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1. Sorunun Ortaya Konmasý
1 Ekim 1997 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Prof. Dr. Erdoðan Teziç
tarafýndan yazýlan Kalemlinin Görevi 1 Ekim 1998de Sona Erecek baþlýklý
yazý kamuoyunda tartýþýlmýþ ve bu baðlamda TBMM Baþkanýnýn Görev Süresi
Üzerine baþlýklý makale ile TBMMnin o dönemdeki baþkaný sayýn Mustafa
Kalemlinin görev süresinin 1 Ekim 1998de deðil, 1 Ekim 1997 tarihinde sona
erdiði ileri sürülmüþtür.1 Sorun 24 Aralýk 1995 seçimlerinden sonra, 25 Ocak
1996 tarihinde seçilen 20. dönem birinci devre TBMM Baþkanýnýn görev
süresinin 1 Ekim 1997 tarihinde yani üçüncü yasama yýlýnýn baþýnda sona erip
ermeyeceði sorunudur. Bu iki görüþten birincisine göre Ocak ayýnda seçilen
TBMM Baþkaný, Anayasada öngörülen iki yýllýk sürenin kýsaltýlamayacaðý
gerekçesiyle, 1 Ekim 1998e kadar, yani yaklaþýk iki yýl sekiz ay görev yapmalýdýr.
Ýkinci görüþe göre ise ikinci yasama yýlý 1 Ekim 1997de sona erdiðinden, TBMM
Baþkanýnýn görev süresi yaklaþýk bir yýl sekiz ay sürmelidir.
22. seçim döneminde tartýþýlmaya baþlanan ancak erken seçim kararý
nedeniyle yaþanmayan bir baþka sorun, ikinci devre için seçilen Baþkanýn görev
süresidir. Üçüncü yasama yýlýnýn baþýnda seçilen baþkanýn üç yasama yýlý (ve ayný
* TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardýmcýsý.
E-posta: fahribakirci@gmail.com
1 Fahri Bakýrcý, TBMM Baþkanýnýn Görev Süresi Üzerine, Mülkiyeliler Birliði Dergisi, S. 202, C. XXI,
Aðustos-Eylül 2007, ss. 8-12.
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zamanda üç yýl) görev yapmasýndan sonra, altýncý yasama yýlýnda kimin baþkanlýk
yapacaðý önemli bir tartýþma konusudur. Üç yýllýðýna seçilen Baþkanýn üç yýl (ya
da üç yasama yýlý) bittikten sonra baþkanlýk yapmasý sözkonusu olamayacaðýna
göre ve Anayasa bu son yasama yýlý için bir seçim de öngörmediðine göre ortada
bir hukuki boþluk bulunduðu kesindir. Bu hukuki boþluðun yürürlükteki Ýçtüzükle
çözülmesi olanaksýz görünmektedir. Bugünkü uygulama sürdürülürse, sorun
ortaya çýktýðýnda -ki 5 yýllýk seçim döneminin tam olarak tamamlanmasý
durumunda sorunun yaþanacaðý kesindir- ciddi hukuksal ihlallerin yapýlmasý
kaçýnýlmazdýr.
Soruna daha yakýndan bakýldýðýnda, sorunun kaynaðýnýn yasama yýlý ile
takvim yýlý kavramýnýn her zaman çakýþmamasý olduðu görülür. Gerçekten de
takvim yýlý ile yasama yýlý yýl kavramýnda birleþmelerine raðmen her zaman
ayný zaman dilimini ifade etmeyebilirler. Aslýnda bu farklýlýk sadece yýl kavramý
konusunda ortaya çýkmamakta, gün kavramýnda da ortaya çýkmaktadýr. Yasama
organýnýn iþleyiþinin kendine özgü yönleri bulunmasý nedeniyle zaman içinde
olaðan takvimden farklý bir takvim ortaya çýkmýþtýr ve yasama organý ile ilgili
bu takvim yasama takvimi kavramýnýn kullanýlmasýný haklý kýlacak düzeyde
farklýlýklar içermektedir. Her iki takvimde adlandýrmalar ayný olmasýna raðmen,
adlarýn içeriði birbirinden farklýdýr. Bu nedenle soruna çözüm üretebilmek için
yasama takvimi kavramýný örnekleyerek kýsaca incelemekte yarar vardýr.

