kaldýrma/deðiþtirmeyi ancak TBMM yapabilir.
Belirtilmelidir ki Cbþk. seçimi konusunda AYda boþluk yoktur. AYda
boþluk olmadýðý için hukukta boþluk doldurmanýn aracý olan örnekseme (kýyas)
16 Ýlter Turan, Parlamentonun Daha Verimli Çalýþmasý Sorunlar ve Öneriler, TBMMnin Etkinliði, Ýlter
Turan (koordinatör) içinde, TESEV Yayýnlarý, Ýstanbul, 2000, s. 66-67.
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yöntemi bu konuda kullanýlamaz.17 Zaten mevcut soruna, lehte ve aleyhte, yorumlama faaliyetiyle çözüm arayýþý gerçek bir boþluðun olmadýðýný gösterir. Zira
hukukta gerçek bir boþluk olmasý halinde yapýlacak iþ kurucu iktidar yetkisi
kullanýlarak yani AY yapýlarak boþluðu doldurmak olacaktýr. Özellikle AY kuralý
gibi önemli bir meselede hiçbir yorum tali kurucu iktidarýn iradesi yerine geçemez.
Bu konuda hukukta boþluk yoktur ve bir þekil kuralý olan nisap/yeter sayý
yorumla üretilemez.18
O halde konumuzla ilgili kanun koyucunun iradesi mevcuttur. Bu iradenin
tespiti için yapýlacak faaliyet ise hukuk tekniðine uygun yorumlar olmalýdýr.
Kanun koyucunun bir hükümde ortaya koyduðu iradenin tespitinde tereddüt
hasýl olduðunda sözel, amaçsal, tarihsel yorum yöntemleri eþliðinde TBMMnin
hükmü ne için koyduðuna bakmak gerekir. Hukuksal yöntem budur; bu yöntem
kanun koyucu dýþýnda kalan her kurum ve kiþi tarafýndan dikkate alýnmalýdýr.19
Yorumun temeli ontolojik metindir. Dünyada genel kabul görmüþ ilke yorumun
yazýlý hukukun metnini aþamayacaðý yönündedir.20 Yorum yoluyla yeni eylem
biçimleri ortaya konulamaz; var olan eylemler de ortadan kaldýrýlamaz.21 Cumhurbaþkaný seçimi üzerine yapýlan tartýþmalar göstermektedir ki ülkemizde hukukta
yorum disiplini hala saðlanabilmiþ deðildir.22
Hukukçu yorumcularýn yorum etkinliðinde bulunurken, teknik
hukuk açýsýndan, olan hukuk, yani 1982 Anayasasýnýn metni içinde
kalmalarý zorunludur. Olmasý gereken hukuka göre yasal metinler
yorumlanamaz.23

Konumuzla ilgili yaþanan kargaþa yorum kurallarýna uymamaktan kaynaklanmaktadýr.24
6.3.2.2. Ýddia ve Dayanaklarý

Doðaldýr ki seçimin yapýlabilmesi için önce TBMM Genel Kurul toplantýsýnýn
açýlmasý gerekir. Toplantýnýn açýlmasý için de Genel Kurul salonunda toplantýnýn

17 Sami Selçuk, Cumhurbaþkaný seçiminde var olmayan / iþlevsiz toplantýnýn sanal sayýsý: 367 (4), Star
Gazetesi, 16.4.2007.
18 Ahmet Ýyimaya, Kim demiþ Erdoðanýn seçilmesi için 367 þart diye?, Zaman Gazetesi, 6.1.2007.
19 Kazým Berzeg, Seçimin iptali, Anayasa Mahkemesini tartýþmalý hale getirir, Röportaj, Zaman Gazetesi,
28.4.2007.
20 Sami Selçuk, http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=238580.
21 Osman Can, Cumhurbaþkanlýðý seçimi, Radikal Gazetesi, 31.12.2006.
22 Sami Selçuk, http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=238580.
23 Sami Selçuk, Cumhurbaþkaný seçiminde hukuksal yorumu aþan yaklaþýmlar, Star Gazetesi, 2.4.2007.
24 Sami Selçuk, Cumhurbaþkanýnýn seçimi ve yansýzlýk/uzlaþma amaçlarý, Star Gazetesi, 9.4.2007.

38

 Sayý: 5  Nisan-Mayýs-Haziran 2007

baþlayabilmesi için gerekli olan toplantý yeter sayýsýnýn olup olmadýðýna bakýlýr.25
Tartýþmanýn özü bu noktaya münhasýrdýr: Cbþk. seçimi turlarýna baþlanabilmesi
için, ilk iki oylama için aranan en az karar yeter sayýsý olan 367 milletvekilinin
(TBMM üye tamsayýsýnýn üçte ikisi) toplantýya katýlmasý gerektiði ileri
sürülmektedir. Yani toplantý yeter sayýsý en az ilk oylamadaki karar yeter sayýsý
kadar olmalýdýr.
Bu iddia, Türk hukukunda ilk defa Teziç tarafýndan dile getirilmiþtir. Teziç,
1961 AYsýnda toplantý ve karar yeter sayýsýna iliþkin genel hüküm olan 86.
maddenin;
Her meclis üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuyla toplanýr ve Anayasada
baþkaca hüküm yoksa, toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðuyla karar
verir.

kuralýnýn Anayasada baþkaca hüküm yoksa ibaresinden hareketle yorumlama
faaliyetine giriþmekte ve muhtelif maddelerde öngörülen salt ve üçte iki çoðunluklarýn karar yeter sayýsýyla ilgili olduðunu, ancak bu durumlarda toplantý yeter
sayýsýnýn ister istemez en az bu sayýlarda olmasý gerektiðini belirtmektedir. Dikkat
edilirse Teziç, öngörülen özel nitelikli yeter sayýlarýn karar yeter sayýlarý için söz
konusu olduðunu kabul etmekte ancak bunlarýn toplantý yeter sayýsýný da
etkileyeceðini ifade etmektedir.26 Toplantý yeter sayýsýnýn sabit olmadýðý temeline
dayanan bu görüþ özetle, toplantý yeter sayýsýnýn, nitelikli karar yeter sayýlarý
arandýðý hallerde, en az karar yeter sayýsý kadar olmasý gerektiðini savunmaktadýr.
Bu görüþ 9. Cbþk. seçimleri sýrasýnda da tartýþýlmýþtýr. Ancak TBMM uygulamasýnda herhangi bir deðiþiklik olmamýþ ve konu yargýya taþýnmamýþtýr. Ýddia
en son 11. Cbþk. seçimleri sürecinde yinelenmiþ ve konu yargý organýna götürülmüþtür. Bilindiði gibi 11. Cbþk. seçimleri sürecinde emekli Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý Sabih Kanadoðlu, TBMMnin Cbþk.ný seçmek amacýyla toplanabilmesi
için Genel Kurulda en az 367 milletvekilinin yani karar yeter sayýsý kadar milletvekilinin hazýr bulunmasý gerektiðini iddia etmiþtir.27
Hemen belirtelim ki bu görüþ hukuken zayýf bir görüþtür.28 Diðer ifadesiyle
kurala aykýrý, genel kabul görmemiþ, tek kalmýþ bir görüþtür. Bu aykýrý görüþ,
bugüne kadar ne öðreti ne de Anayasa Mahkemesince benimsenmiþtir.29
25 Zafer Üskül, Mahkemenin, seçimi iptal yetkisi yok , Zaman Gazetesi, 25.4.2007.
26 Erdoðan Teziç, Türk Parlamento Hukukunun Kaynaklarý ve Ýlgili Anayasa Mahkemesi Kararlarý, Ýstanbul,
1980, s. 162, dipnot 12 vd. sayfalar.
27 Sabih Kanadoðlu, AKP Tek Baþýna Seçemez, Cumhuriyet Gazetesi, 26 Aralýk 2006.
28 Mustafa Þentop, Anayasa Mahkemesi Teziçe karþý!, Zaman Gazetesi, 14.4.2007.
29 Sami Selçuk, Cumhurbaþkaný seçiminde var olmayan / iþlevsiz toplantýnýn sanal sayýsý: 367 (4), Star
Gazetesi, 16.4.2007.
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Nitekim Teziç de Anayasa Mahkemesi kararlarý ýþýðýnda parlamento hukukunun
kaynaklarýný iþlediði, anýlan tezinde görüþünü destekleyen örnek karar vermemektedir. Teziç, iddiasýný, karar yeter sayýsýnýn özel nitelikli olarak öngörülmüþ
olmasýnýn doðal bir sonucu saymanýn ötesinde baþka bir argümana dayandýrmýþ
deðildir. Görüþ ancak son tartýþmalar kapsamýnda, olumlu/olumsuz deðerlendirilmeye giriþilmiþ ve doktrinde destek bulabilmiþtir.
Cbþk. seçimi için nitelikli toplantý yeter sayýsýnýn gerekli olduðunu savunanlarýn baþlýca dayanaðýný, 96. maddede yer alan baþkaca hüküm ibaresi ile 102.
maddedeki, üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðu ile seçilir. ibaresi arasýndaki iliþki
oluþturmaktadýr.30 Kaboðlu, AYnýn hiçbir hükmünün toplantý yeter sayýsý
deyimini kullanmýyor olmasýndan hareketle þunu ileri sürmektedir:
Madde 96nýn toplantý yeter sayýsý ve karar yeter sayýsý arasýnda ve
baðlacý ile kurduðu doðrudan iliþki ýþýðýnda, gerekçe ile birlikte
okunduðunda, toplantý yeter sayýsýný ayrýca belirtmeye gerek yok, karar
yeter sayýsý belirtilmiþ ise yeterlidir.31
Keza toplantý yeter sayýsý olarak üçte iki çoðunluðu aramayanlar
birbiriyle baðlantýlý iki yönü görmezlikten gelmektedir: Teknik yön; m.
96ya göre, 139 oyla karar alabilmek için 184 kiþi bulunmalý; ancak, 367
oyla alýnacak bir karar için, 184 kiþi nasýl yeterli olabilir? Bu sayýsal açýnýn
yarattýðý çeliþki ve dengesizlik, nasýl açýklanabilir? Amaçsal yön; eðer
toplantý yeter sayýsý için 184 oy yeterli olacaksa, örneðin, Cumhurbaþkaný
makamýnýn boþalmasýnda, TBMM toplantý halinde deðilse, hemen
toplantýya çaðrýlýr; öncelikle bu toplantýyý gerektiren konu görüþülmeden
ara verme veya tatile devam edilemez (m. 93/son). Toplantýya 184
milletvekilinin katýldýðý varsayýmýnda, süreç baþlatýlabilecek mi? Milletvekili,
nasýlsa son oylama için 276 yeterli düþüncesi ile, sýrf TBMMnin yenilenmesini önlemek için, 3 hafta sonra günübirlik gelerek, oyunu kullanýp
tatiline dönebilecek mi?32

AYnýn 96. maddesinin formülasyonundan hareketle, yani Anayasada
baþkaca hüküm yoksa ibaresi metnin baþýna konularak AYda sadece karar yeter
sayýsý bakýmýndan deðil, toplantý yeter sayýsý bakýmýndan da özel nitelikli, istisnai
hükümlerin bulunduðuna iþaret edildiði, 1961 AYsýnýn 86. maddesiyle
karþýlaþtýrmalý olarak deðerlendirildiðinde 1982 AYsýnda anayasa koyucunun
toplantý yeter sayýsý için 96. maddedeki genel kuralýn istisnalarýný bilinçli olarak
öngördüðü ileri sürülmüþtür.
Bu çerçevede 1982 AYsýnýn, 1961e göre rasyonalist parlamenter rejimi
öngördüðü veya yasama organýnýn çalýþmalarýný kolaylaþtýrýcý ve týkanýklýklarý
30 Ýbrahim Kaboðlu, Cumhurbaþkanlýðý seçimi (2), Birgün Gazetesi, 10/01/2007.
31 Ýbrahim Kaboðlu, Cumhurbaþkanlýðý seçimi (1), Birgün Gazetesi, 03/01/2007.
32 Ýbrahim Kaboðlu, Cumhurbaþkanlýðý seçimi (2), Birgün Gazetesi, 10/01/2007.
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çözücü özelliðinin baskýn olduðundan hareketle de toplantý yeter sayýsý için
nitelikli çoðunluk aranmadýðý sonucuna ulaþýlamaz. Zira 1961in 96. maddesine
bakýldýðýnda üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu ile toplantýnýn genel kural olduðu,
karar yeter sayýsý için baþkaca düzenleme yapýlabileceðinin öngörüldüðü anlaþýlýr.
1982de ise, baþkaca düzenleme, her iki yeter sayý açýsýndan mümkündür. Görüldüðü gibi, 1961e göre 1982 toplantý yeter sayýsýný düþürmüþ ama buna istisna
yapýlabileceðini öngörmüþ; karar yeter sayýsýný ise ayný tutmuþ. Toplantý yeter
sayýsýný düþürmüþ olmakla birlikte, buna istisna getirilebileceðini öngörmesi
nedeniyle, kolaylaþtýrma ile zorlaþtýrma, birbirini dengelemekte. AY koyucunun
gerekçesinden hareketle, AYda öngörülen haller dýþýnda, kolaylaþtýrýldýðý
söylenen TBMM çalýþmalarý, baþta yasa yapýmý gelmek üzere, Meclisin olaðan
yasama faaliyetleridir: AYyý deðiþtirmek, Cbþk.ný seçmek, af kanunlarý çýkarmak
ise istisnadýr. Bu kolaylaþtýrmanýn kapsamýna girmez. 1961e göre, üye tamsayýsýnýn
üçte iki çoðunluðu ile ... seçilir; ilk iki oylamada bu çoðunluk saðlanamazsa, salt
çoðunlukla yetinilir (m. 95). Oysa, 1982ye göre, Cumhurbaþkaný, üye tamsayýsýnýn
üçte iki çoðunluðu ile ... seçilir (m. 102/1). Üçüncü fýkra ise turlarý ve seçim sürecini ayrýntýlý olarak kurallara baðlar; zorlaþtýrdýðý bile söylenebilir. Tek kolaylaþtýrma,
dördüncü oylamanýn üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasýnda yapýlmasýdýr.33
Ayný baðlamda AYnýn 102. maddesinin düzenlemesinde;
... ilk göze çarpan husus, maddenin hem 1. fýkrasýnda hem de 3.
fýkrasýnda (87, 94, 99, 100, 111 ve 175. maddelerdeki özel hükümlerden)
farklý olarak, iki yeter sayý öngörülmesidir. 3. fýkrada dört tur oylamanýn,
ilk ikisinde üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðunu, üçüncü ve dördüncü
turlarda salt çoðunluðu saðlayan aday seçilmiþ olur, denilmek suretiyle,
dört tur oylamada seçilmek için gerekli olan yeter sayýlarý ayrý ayrý ve
açýkça belirlenmiþtir. Bu durumda, 1. fýkradaki, Cumhurbaþkaný, TBMM
üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðu ile seçilir hükmü ile ifade edilen
yeter sayýnýn, 3. fýkradan baðýmsýz, ayrýk bir iþlev gördüðü ortaya
çýkmaktadýr.
Bu farklý amaç ve iþlev ise Cumhurbaþkaný seçiminde,
toplantý yeter sayýsý bakýmýndan da 96. maddede genel kuralýn istisnasý
olarak bulunduðu iþaret edilen, Anayasada baþkaca bir hüküm olmasýdýr.
Bu nedenlerle, Cumhurbaþkaný seçiminde, 102/1 hükmü toplantý yeter
sayýsý bakýmýndan, 102/3 hükmü de karar yeter sayýsý bakýmýndan, 96.
maddedeki toplantý ve karar yeter sayýsýna iliþkin genel kuralýn istisnasýný
oluþturan baþkaca hükümlerdir. Nitekim Meclis Baþkaný seçimine
iliþkin 94. maddede, Meclis Baþkaný için, sadece gizli oyla seçilir hükmü
bulunmaktadýr. Bu farklýlýk da, 102. maddenin 1. fýkrasýndaki
Cumhurbaþkaný, TBMM üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðu ile seçilir
33 Ýbrahim Kaboðlu, Cumhurbaþkanlýðý seçimi (2), Birgün Gazetesi, 10/01/2007.
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hükmünün, anayasa koyucu tarafýndan bilinçli olarak, toplantý yeter
sayýsý amaçlý konduðunu göstermektedir.34

görüþü ifade edilmiþtir.
Yine ayný mantýkla 102. maddenin yazýlýþýndaki kurgu dikkate alýndýðýnda,
1. fýkrada, Cumhurbaþkaný, TBMM üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðu ile ve gizli
oyla seçilir hükmünün devamýnda bunu çaðrýþtýran Meclisin toplantýya çaðrýlmasýndan söz etmesi; dört tur oylamada her turda seçilebilmek için karar yeter sayýlarýnýn ayrý ayrý belirlendiði 3. fýkra ile 1. fýkra arasýna otuz günlük seçim takviminin düzenlendiði 2. fýkrayý koyarak, 1. ve 3. fýkralarý birbirinden ayýrmasý da
1. fýkrada öngörülen yeter sayýnýn toplantý için konulduðu þeklinde yorumlanmasýna uygun düþmektedir.35
Keza, AYnýn 102. maddesi Cumhurbaþkaný, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðu ile ve gizli oyla seçilir. demekle Cbþk. seçiminin
ana kuralýný belirlemiþtir. Bu ana kuralýn amacý olabildiðince tarafsýz bir kiþi
üzerinde uzlaþýlmasýný saðlamaktýr. Amaç bu olduðuna göre maddenin diðer
fýkralarýný da ayný doðrultuda ve bu amaca uygun olarak yorumlamak gerekir.
Üye tamsayýsýnýn üçte ikisi 367 olduðuna göre en az ayný sayýda üyenin bir araya
gelmesi maddenin konuluþ amacýnýn gereðidir. Zaten birinci fýkranýn devamý
hükümler istisna kurallardýr ve aksi yöndeki bir yorum istisnayý ana kuralýn
yerine koymak olur.36 Uzlaþma hususuna bir baþka noktadan da varýlmýþtýr.
Buna göre 1982 AYsý 12 Eylül 1980 öncesine tepki olarak, 102. maddesiyle
Cbþk. seçimini takvime baðlayan, TBMMyi uzlaþmaya zorlayan bir prosedür
öngörmüþtür. Bu düzenleme açýkça Cbþk. seçiminde olabildiðince nitelikli bir
uzlaþma saðlamayý amaçlamaktadýr. Bu amaca ulaþabilmenin yolu AY 102/1
hükmünün toplantý yeter sayýsý olmasýyla mümkündür.37
Ýddia bir çýkarsamayla da desteklenmektedir. Buna göre 175. maddenin
AY deðiþikliðinde teklif, iki kez görüþme ve nitelikli karar yeter sayýsýna dair
kayýtlar dýþýnda, kanunlarýn görüþülmesi ve kabulü hakkýndaki hükümlere
uyulacaðýný belirtmiþ olmasý iddianýn dayanak noktasý olarak görülmektedir.
Yani AY deðiþikliði için kanunlarýn görüþülmesi ve kabulü hakkýndaki hükümlere
gönderme yapýlmasý, AY deðiþikliði için yapýlacak toplantýnýn üye tamsayýsýnýn
üçte birinin katýlýmýyla yapýlabileceðinin göstergesidir. Öyleyse anayasa koyucu
Cbþk. seçimi için üçte bir katýlýmý yeterli bulsaydý benzeri bir atýf yapardý. Diðer
bir ifadeyle 96. madde genel kuraldýr. AY deðiþikliði konusunda özel bir kural
34
35
36
37