2. Sorunun Kaynaðý: Olaðan Takvim-Yasama Takvimi
Farklýlýðý
Yasama takvimi kavramý, sadece yýl-yasama yýlý kavramlarýnýn farklýlýðýndan
kaynaklanmamaktadýr. Kimi zaman olaðan gün ile yasama günü farklýlaþmakta;
kimi zaman yasama organý, iþleyiþinde birleþim adýyla anýlan ve açýlýþýyla
tanýmlanan bir gün kavramý kullanmaktadýr. Burada yasama takvimi altýna
alýnabilecek kimi örnekler gözden geçirilecektir.

2.1. Yýl Bakýmýndan
Anayasaya göre,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baþkanlýk Divaný için bir yasama
döneminde iki seçim yapýlýr. Ýlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre
için seçilenlerin görev süresi üç yýldýr. (m. 94/3)

Bu hükümden çýkan sonuç, 4 Aðustos 2007 tarihinde seçilen TBMM
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Baþkanýnýn görev süresinin 4 Aðustos 2009 tarihine kadar sürmesidir. Bu duruma
göre ikinci devre için seçilen Baþkanýn görev süresinin ise 4 Aðustos 2012de
sona ermesi gerekir. Ancak Ýçtüzük hükümlerine bakýldýðýnda farklý bir sonuçla
karþýlaþýlýr. Ýçtüzüðe göre,
Baþkanlýk için bir yasama döneminde iki seçim yapýlýr. Ýlk seçilenin
görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yasama yýlýdýr.
(m. 10/1)

Yasama yýlýnýn ne olduðunu belirlemek için Ýçtüzüðün 1, 3 ve 4. maddelerini
birlikte deðerlendirmek gerekir. Yasama yýlý 1. maddede þöyle tanýmlanmýþtýr:
Yasama yýlý, 1 Ekimde baþlayýp 30 Eylülde sona eren süredir.

Ýçtüzüðün 4. maddesinde, 1. maddeye paralel olarak, TBMMnin her Ekim
ayýnýn birinci günü çaðrýsýz toplanacaðý öngörülmüþtür.
TBMMnin seçimleri 1 Ekimde toplanmayý saðlayacak bir tarihte yapýlsaydý,
olaðan takvim ile yasama takvimi arasýnda bir uyuþmazlýktan söz edilmeyecek
ve ayrý zamanlarý da ifade etse, süre bakýmýndan eþitlik nedeniyle, herhangi bir
uyuþmazlýk doðmayacaktý. Ancak Ýçtüzüðün 3. maddesine göre TBMMnin
seçimden sonraki ilk toplantýsýnýn 1 Ekimde yapýlmasý zorunlu deðildir. Hatta
ilk toplantý yýlýnýn baþlangýcýnýn 1 Ekim olmasý tesadüf olarak adlandýrýlmayý
hak edecek kadar nadirdir. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk yasama yýlýnýn
baþlangýcýnýn olaðan yasama yýlý baþlangýcýna denk gelmesi sadece 12, 13 ve 14
üncü dönemler için sözkonusu olmuþtur 2 ki 12. dönem 1960 askeri
müdahalesinden sonraki dönemdir.3 12. dönemin, yasama yýlýnýn baþýnda
baþlamasýyla izleyen iki dönem de yasama yýlýnýn baþýnda baþlamýþ ve yasama
yýllarý aþaðý yukarý bir yýla eþit olmuþtur (Bkz. Tablo 3).
Seçimlerden sonraki ilk yasama yýlýnýn baþlangýcýný belirleyen maddeye
göre:
Milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarýnýn Yüksek Seçim Kurulunca
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanallarýnda ilânýný takip eden
beþinci gün saat 15.00te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
çaðrýsýz olarak toplanýr. (m.4/1)