Necmi Yüzbaþýoðlu, a.g.m., s. 25, 26.
Necmi Yüzbaþýoðlu, a.g.m., s. 26, 27.
Fazýl Saðlam, Cumhurbaþkanlýðý Seçimiyle Ýlgili Tartýþmalar, Cumhuriyet Gazetesi, 9/1/2007.
Necmi Yüzbaþýoðlu, a.g.m., s. 26, 27.
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olan 175. madde nasýl ki 96. maddeye atýfla sorunu çözmüþtür, Cbþk. seçiminde
de 102. madde özel kuraldýr. Buna raðmen 102. madde 96. maddeye atýf yapmamýþtýr.38
Cbþk. seçiminde, AY 102/1deki hükmün toplantý yeter sayýsý olduðu
yönündeki iddia ve bu iddiayý desteklemek amacýyla doktrinde ortaya konmuþ
gerekçeler, anahatlarýyla bunlardan ibarettir.
6.3.2.3. Hakim Görüþ

Anayasanýn 96. maddesi;
Anayasada, baþkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayýsýnýn en az üçte biri ile toplanýr ve toplantýya katýlanlarýn salt
çoðunluðu ile karar verir; ancak karar yeter sayýsý hiçbir þekilde üye
tamsayýsýnýn dörtte birinin bir fazlasýndan az olamaz.

demektedir. AY, karar yeter sayýsý olarak, bazý maddelerinde (md. 84, 87, 99,
102, 105, 111, 175) özel ya da nitelikli çoðunluk öngördüðü halde, toplantý
yeter sayýsýyla ilgili hiçbir özel veya istisnai hükme yer vermemiþtir. Nitelikli
karar yeter sayýsý aranan hiçbir yerde aðýrlaþtýrýlmýþ karar nisabýna denk bir
toplantý yeter sayýsý ihdas edilmemiþtir. Bu husus kurucu iktidar belgelerine de
yansýmýþtýr. Danýþma Meclisi Anayasa Komisyonu divan üyesi akademisyen
Turgut Tan AYnýn hiçbir yerinde özel toplantý nisabýnýn öngörülmediðini
vurgulamaktadýr.39 AYda baþka bir hüküm bulunmadýðýna40 göre, diðer bir
ifadeyle AY, Cbþk. seçimi ve diðer hiçbir konuda özel toplantý nisabý/nitelikli
yeter sayý öngörmediðine göre, Cbþk. seçimi dahil her konuda, 96. madde
hükmünün uygulanmasý ve TBMMnin en az, üye tamsayýsýnýn üçte biri olan
184 milletvekilinin hazýr bulunmasýyla toplanabilmesi gerektiði açýktýr. AYnýn
gerek lafzi yorumu gerek tarihsel ve amaçsal yorum bu görüþü desteklemektedir.41
Bilindiði üzere 1961 AYsýnda toplantý yeter sayýsý olarak üye tamsayýsýnýn
salt çoðunluðu kabul edilmiþti. Bu hükmün uygulamada sebep olduðu sorunlar
karþýsýnda 1982 anayasa koyucusu bu yeter sayýyý üçte bire indirme gereðini
duymuþtur. Diðer bir ifadeyle TBMM çalýþmalarýnýn kolaylaþtýrýlmasý
amaçlanmýþtýr. Keza aksi görüþün kabulü halinde mesele sadece Cbþk. seçimleriyle
sýnýrlandýrýlamayacak, örneðin AY deðiþiklikleri, af kanunlarý gibi konularda
toplanýp karar verme son derece zorlaþacaktýr.42
38
39
40
41
42

Fazýl Saðlam, Cumhurbaþkanlýðý Seçimiyle Ýlgili Tartýþmalar, Cumhuriyet Gazetesi, 9/1/2007.
Danýþma Meclisi Anayasa Komisyonu Tutanaðý, s. 271.
Ergun Özbudun, Cumhurbaþkaný Seçimi ve Anayasa, Zaman Gazetesi, 17.1.2007.
Ergun Özbudun, Cumhurbaþkaný Seçimi ve Anayasa, Zaman Gazetesi, 17.1.2007.
Ergun Özbudun, Cumhurbaþkaný Seçimi ve Anayasa, Zaman Gazetesi, 17.1.2007.
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1982 AYsý, karar yeter sayýsýný toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðu
þeklinde tanýmlasa da 1961deki düzenlemeden bir adým ileri giderek bu sayýnýn
hiçbir þekilde üye tamsayýsýnýn dörtte birinin bir fazlasýndan az olamayacaðýný
emretmektedir. Bu hüküm 550 milletvekiline uyarlandýðýnda, toplantý yeter
sayýsý en az 184, karar yeter sayýsý ise en az 139 olacaktýr. Dörtte birinin bir
fazlasýndan az olamama zorunluluðu getirilmeseydi, karar yeter sayýsý en az 93
olacaktý. 1961 AYsý hükmü bugünkü üye tamsayýsýna uygulandýðýnda ise toplantý
yeter sayýsý 276, karar yeter sayýsý 139 olarak tezahür edecektir. Bir baþka ifadeyle
550 milletvekilinin söz konusu olduðu bir durum için 1961 ve 1982 anayasalarýnýn
ilgili hükümleri kýyaslandýðýnda toplantý yeter sayýsýnýn 276dan 184e düþürüldüðü
oysa karar yeter sayýsýnýn hüküm deðiþikliðine raðmen fiilen ayný (139) kaldýðý
görülmektedir. 1982 Anayasasý toplantý yeter sayýsýnýn düþürülmesinde herhangi
bir kaygý duymamýþken karar yeter sayýsý söz konusu olduðunda farklý bir hüküm
ihdas etme gereðinden kaçýnamamýþtýr. Yani AY bir taraftan Meclisin
toplanabilmesini kolaylaþtýrýcý açýlýmlara gitmekte diðer taraftan, rejime iþlerlik
kazandýrma duyarlýlýðýnýn karar almada suiistimalini önlemeye giriþmektedir.
Parlamento hukukunun geliþim seyri de toplantý yeter sayýsýnýn düþürülmesi
yönündedir.43 Parlamentolarýn geliþim tarihine bakýldýðýnda günümüzde gelinen
noktada temel aktörün parlamento üyesi olmadýðý, temsilin büyük oranda siyasal
partiler aracýlýðýyla gerçekleþtirildiði gözlenmektedir. Partiler çoðu zaman disiplin
esasýný benimsemekte, parti disiplininin uygulanmadýðý/uygulanamadýðý hallerde
bile bir temsilcinin oyunu nasýl kullanacaðýnda en önemli etkenin mensup
olunan siyasal parti olduðu araþtýrmalardan anlaþýlmaktadýr. Dolayýsýyla toplantýlara
katýlan milletvekili sayýsýnýn, çýkacak kararda belirleyici etkisinin olduðunu
söylemek oldukça güçtür. Hatta güçlü bir siyasi iradeyi temsil ettikleri bilindiðinden
çoðu zaman az sayýda milletvekilinin katýldýðý toplantýlarda alýnan kararlarýn
meþruluðunun gölgelenmediði kabul edilmektedir. Belirtilen hususlar TBMM
için de geçerlidir. Parlamentomuzda da temel siyasal aktörler siyasi parti
gruplarýdýr.44
Cbþk. seçiminde 1924 AYsýndan farklý olarak, 1961 ve 1982 AYlarýnda
karar için yüksek çoðunluklu yeter sayý aranmasý benimsenmiþtir. Cbþk., ülkenin
ve ulusunun bütünlüðünü saðlayan ve devleti temsil eden, kurumlarý uzlaþtýran,
ülkenin, cumhuriyetin, demokrasinin deðerlerini savunan partiler üstü bir
kiþiliktir. Ýdeal olan durum elbette böyle bir kiþinin uzlaþmayla seçilmesidir.45
43 Ahmet Ýyimaya, Kim demiþ Erdoðanýn seçilmesi için 367 þart diye?, Zaman Gazetesi, 6.1.2007.
44 Ýlter Turan, a.g.m., s. 65.
45 Sami Selçuk, Cumhurbaþkaný seçiminde var olmayan / iþlevsiz toplantýnýn sanal sayýsý: 367 (4), Star
Gazetesi, 16.4.2007.
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Cbþk.nýn uzlaþma ile seçilmesi meþru ve saygýdeðer bir siyasal temennidir. Ancak
bu temenninin anayasal bir zorunluluk olduðu savunulamaz. 102. madde lafzýnda
ve ruhunda, Cbþk.nýn geniþ bir konsensüsle seçilmesi gerektiði kaydýný
içermemektedir. Anayasa koyucu geniþ bir konsensüsle seçilmeyi zorunlu görseydi
veya isteseydi, ilk iki turda aranan üçte iki çoðunluk, üçüncü ve dördüncü
turlarda salt çoðunluða indirgenmez; AY deðiþiklikleri, af kanunlarý, Cbþk.nýn
vatana ihanetten dolayý suçlandýrýlmasý için gerekli toplantý yetersayýsýný
öngörülen karar yeter sayýlarýndan çok daha düþük tutmazdý.46 Hukukun ve
mantýðýn dokunulamaz ilkeleri, kavramlarý, yazýlý hukuk, bütün yorum türleri
için geçerli kurallar, oluþsal ve tarihsel olgular ve kolaylaþtýrýcý ögelerin bileþkesi
alýndýðýnda, kanun koyucunun AYya yansýttýðý nesnel iradesinin ülkenin Cbþk.sýz
kalmamasý olduðunu ortaya çýkarmaktadýr.47 Bu sonuç Cumhurbaþkaný seçiminde
ilk iki tur, partileri uzlaþmaya; son iki tur ise, seçime zorlamakta.48 þeklinde daha
ara bir formülle de ifade edilmiþtir.
AYnýn tartýþmalarýn odaðýnda yer alan 102. maddesinin baþlýðý ve ifade
þeklinde sorun olduðu ve maddenin kötü yazýldýðý kabul edilmelidir. Maddenin
metninde toplantý yeter sayýsý ile ilgili bir hüküm yer almamasýna raðmen,
toplantý yeter sayýsý ibaresinin de baþlýða taþýnmasý zihin karýþtýrýcý rol oynamýþtýr.
Ancak AYnýn dil açýsýndan genellikle ciddi sorunlar içerdiði dikkate alýnýrsa
baþka verilerle desteklenmedikçe salt bu hususa hüküm bina edilmemelidir.49
Cbþk. seçimine iliþkin düzenlemesinde özel bir toplantý yeter sayýsýna dair
açýk bir hüküm öngörmeyen AY, TBMM toplantý halinde deðilse hemen
toplantýya çaðrýlmasý düzenlenirken dahi bu toplantýnýn açýlmasýyla ilgili herhangi
bir özel düzenlemeye gerek görmemiþtir. AY esasen, Cbþk. seçimi için görüþme
veya adaylar hakkýnda lehte aleyhte söz alma, görüþ açýklama veya herhangi
bir karar alma þeklinde bir yöntem de ihdas etmemiþtir; ayrýntýlý olarak özel bir
seçim prosedürü düzenlenmiþtir. Buradan hareketle de toplantý ve karar yeter
sayýsý hakkýndaki genel hükmün uygulanmasý gerekir.50
AY deðiþikliði konusunda özel bir kural olan 175. maddede 96ya yapýlan
atýftan hareketle Cbþk. seçiminde de 102. maddenin özel kural olduðu, buna
raðmen 102. maddenin 96. maddeye atýf yapmadýðý þeklinde yapýlan çýkarsama
da hukuki dayanaktan yoksundur. Çünkü ilk halde bazý kayýtlarla da olsa bir
46 Ergun Özbudun, Cumhurbaþkaný Seçimi ve Anayasa, Zaman Gazetesi, 17.1.2007.
47 Sami Selçuk, Cumhurbaþkaný seçiminde var olmayan / iþlevsiz toplantýnýn sanal sayýsý: 367 (4), Star
Gazetesi, 16.4.2007.
48 Ýbrahim Kaboðlu, Cumhurbaþkanlýðý seçimi (2), Birgün Gazetesi, 10/01/2007.
49 Zafer Üskül, Mahkemenin, seçimi iptal yetkisi yok , Zaman Gazetesi, 25.4.2007.
50 Hasan Fehmi Üçýþýk, 367 gerekir diyen madde yok!, Zaman Gazetesi, 13.4.2007.
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kanun yapýlmasý söz konusuyken diðerinde yapýlacak olan bir seçimdir. Kaldý
ki ilk yorumun kabul edilmesi halinde anýlan nitelikte bir atfýn AYda nitelikli
çoðunluk aranan tüm kararlar için yapýlmasý gerekliliði ortaya çýkacaktýr. Oysa
AY deðiþikliði hariç, karar için nitelikli çoðunluk aranan hiçbir maddede böyle
bir atýfa tesadüf edilmemektedir. Keza AY üçüncü turda salt çoðunluðu yeterli
sayýp dördüncü turda salt çoðunluðun daha kolay saðlanmasý amacýyla aday
sayýsýný da ikiye indirgemiþken tüm seçim süreci için toplantý yeter sayýsý olarak
üçte iki çoðunluðu aramýþ olamaz. Ayrýca unutulmamalýdýr ki genel kural, özel
kuralýn öngördüðü hallerde yapýlacak atýflarla iþletilebilmesi saðlanan kural
deðildir. Bilakis genel kuralýn içeriði olan konu hakkýnda özel nitelikli bir
düzenleme yoksa resen uygulanmasý gereken mahiyette kuraldýr.51
Bir baþka noktadan hareketle, 102. maddenin birinci fýkrasýnýn üye
tamsayýsýnýn üçte ikisi ve gizli oyla seçilir. ifadesindeki ve gizli oyla ibaresi de
burada bahsedilenin toplantý yeter sayýsý olmadýðýný iþaret etmektedir. Zira
oylamanýn türü yani gizlilik, karar için söz konusudur. Keza ayný mantýkla oy
ve seçme ibarelerinin karar parametreleri olduðu söylenebilir.52
1982 AYsýnda Cbþk. seçiminde, 1961 AYsý döneminde karþýlaþýlan sorunlarý
ve sistemin týkanýklýklarýný giderici bir yöntem ihdas edilmiþtir. Buna göre ilk
iki oylamada üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðunu, üçüncü oylamada, üye
tamsayýsýnýn salt çoðunluðunu, dördüncü oylamada ise üçüncü oylamada en
çok oy alan iki aday arasýnda yapýlan oylamada, üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðunu
saðlayan aday Cbþk. seçilmiþ olur. Bu oylamada da Cbþk. seçilemezse derhal
TBMM seçimi yenilenir (AY md. 102/3). Bu hükümden anlaþýldýðý üzere, 1982
AYsýyla, 1961 AYsýnda Cbþk. seçimi için aranýlan çoðunluk oraný
düþürülmemiþtir. Her iki AY hükümlerine göre de Cbþk. ilk iki oylamada ancak
üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðunun oyu ile seçilebilmekte, diðer oylamalarda
ise üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðundan daha az bir oranla Cbþk. seçilmesine
imkan tanýnmamaktadýr. Ancak 1982 AYsýnýn öngördüðü sistemle, Cbþk. seçimi
için yapýlan oylamada amacýn gerçekleþme ihtimali oldukça yüksek, sistemin
týkanmasý ihtimali ise olabildiðince düþüktür. Kaldý ki 1961 AYsý döneminde
Cbþk.nýn seçilememesi durumunda meþru zeminde ne olacaðý hususundaki
belirsizlik de, TBMM seçiminin derhal yenileneceði (Any. md. 102/3) emredici
nitelikte düzenlenmek suretiyle, açýklýða kavuþturulmuþ olmaktadýr. Keza
Cbþk.nýn seçilememesi durumunda, TBMM seçiminin derhal yenileneceði
(Any. md. 102/3) hükmü seçim sürecinde yaþanacak bir týkanmanýn çözümü
51 Hasan Fehmi Üçýþýk, 367 gerekir diyen madde yok!, Zaman Gazetesi, 13.4.2007.
52 Osman Can, Cumhurbaþkanlýðý seçimi, Radikal Gazetesi, 31.12.2006.
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olmanýn ötesinde bir anlam içermektedir. Cbþk.nýn seçilememesi halinde seçime
gidilecektir. Bu seçimde oy kullanma hakkýna sahip üyelerin bazýlarýnýn, hatta
çoðunluðunun tekrar milletvekili seçilemeyecek olmasý kuvvetle muhtemeldir.
Bu ihtimal, milletvekillerinin Cbþk.nýn seçilebilmesi yönünde oy kullanmalarýný
etkileyebilecektir. Ayrýca paragrafýn baþýnda ifade edildiði üzere geçmiþ dönemde
toplantý yeter sayýsýnýn bulunamamasý nedeniyle parlamentonun sýk sýk
toplanamadýðý görülmüþ ve bu þartýn yumuþatýlmasýnýn parlamenter rejimin
düzenli iþlemesine katkýda bulunacaðý düþünülmüþtür.53
Cbþk. seçimi için toplantý yetersayýsýnýn 367 olduðunun söylenmesi, söz
konusu toplantý yetersayýsýnýn özel toplantý yetersayýsý veya nitelikli toplantý
yetersayýsý olduðu anlamýna gelir. Sadece 1982 AYsýnda deðil, yabancý ülkelerin
anayasalarýnda da Cbþk. seçimi için bizdekine benzer, nitelikli karar yetersayýlarý
öngörülmüþ, ancak ayný anayasalar, bu konuda bir özel toplantý yetersayýsý
veya nitelikli toplantý yetersayýsý öngörmemiþtir.54 Keza Türk anayasa hukuku
literatüründe 2007 yýlýna kadar nitelikli toplantý yetersayýsý kavramý, hukuk
kuralý olarak varlýðýný bir yana býrakýnýz, doktrinde kavram olarak dahi
iþitilmemiþtir. Yine gerek Fransýzca, gerek Ýngilizce anayasa hukuku literatüründe
de nitelikli toplantý yetersayýsý (qualified quorum, quorum qualifié) kavramýna
rastlanmamaktadýr.55
6.3.2.4. Anayasa Mahkemesi Kararý