2 Yasama yýlýnýn baþlangýcý 1 Kasým olmasýna raðmen, bu dönemlerde seçimden sonraki ilk toplantý 1
Kasýma çok yakýn bir tarihte gerçekleþtiðinden (22 Ekim) yasama yýlý birkaç gün önceden baþlatýlmýþtýr.
Erken bir tarihte baþlamasýna raðmen yasama döneminin ilk yasama yýlýnýn 1 Kasýmda açýldýðý varsayýlmýþ
ve 1 Kasýmda ayrýca bir açýlýþ yapýlmamýþtýr.
3 Bir dönemin baþýndaki yasama yýlýnýn baþlangýcý ile olaðan yasama yýlýnýn baþlangýcý çakýþtýðýnda, seçim
dönemi sonuna kadar tamamlanýrsa, izleyen dönemin baþýndaki yasama yýlýnýn baþlangýcý ile olaðan
yasama yýlýnýn baþlangýcý da çakýþýr.
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Bu durumda, ilk toplantý yýlýnýn baþlangýcý, seçimlerin yapýlma ve kesinleþerek
ilan edilme tarihine baðlý olarak deðiþecektir. Ýþte sorun da burada doðmaktadýr.
Ýlk toplantý tarihinden 1 Ekim tarihine kadar geçen sürenin ne olarak
adlandýrýlacaðý bir sorun olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bu sürenin bir yýldan
az olmasý nedeniyle yýl olarak adlandýrýlmasý olanaklý deðildir. Yasama takviminde
bu sürenin adlandýrýlmasýnýn zorunluluðu nedeniyle, bu süreye birinci yasama
yýlý denir. Bu durumda bir takvim yýlýndan, ilk toplanma tarihinden 1 Ekime
kadar geçen sürenin çýkarýlmasýyla kalan süre, ayrý bir yasama yýlý olarak doðar.
Diðer bir anlatýmla birinci yasama yýlýnýn eksik kalan kýsmý, altýncý yasama yýlý
olarak karþýmýza çýkar. Sonuçta bir yýl iki parçaya bölünmüþ olur ve ortaya iki
ayrý yasama yýlý çýkar. Ýlk yasama yýlý eksik yýldýr; son yasama yýlý ise eksik yýlýn
eksik kýsmýdýr. Her iki eksik yýl ya da yasama yýlý da sorun doðurur: Birincisi
ilk seçilen baþkanýn yýl cinsinden eksik süreyle görev yapmasýna neden olur;
sonuncusu, kimin görev yapacaðý belli olmayan bir yasama yýlý olarak karþýmýza
çýkar.
Örnek:

Tablo 1. Yasama Yýllarý Hesabý4
Yasama Yýllarý

Tarihler

Süreler

Ýlk yasama yýlý

4 Aðustos 2007-30 Eylül 2007

2 ay

Ýkinci yasama yýl

1 Ekim 2007-30 Eylül 2008

1 yýl

Üçüncü yasama yýlý

1 Ekim 2008-30 Eylül 2009

1 yýl

Dördüncü yasama yýlý

1 Ekim 2009-30 Eylül 2010

1 yýl

Beþinci yasama yýlý

1 Ekim 2009-30 Eylül 2011

1 yýl

Altýncý yasama yýlý

1 Ekim 2011-22 Temmuz 2012

10 ay

Görüldüðü gibi beþ takvim yýlý karþýmýza 6 yasama yýlý olarak çýkmaktadýr:
Yýllardan biri, dönemin baþýndaki 2 aylýk bir yasama yýlýna ve diðeri dönemin
sonundaki 10 aylýk bir yasama yýlýna bölünmüþtür.
Bu durum sadece yýl kavramý bakýmýndan ortaya çýkmaz, gün ve saat
kavramlarý bakýmýndan da ortaya çýkabilir.
4 Bu örnek 22 Temmuz 2007 tarihinde yapýlan seçimler ve 4 Aðustos 2007 tarihinde toplanan TBMM
dikkate alýnarak türetilmiþtir.
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2.2. Yasama Günü ve Saati
Yasama takviminde kimi zaman bir günün 24 saatten az olmasý olanaklýdýr.
Sürenin 24 saatten az olmamasýnýn istendiði durumlarda gün kavramý yerine
saat kavramý kullanýlýr. Örneðin 26. maddede komisyon toplantýsýna çaðrýnýn
en az iki gün önceden yapýlmasý öngörülmüþken, 36. maddede komisyona havale
edilen evrakýn 48 saat geçmeden görüþülemeyeceði belirtilmektedir. Ýlk bakýþta
ayný sürenin ifade edildiði düþünülebilmesine raðmen, dikkatlice incelendiðinde
farklý sürelerin kastedildiði anlaþýlmaktadýr. Ýki gün olarak ifade edilen süre
sözkonusu olduðunda 48 saat geçmesi gerekmez. Örneðin Çarþamba günü saat
18.00de gelen bir tasarýnýn Cuma günü saat 09.00da görüþülmesi olanaklýdýr.
Bu durumda geçen toplam süre 39 saattir. Oysa sürenin 48 saat olarak ifade
edildiði durumda, Çarþamba günü saat 18.00de baþlayan süre Cuma günü saat
18.00de sona erer. Dolayýsýyla takvim gününde belirtilen sürenin tam olarak
geçmesini saðlamak için saat kavramýný kullanmak zorunludur. Anayasa ve
Ýçtüzükte kimi zaman günlük sürenin tümüyle geçmesini saðlamak için tam
gün kavramý kullanýlýr (örneðin AY. m. 110, ÝÇT. m. 124). Tam gün kavramýnýn
kullanýlmadýðý ya da saatle belirtilmediði durumlarda gün kavramý 24 saatten
daha az bir süreyi ifade edebilir. Anayasa ve Ýçtüzük, bir takvim gününün içerdiði
sürenin tümüyle geçmesini saðlamak için saat ya da tam gün ölçütlerini
kullanmýþ; diðer durumlarda 24 saatten daha az bir süreyi de içerebilen gün
kavramýný kullanmýþtýr.