Tüm bu tartýþmalarýn nihayetinde, TBMMnin Cbþk. seçimi için üçte iki
çoðunluk olmadan toplanýp, seçim iþlemini tamamlamasý halinde bile bu iþlemin
Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edileceði ileri sürülmüþtür.
Nitekim 11. Cbþk. seçiminin ilk tur oylamasý Anamuhalefet Partisi tarafýndan
Anayasa Mahkemesine götürülmüþtür. Mahkeme 2007/45 Esas, 2007/54 Karar
sayýlý ve 1.5.2007 tarihli kararýnda,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin eylemli Ýçtüzük deðiþikliði niteliðinde
olan 27.4.2007 günlü, 96. birleþiminde alýnan 11. Cumhurbaþkanýnýn
seçiminde gözetilmesi gereken toplantý yeter sayýsý ile ilgili kararýnýn
Anayasaya aykýrý olduðuna ve iptaline

oyçokluðuyla, yürürlüðünün durdurulmasýna da oybirliðiyle karar vermiþtir. Mahkemenin, TBMM Baþkanlýðýna gönderdiði söz konusu kararýndan anlaþýldýðýna
53 Ýlter Turan, a.g.m., s. 63.
54 Kemal Gözler, Cumhurbaþkanlarýnýn Seçimi: Karþýlaþtýrmalý Anayasa Hukuku Ýncelemesi", Terazi: Aylýk
Hukuk Dergisi, Y. 2, S. 9, Mayýs 2007, s. 19-29.
55 Kemal Gözler, http://www.anayasa.gen.tr/cb-secimi.htm, (Eriþim Tarihi:e 28.5.2007).
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göre, Cbþk. seçiminde öncelikle yoklama yapýlmalý, bu yoklamada toplantý yeter
sayýsý olarak üye tamsayýsýnýn üçte ikisi olan (367) milletvekilinin hazýr olduðu
tespit edilmelidir. Mahkemeye göre TBMMnin, 27.4.2007 tarihli 96. Birleþiminde
bu prosedürü uygulamadan Cbþk. seçiminin ilk tur oylamasýný yapmasý eylemli
bir içtüzük kuralý deðiþikliðidir; ve bu nedenle söz konusu karar iptal edilmiþtir.
Mahkeme gerekçede aynen;
TBMMnin toplantý ve karar yetersayýlarý bakýmýndan, 96. maddedeki
genel kurala istisna getiren, özel hükümler getirdiði görülmektedir. Bu
durumda kuþkusuz TBMMnin toplantý ve karar yeter sayýlarý bakýmýndan,
96. maddedeki genel kural deðil, belirtilen maddelerdeki özel hükümler
uygulanacaktýr.56

ifadelerini kullanmýþtýr. Bu ifadelerden Mahkemenin 102. madde dýþýnda,
doktrinde hem hakim görüþ hem de aksi görüþte olan her iki tarafýn da sadece
karar yeter sayýsý bakýmýndan 96. maddenin istisnasý saydýðý 87., 94., 100., 105.,
99 ve 111., 175. maddeleri de hem toplantý hem de karar yeter sayýsý bakýmýndan
genel kurala istisna getiren özel kural olarak gördüðü anlaþýlmaktadýr. Ancak
ayný metnin devamýnda ise;
Anayasanýn genel kurala istisna oluþturan söz konusu maddeleri, ifade
biçimleri ve iþlevleri yönünden incelendiðinde bunlarda belirtilen nitelikli
çoðunluðun Cumhurbaþkaný seçimine iliþkin 102. madde dýþýnda karar
yetersayýsýna iliþkin olduðu anlaþýlmaktadýr.

denilmektedir. Peþ peþe dile getirilen bu ifadelerden Mahkemenin de görüþünün
net olmadýðý sonucuna varýlabilir.
Belirtilmelidir ki Anayasa Mahkemesi, 1961 AYsýnýn uygulandýðý dönemde
doðrudan ve 1982 AYsý döneminde ise dolaylý olarak birçok kararýnda toplantý
ve karar yeter sayýsý konusuna deðinmiþtir. Bu kararlarýnda toplantý yeter sayýsýný
sabit kabul etmiþ, deðiþen karar yeter sayýlarý için toplantý yeter sayýsýnýn da
deðiþmesini kabul etmemiþtir.57 Anayasa Mahkemesinin son kararýyla bu konuda
içtihat deðiþtirdiði söylenebilir.
Anayasa Mahkemesine görev ancak AY ile verilebilir. Kanun, içtihat veya
yorumla anayasal yargý görevi üretilemez.58 Bu baðlamda bilindiði gibi AYda
belirtilen istisnalarÝçtüzük, milletvekilliðinin düþürülmesi ve milletvekilliði
dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýdýþýnda TBMM kararlarý Anayasa
56 Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararý, E.2007/45, K.2007/54, T.1.5.2007, s. 11.
57 Bu kararlarýn bazýlarý için bkz. http://www.anayasa.gov.tr/general/kararbilgibank.asp: E.:1970/1, K.:
1970/31, T.: 16.6.1970, E.: 1973/19, K.: 1975/87, T.: 15.4.1975, E.: 2002/99, K.: 2002/51, T.: 28.5.2002,
E.: 2003/30, K.: 2003/38, K.: 29.4.2003, Eriþim Tarihi: 6.6.2007.
58 Ahmet Ýyimaya, Kim demiþ Erdoðanýn seçilmesi için 367 þart diye?, Zaman Gazetesi, 6.1.2007.
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Mahkemesinin denetimine tabi deðildir. O halde Anayasa Mahkemesi, Cbþk.
seçimi ile ilgili karar niteliðindeki yasama iþlemini denetleme yetkisine sahip
deðildir.59 Bir baþka ifadeyle TBMMnin Cbþk. seçme kararý þekli açýdan bir
parlamento kararýdýr. Dolayýsýyla TBMMnin Cbþk.ný seçme iþlemi Anayasa
Mahkemesince denetlenemez.60 Nitekim, 27.4.2007 tarihli TBMM kararýnýn
iptal davasýnda iþin esastan incelenmesine Mahkeme Baþkaný ve üç üye karþý
çýkmýþtýr.
Ancak Anayasa Mahkemesi, adý böyle konmasa bile Ýçtüzük düzenlemesi
niteliðinde gördüðü parlamento kararlarýný denetleme yetkisini de kendinde
görmektedir. Bunun söz konusu olabilmesi için kararýn, ya AYya aykýrý bir
içtüzük deðiþikliði niteliði taþýmasý veya AYda ve Ýçtüzükte hakkýnda hiçbir
hüküm bulunmayan bir konuda, AYya aykýrý yeni bir uygulama tesis etmesi
gerekmektedir.61
Önümüzdeki olayda ise açýk bir AY kuralý ve ona uygun olarak yapýlmýþ
bir iþlem söz konusudur. Ýçtüzüðün Cbþk. seçimine iliþkin 121. maddesi, AYnýn
102. maddesine sadece atýfta bulunmaktadýr.62 Doðrudan doðruya AYda
düzenlenmiþ bir konu Ýçtüzük meselesi olamaz; aksi halde, doðrudan AYda
düzenlenmiþ bir konudaki uygulamayý Ýçtüzükle iliþkilendirmek AYyý normatif
olarak yok saymak anlamýna gelir.63 Bir baþka ifadeyle Cbþk. seçimiyle ilgili
tartýþýlan sorun bir içtüzük sorunu deðil, AYda düzenlenen bir konudur. Zira
toplantý yeter sayýsý AY hükmüdür, Ýçtüzük hükmü deðildir. Dolayýsýyla burada
Anayasa Mahkemesinin içtüzük ihdasý gibi dolaylý bir denetim yoluna gitmesi
mümkün deðildir.64
Her þeyden önce Anayasa Mahkemesinin iptal kararýnýn, AYnýn 96. ve
102. maddelerinin sözel, amaçsal ve tarihsel yorumlarýyla baðdaþmasý mümkün
deðildir.65
AYnýn 102. maddesinin ilk cümlesinin toplantý yeter sayýsýný da kapsadýðýnýn
kabulü; üçüncü fýkrada yer alýp üçüncü ve dördüncü turlarda karar yeter sayýsýný
üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu olarak belirten hükümlerin tamamen geçersiz
kýlýnmasý, yani bu hükümlerin ihmal veya iptal edilmesi anlamýna gelecektir.
Çünkü üçte birlik bir azýnlýk birinci veya ikinci turlara katýlmamak suretiyle
59
60
61
62
63
64
65

Zafer Üskül, Mahkemenin, seçimi iptal yetkisi yok , Zaman Gazetesi, 25.4.2007.
Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 4. Baský, Bursa, 2007, s. 384.
Ergun Özbudun, Cumhurbaþkaný Seçimi ve Anayasa, Zaman Gazetesi, 17.1.2007.
Ergun Özbudun, Cumhurbaþkaný Seçimi ve Anayasa, Zaman Gazetesi, 17.1.2007.
Mustafa Erdoðan, Anayasa Mahkemesi: Ýki kere iki beþ eder, Star Gazetesi, 3.5.2007.
Mustafa Þentop, Anayasa Mahkemesi Teziçe karþý!, Zaman Gazetesi, 14.4.2007.
Ergun Özbudun, Anayasa mahkemesi ve demokrasi, Zaman Gazetesi, 3.5.2007.

Türk Anayasalarýnda Cumhurbaþkaný Seçimi

49

süreci týkadýðý takdirde, üçüncü ve dördüncü turlara eriþilmesi hiçbir zaman
mümkün olamayacaktýr. Anayasa koyucu tarafýndan, AYnýn mutlaka çok geniþ
bir çoðunlukla seçilmesi istenmiþ olsaydý, üçte iki çoðunluk zorunluluðu üçüncü
ve dördüncü turlarda da muhafaza edilirdi. Nitekim AYda, birçok maddelerde,
üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðundan daha güçlü nitelikli çoðunluklar
öngörülmüþtür (m. 87, 105, 175). Bu anlamda Anayasa Mahkemesi, 102.
maddenin üçüncü fýkrasý hükümlerini pratikte ihmal veya iptal etmek suretiyle,
kendisini anayasa koyucu yerine koymuþtur.66
Erdoðan, Anayasa Mahkemesi kararýný farklý bir açýdan eleþtirmektedir:
Bir kere, dört aþamalý ve henüz tamamlanmamýþ bir seçim sürecinde
yapýlan bir oylamayý baþlý baþýna bir meclis kararý olarak görmenin hiçbir
mantýki ve hukuki temeli yoktur. Açýktýr ki oylamalarýn hiçbirisi bir
karar deðildir. Karar ancak Cumhurbaþkanlýðý seçimi süreci tamamlanýnca
olumlu veya olumsuz yönde ortaya çýkabilir. Dolayýsýyla, burada herhangi
bir yargý organýnýn iþleyebileceði hukuki bir iþlem bulunmamaktadýr. Ayný
nedenle bu oylamanýn yapýlmýþ olmasý fiili bir Ýçtüzük deðiþikliði niteliðinde
de sayýlamaz. Çünkü, Ýçtüzük Meclisin görüþme ve karar alma usullerini
gösterir. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde öngörülmüþ olan usul ise dört
aþamadan oluþan bir süreçtir. Yani, usulün aþamalarý tamamlanmamýþtýr
ki, uygulanan usulün yanlýþ olduðuna karar verilebilsin.67

Halk iradesini temsil edenlerin iþlemlerini denetlediði için, özellikle Anayasa
Mahkemesinin yetkileri, anayasalarda özenle belirlenmiþ ve sýnýrlanmýþtýr. Bu
sýnýrlar aþýlamazlar. Oysa Anayasa Mahkemesi, kýyas yöntemiyle (fiili içtüzük
ihdasý) sadece idari yargýya tanýnan yürütmeyi durdurma (m. 125) kararlarýyla
anayasal sýnýrlarý zorlamakta; kanun yapma tekelinin yasama organýna ait
olduðunu göz ardý etmektedir.68 Bu baðlamda Anayasa Mahkemesinin ayný
zamanda yürütmeyi durdurmaya hükmetmesine doktrinde ciddi eleþtiriler
yöneltilmiþtir: Zira iþlem iptal edilmiþse, zaten yürütülemez. Birinci tur oylama
iptal edildiðine göre, bu iptalin sonucu birinci tur oylamanýn tekrar edilmesidir.
Yani durmasý gereken bir iþlem yoktur. Ýptal kararýnýn otomatik sonucu olarak
ikinci tur oylamaya zaten geçilemez.69 Yürütmeyi durdurma ancak kanun, kanun
hükmünde kararname ve TBMM Ýçtüzüðü gibi uygulama sürekliliði bulunan
iþlemlerde söz konusu olabilir. Bunun mantýðý da AYya aykýrýlýðý ciddi anlamda
þüpheli bir iþlemin uygulanmasýna devam edilmesinin telafisi mümkün olmayan
zararlara yol açabileceði düþüncesidir. Oysa burada TBMMnin bir seçim kararý
66
67
68
69

Ergun Özbudun, Anayasa mahkemesi ve demokrasi, Zaman Gazetesi, 3.5.2007.
Mustafa Erdoðan, Anayasa Mahkemesi: Ýki kere iki beþ eder, Star Gazetesi, 3.5.2007.
Sami Selçuk, Yargýnýn hukuk sýnavý, Star Gazetesi, 28.5.2007.
Mustafa Erdoðan, Anayasa Mahkemesi: Ýki kere iki beþ eder, Star Gazetesi, 3.5.2007.
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(daha doðrusu seçememe kararý) söz konusu ve bu o ana mahsus hüküm ifade
eden, uygulanma sürekliliði olmayan dolayýsýyla yürürlüðü de söz konusu olmayan
bir iþlemdir.70 Zira ortada Cbþk. seçimine iliþkin ilk tur oylamasý vardýr; iptal
edilen bu oylamadýr; iptal kararýnýn doðal sonucu olarak tekrarlanacak olan da
birinci tur oylama iþlemidir.
Verilen kararlar, yetersayýya iliþkin kavramlarý, yani toplantý yetersayýsý ile
karar yetersayýsýný birbirine karýþtýrmýþtýr. AYyla ilgili olmayan özel hükümgenel hüküm iliþkisi ile olayýn dayanaðý bulunan temel hüküm-yardýmcý hüküm
iliþkisi yalnýzca birbirine karýþtýrýlmamýþ, üstelik bu sonuncu iliþki dýþlanmýþtýr.
AYda hiçbir boþluk olmadýðý halde, yasal metinde olmayan toplantý yeter
sayýsýný 102. ve dolayýsýyla 84, 87, 94, 99, 100, 105, 111, 175. maddelere
eklemleyerek ve yasa koyucunun yerine geçerek kuvvetler ayrýlýðý ilkesini
çiðnemiþ, yetki aþýmýyla sakat karar verilmiþtir. Bu karar ile azýnlýðýn söz konusu
maddeleri iþlemez kýlmasýna kapý açýlmýþ; azýnlýðýn çoðunluða baský yapmasýna
olanak tanýmýþtýr.71
6.3.2.5. Bir Öneri

Cbþk. seçiminde toplantý yeter sayýsý olarak üçte iki çoðunluðun varlýðýný
gerekli gören iddiaya kaynaklýk eden ve TEZÝÇe ait olan görüþ, yukarýda da
anlatýldýðý üzere toplantý yeter sayýsýnýn sabit olmadýðý ve karar yeter sayýsý için
nitelikli çoðunluk aranan hallerde toplantý yeter sayýsýnýn da en az karar yeter
sayýsý kadar olmasý gerektiði yönündedir. Bu görüþ 102. maddeye salt manasýyla
uygulandýðýnda toplantý yeter sayýsý, ilk iki turda üçte iki diðer turlarda ise salt
çoðunluk olacaktýr.
Kazým Berzeg tarafýndan Cbþk. seçiminde toplantý yeter sayýsý ile ilgili farklý
bir öneride bulunulmuþtur. Buna göre 102. maddeden illa bir toplantý yeter
sayýsý çýkarýlacaksa, üçüncü oylamada Cbþk. seçimi için yeterli görülen salt
çoðunluk esas alýnmalýdýr. Yani 184 yerine 276 oy yeterli olmalýdýr; zira 102.
madde ilk iki turda seçilemezse üçüncü turda salt çoðunlukla seçilmesine imkan
tanýyor. O halde 102. madde 276 ile parlamentonun Cbþk. seçmesine imkan
verdiðine göre, toplantý yeter sayýsý olsa olsa 276 olmalýdýr.72

70 Ergun Özbudun, Anayasa Mahkemesi ve demokrasi, Zaman Gazetesi, 3.5.2007.
71 Sami Selçuk, Yargýnýn hukuk sýnavý, Star Gazetesi, 28.5.2007.
72 Kazým Berzeg, Seçimin iptali, Anayasa Mahkemesini tartýþmalý hale getirir, Röportaj, Zaman Gazetesi,
28.4.2007.
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7. Cumhurbaþkanýnýn Andiçmesi ve Göreve Baþlamasý
Cbþk.nýn yerine getireceði anayasal bir yükümlülük olmasý ve görevine
baþlamasýyla doðrudan ilgili olmasý nedeniyle andiçme önem arzetmektedir.
Cbþk.nýn seçildikten sonra andiçmesi adeti anayasalara hüküm olarak
girmiþtir. Andiçme, Cbþk.nýn, AYda belirtilen ilkelere baðlý kalacaðýna söz
vermesidir. Her ne kadar anayasal bir hüküm ise de andiçmenin hukukilikten
çok manevi yönünün aðýr bastýðý söylenebilir. Teziç, andiçmenin bir yaptýrýmý
olup olamadýðý sorusunun, Cbþk.nýn siyasi açýdan sorumsuzluðu dikkate alýnarak
cevaplanmasý gerektiðini ifadeyle söz konusu yargýyý pekiþtirmektedir.73
AY tarihimize bakýldýðýnda baþlangýçta 1876 tarihli Kanuni Esaside devlet
baþkaný olarak padiþahýn andiçme yükümlülüðünün olmadýðý görülür. Ancak
3.8.1325 deðiþikliðiyle padiþahýn mecliste andiçmesi düzenlenmiþtir. 1921
AYsýnda ne Büyük Millet Meclisi üyeleri ne Büyük Millet Meclisi Baþkaný için
andiçmeyi öngören bir hüküm bulunmaktadýr. Cbþk.na andiçme yükümlülüðü
ise doðal olarak 1924 AYsýyla konulmuþtur. Bu yükümlülüðü düzenleyen 38.
maddede bir and metni de yer almaktadýr.
1961 Anayasasýnýn 96. maddesine göre,
Cumhurbaþkaný, görevine baþlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi
önünde þöyle and içer: Cumhurbaþkaný sýfatiyle, Türk Devletinin
baðýmsýzlýðýna, Vatanýn ve Milletin bütünlüðüne yönelecek her tehlikeye
karþý koyacaðýma; Milletin kayýtsýz þartsýz egemenliðini ve Anayasayý
sayacaðýma ve savunacaðýma; insan haklarýna dayanan demokrasi ve
hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsýzlýktan ayrýlmýyacaðýma; Türkiye
Cumhuriyetinin þan ve þerefini koruyup yüceltmek ve üzerime aldýðým
görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve varlýðýmla çalýþacaðýma
namusum üzerine söz veririm.

1982 Anayasanýn konuyla ilgili 103. maddesi,
Cumhurbaþkaný görevine baþlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi
önünde aþaðýdaki þekilde andiçer: Cumhurbaþkaný sýfatýyla, Devletin
varlýðý ve baðýmsýzlýðýný, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðünü,
milletin kayýtsýz ve þartsýz egemenliðini koruyacaðýma, Anayasaya, hukukun
üstünlüðüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkýlâplarýna ve lâik Cumhuriyet
ilkesine baðlý kalacaðýma, milletin huzur ve refahý, millî dayanýþma ve
adalet anlayýþý içinde herkesin insan haklarýndan ve temel hürriyetlerinden
yararlanmasý ülküsünden ayrýlmayacaðýma, Türkiye Cumhuriyetinin þan
ve þerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldýðým görevi tarafsýzlýkla
73 Erdoðan Teziç, Cumhurbaþkanýnýn Sorumsuzluðu, Tarýk Zafer Tunaya Armaðaný, Ýstanbul Barosu Yayýný,
Ýstanbul, 1992, s. 277.
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yerine getirmek için bütün gücümle çalýþacaðýma Büyük Türk Milleti ve
tarih huzurunda, namusum ve þerefim üzerine andiçerim.

þeklindedir.
Andiçme konusu Birleþik Toplantý Ýçtüzüðünün 11., yürürlükteki Ýçtüzüðün
121. ve 122. maddelerinde oldukça ayrýntýlý ve paralel bir þekilde düzenlenmiþtir.
Düzenlemeler arasýnda esasa iliþkin önemli bir fark olmadýðýndan sadece
yürürlükteki içtüzük hükmü ele alýnacaktýr.
Ýçtüzüðün 121. maddesi gereði, Cbþk. seçiminin sonucu, yeni Cbþk.na,
TBMM Baþkanýnýn ve birleþimde görevli Baþkanlýk Divaný üyelerinin imzaladýklarý
bir tutanakla bildirilir. Cbþk. seçimi tamamlanýnca Baþkan, yeni Cbþk.na,
seçildiðini bildirmek üzere oturumu kapatýr.
Ýçtüzüðün Cumhurbaþkanýnýn andiçme töreni baþlýklý 122. maddesine göre
yeni Cbþk.nýn andiçme töreni, eski Cbþk.nýn görev süresinin dolduðu gün;
Cumhurbaþkanlýðý, Cbþk.nýn görev süresinin dolmasýndan baþka bir sebeple
boþalmýþsa, andiçme töreni, seçimden hemen sonraki oturumda yapýlýr.
Yeni Cbþk. andiçmek üzere geldiðinde, Baþkan oturumu açar ve en yaþlý
Baþkanvekili vasýtasýyla Cbþk.ný Genel Kurul Salonuna davet eder. Cbþk.,
beraberinde en yaþlý Baþkanvekili olduðu halde, hitabet kürsüsüne gelir ve
ayakta andiçer. Andiçme bitince, Ýstiklal Marþý okunur ve Cbþk. beraberinde
en yaþlý Baþkanvekili olduðu halde salondan ayrýlýr.
Bu noktada yeni seçilen Cbþk.nýn ne zaman Cumhurbaþkanlýðý sýfatýný
kazanacaðý ve ne zaman göreve baþlamýþ sayýlacaðý hususu üzerinde durmak
gerekmektedir. Bu konu son derece önemlidir. Zira yeni seçilen Cbþk.nýn statüsü
ve tabi olacaðý hükümler, seçimi ile göreve baþlamasý arasýnda geçen sürede
Cumhurbaþkanlýðý sýfatýný kazanmýþ olup olmadýðýna göre tespit edilecektir. Bu
tespite göre ayný kiþinin tabi olacaðý hükümler ve statü farklý olacaktýr.74 Bir
baþka ifadeyle Cbþk. seçiminin ve Cumhurbaþkanlýðý sýfatýnýn hukuki sonuçlarýný
bu tespit belirleyecektir.
1961 ve 1982 anayasalarýnýn adiçmeyi düzenleyen maddelerinde yer alan
Cumhurbaþkaný görevine baþlarken ibaresinden hareketle Cumhurbaþkanlýðý
sýfatýnýn kazanýlmasý ve bu sýfatýn ifade ettiði göreve baþlanýlmasý, Cbþk.nýn
andiçmesiyle gerçekleþir. Bu ifade göreve baþlamanýn andiçmeye baðlý olduðunu
gösterir. Bir baþka deyiþle 103. maddenin yazýlýþ tarzý andiçmenin göreve

74 Ahmet Kerse, a.g.e., s. 46.
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baþlamanýn bir þartý olduðunu göstermektedir.75 1961 AYsý döneminde TBMM
toplantýlarýnda uygulanan Birleþik Toplantý Ýçtüzüðünün 11. maddesinin ikinci
fýkrasýnda yer alan yeni Cbþk.nýn and içme töreni, eski Cbþk.nýn görev süresinin
dolduðu gün yapýlacaðý hükmü ile yürürlükteki Ýçtüzüðün 122. maddesinin yeni
Cbþk.nýn andiçme töreni, eski Cbþk.nýn görev süresinin dolduðu gün;
Cumhurbaþkanlýðý, Cbþk.nýn görev süresinin dolmasýndan baþka bir sebeple
boþalmýþsa, andiçme töreni, seçimden hemen sonraki oturumda yapýlacaðý
þeklindeki hükmü söz konusu kanaati pekiþtirmektedir. Ayrýca ceza hukuku
açýsýndan da Cbþk.nýn yemin ettikten sonra Cumhurbaþkanlýðý sýfatýný kazandýðý
ve bundan sonra, Cbþk. seçilen kiþiye karþý iþlenen suçlara özel hükümler
uygulanabileceði kabul edilmektedir.76 Bu sebeple, Cbþk.nýn bütün görev ve
yetkileri, yeni seçilen kiþinin andiçmesi ile uygulanabilirlik kazanýrken, eski
Cbþk.nýn da görevi ve sýfatý, yeni seçilen Cbþk.nýn andiçmesiyle sona erecektir.77
Kýsaca yeni Cbþk.nýn göreve baþlama aný ile eski Cbþk.nýn Cumhurbaþkanlýðý
sýfatýnýn sona erdiði an olarak TBMM Genel Kurulunda andiçmenin bittiði aný
kabul etmek gerekir.78
5678 sayýlý Kanunun getirdiði yenilikle Cbþk., göreve baþlayýncaya kadar
görev süresi dolan Cbþknýn görevi devam eder.

8. Seçimin Hukuki Sonuçlarý
Anayasa, Cbþk. seçimine bazý hukuki sonuçlar baðlamýþtýr. 1961 ve 1982
AYlarýnda seçimin olumlu sonuçlanmasý halinde, Cbþk. seçilen kiþi hakkýnda
iki hukuki sonuca hükmedilmiþtir. Bunlar Cbþk. seçilenin partisi ile iliþiðinin
kesilmesi ve TBMM üyeliðinin sona ermesidir(md. 95 ve md. 101). Seçimin
olumsuz sonuçlanmasý bir baþka ifadeyle Cbþk.nýn seçilememesinin hukuki
sonucu ise TBMM seçimlerinin yenilenmesidir(md. 102). Ancak bu sonuç 1961
AYsýnda öngörülmüþ deðildir.
Bu hükümler aslýnda Cbþk.nýn tarafsýzlýðýný saðlama amacýyla konulan
tabii ilkelerdir. Cbþk.nýn tarafsýzlýðý, parlamenter rejimin bir prensibi ve bu
mantýðýn sonucudur.79 Parlamenter rejimde parlamento ile hükümet arasýnda
75 Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriþ, Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, 2006, 7. Baský,
s. 281.
76 Çetin Özek, Devlet Baþkanýna Karþý Suçlar, Ýstanbul, 1970, s. 130.
77 Ahmet Kerse, a.g.e., s. 47, 48.
78 Kemal Gözler, (2007), s. 384.
79 Ahmet Kerse, a.g.e., s. 181.
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çýkacak uzlaþmazlýklarýn çözümünde hakem rolünü Cbþk. yapabilecektir. Bu
hakemlik, Cbþk.nýn tarafsýzlýðý ve kiþisel prestijiyle doðru orantýlýdýr.80 Ancak
parlamenter rejimin mantýðýnýn gerektirdiði ve diðer ülke anayasalarýnda açýkça
yer almayan tarafsýzlýðýn, AYlarýmýzda (1961 ve 1982) ayrýca ve özellikle
zikredilmesi Türk siyasi hayatýndaki geliþmelere baðlanmýþtýr. Belirtmek gerekir
ki 1945te çok partili uygulamaya geçildikten sonra Türk siyasi hayatýnda
Cbþk.nýn rolü ve tarafsýzlýðýnýn özel bir önem taþýdýðý yadsýnamaz.81 Parlamenter
rejimde, Cbþk.nýn tarafsýzlýðýnýn AY hukukunun tartýþýlmaz bir ilkesi olduðu
madde gerekçesinde de vurgulanmýþtýr. 1961 ve 1982 AYlarýnýn, 1924e göre
Cbþk.nýn tarafsýz ve partiler üstü olmasýna özen gösterdiði söylenebilir.82

Kaynakça
ALDIKAÇTI, Orhan, Modern Demokrasilerde ve Türkiyede Devlet Baþkanlýðý,
Ýstanbul, 1960.
ARSEL, Ýlhan, Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esaslarý, I. Kitap, Ankara,
1965.
BERZEG, Kazým, Seçimin iptali, Anayasa Mahkemesini tartýþmalý hale getirir,
Röportaj, Zaman Gazetesi, 28.4.2007.
CAN, Osman, Cumhurbaþkanlýðý seçimi, Radikal Gazetesi, 31.12.2006.
Danýþma Meclisi Anayasa Komisyonu Tutanaðý.
DUMAN, Ýlker Hasan, 1982 Anayasasýnda Cumhurbaþkaný, 2. Baský, Ýstanbul,
1998.
ERDOÐAN, Mustafa, Anayasa Mahkemesi: Ýki kere iki beþ eder, Star Gazetesi,
3.5.2007.
GÖREN, Zafer, Anayasa Hukukuna Giriþ, 1. Baský, Ýzmir, 1997.
GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriþ, Genel Esaslar ve Türk Anayasa
Hukuku, 7. Baský, Bursa, 2006.
GÖZLER, Kemal, (2007), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 4. Baský, Bursa, 2007.
GÖZLER, Kemal, Cumhurbaþkanlarýnýn Seçimi: Karþýlaþtýrmalý Anayasa Hukuku
Ýncelemesi", Terazi: Aylýk Hukuk Dergisi, Y. 2, S. 9, Mayýs 2007, s.1929.
GÖZÜBÜYÜK, Þeref, Anayasa Hukuku, Güncelleþtirilmiþ 10. Basý, Ankara, 2002.
GÖZÜBÜYÜK, Þeref/SEZGÝN, Zekai, 1924 Anayasasý Hakkýnda Meclis
Görüþmeleri, Ankara, 1957.

80 Orhan Aldýkaçtý, Modern Demokrasilerde ve Türkiyede Devlet Baþkanlýðý, Ýstanbul, 1960, s. 100.
81 Ahmet Kerse, a.g.e., s. 182.
82 Zafer Gören, a.g.e., s. 221.

Türk Anayasalarýnda Cumhurbaþkaný Seçimi

55

ÝYÝMAYA, Ahmet, Kim demiþ Erdoðanýn seçilmesi için 367 þart diye?, Zaman
Gazetesi, 6.1.2007.
KABOÐLU, Ýbrahim, Cumhurbaþkanlýðý seçimi (1), Birgün Gazetesi, 03/01/2007.
KABOÐLU, Ýbrahim, Cumhurbaþkanlýðý seçimi (2), Birgün Gazetesi, 10/01/2007.
KANADOÐLU, Sabih, AKP Tek Baþýna Seçemez, Cumhuriyet Gazetesi, 26/12/
2006.
KASAPOÐLU, Erçin Cumhurbaþkaný adayý için
9/42007.

, Cumhuriyet Gazetesi,

KERSE, Ahmet, Türkiyede 1961 Anayasasýna Göre Cumhurbaþkaný, Doktora
Tezi, Ýstanbul, 1973.
NALBANT, Atilla, Karþýlaþtýrmalý Olarak Gözetme Ýktidarý Çerçevesinde,
Cumhurbaþkanýnýn 1982 Türk Anayasal Sistemi Ýçindeki Rolü, Tarýk
Zafer Tunaya Armaðaný, Ýstanbul Barosu Yayýný, Ýstanbul, 1992.
ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 8. Baský, Ankara, 2007.
ÖZBUDUN, Ergun, Cumhurbaþkaný Seçimi ve Anayasa, Zaman Gazetesi,
17.1.2007.
ÖZBUDUN, Ergun, Anayasa Mahkemesi ve demokrasi, Zaman Gazetesi, 3.5.2007.
ÖZEK, Çetin, Devlet Baþkanýna Karþý Suçlar, Ýstanbul, 1970.
ÖZTÜRK, Kazým, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, Ankara, 1966, C. 3.
SAÐLAM, Fazýl, Cumhurbaþkanlýðý Seçimiyle Ýlgili Tartýþmalar, Cumhuriyet
Gazetesi, 9/1/2007.
SELÇUK, Sami, Cumhurbaþkaný seçiminde hukuksal yorumu aþan yaklaþýmlar,
Star Gazetesi, 2.4.2007.
SELÇUK, Sami, Cumhurbaþkanýnýn seçimi ve yansýzlýk/uzlaþma amaçlarý, Star
Gazetesi, 9.4.2007.
SELÇUK, Sami Cumhurbaþkaný seçiminde var olmayan / iþlevsiz toplantýnýn
sanal sayýsý: 367 (4), Star Gazetesi, 16.4.2007.
SELÇUK, Sami , Yargýnýn hukuk sýnavý, Star Gazetesi, 28.5.2007.
ÞENTOP, Mustafa, Anayasa Mahkemesi Teziçe karþý!, Zaman Gazetesi, 14.4.2007.
Teþkilatý Esasiye Kanunu ve Dahili Nizamname, TBMM Matbaasý, Ankara, 1933.
TEZÝÇ, Erdoðan, Cumhurbaþkanýnýn Sorumsuzluðu, Tarýk Zafer Tunaya Armaðaný,
Ýstanbul Barosu Yayýný, Ýstanbul, 1992, s. 277, 280.
TEZÝÇ, Erdoðan, Türk Parlamento Hukukunun Kaynaklarý ve Ýlgili Anayasa
Mahkemesi Kararlarý, Ýstanbul, 1980.
TURAN, Ýlter, Parlamentonun Daha Verimli Çalýþmasý Sorunlar ve Öneriler,
TBMMnin Etkinliði, Ýlter Turan (koordinatör) içinde, TESEV Yayýnlarý,
Ýstanbul, 2000, s.63-86.
ÜÇIÞIK, Hasan Fehmi, 367 gerekir diyen madde yok!, Zaman Gazetesi,
13.4.2007.

56

 Sayý: 5  Nisan-Mayýs-Haziran 2007
ÜSKÜL, Zafer, Mahkemenin, seçimi iptal yetkisi yok , Zaman Gazetesi,
25.4.2007.
YÜZBAÞIOÐLU, Necmi, Cumhurbaþkaný Seçiminin Hukukilik ve Meþruiyet
Yönleriyle Ýrdelenmesi, Güncel Hukuk, Þubat, 2007/2, s. 24-27.

Ýnternet Adresleri
Kemal Gözler
Kiþisel Web Sitesi.............http://www.anayasa.gen.tr/cb-secimi.htm
www.haber7.com .............http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=238580.
Anayasa Mahkemesi........http://www.anayasa.gov.tr/general/kararbilgibank.asp