2.3. Birleþim
Olaðan takvimdeki gün kavramýndan farklý bir gün kavramý, yasama
takviminde birleþim sözcüðünde ortaya çýkmaktadýr. Ýçtüzüðe göre birleþim,
Genel Kurulun belli bir gününde açýlan toplantýsýdýr. Dikkat edilirse birleþimin
ne zaman kapanacaðý belli deðildir. Örneðin Salý günü saat 09.00 da açýlan X.
birleþim Çarþamba günü saat 00.11e kadar sürebilir. Dolayýsýyla Genel Kurulun
bir birleþiminin birden fazla takvim gününü ve 24 saatten fazlasýný kapsamasý
olanaklýdýr. Yasama organý açýsýndan önemli olan çalýþmanýn hangi takvim
gününde/günlerinde yapýldýðý deðil ne zaman baþlayýp ne zamana kadar
sürdüðüdür. Bu nedenle yasama takviminde Genel Kurul Günü olarak
tanýmlanabilecek birleþimin baþlangýcý belirlenmiþ, kapanýþý belirlenmemiþtir:
Birleþimin baþlangýcý açýlma saati, kapanýþý ise görüþmelerin son bulduðu andýr.
Kimi zaman birleþim ile gün kavramýnýn birlikte kullanýldýðý olur ve bu
durumda tarihi anlamada güçlükle karþýlaþýlýr. Örneðin Ýçtüzüðe göre,
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkan adaylarý, Meclis üyeleri içinden,
Meclisin toplandýðý günden itibaren beþ gün içinde Baþkanlýk Divanýna
bildirilir (m. 10/3)

Ýçtüzüðün 3 üncü maddesine göre Genel Kurulun ilk birleþiminde andiçme
töreni yapýlýr. Andiçme töreni genellikle iki takvim gününe sarkar. Örneðin Salý
günü saat 15.00te baþlayan andiçme töreni Çarþamba günü saat 00.03e kadar
sürer. Bu duruma göre TBMM Baþkan adaylýðýna baþvurma süresi andiçme
töreninin bittiði günden, yani birleþim gününden itibaren deðil, olaðan takvimdeki
günden, örneðimize göre, Salý gününden itibaren baþlar.
Bu örnekler de göstermektedir ki yasama çalýþmalarýnda yasama takvimi
adýný hak edecek özel bir takvim bulunmaktadýr ve bu takvim kimi zaman
olaðan takvimle örtüþse de, olaðan takvimden ayrýþtýðý durumlar da bulunmaktadýr.
1924 Teþkilatý Esasiye Kanunu (1924 Anayasasý) döneminde bu durumun
farkýnda olunduðundan, yukarýda aktarýlan soruna Anayasada bir çözüm
getirilmeye çalýþýlmýþtýr.

3. 1924 Anayasasýnýn Çözümü
1924 Anayasasý Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yýlda bir yapýlacaðýný
öngörmektedir. (m. 13/1)
Anayasanýn 14. maddesi BMM nin her yýl Kasým ayý baþýnda çaðrýsýz
toplanacaðýný belirtmektedir. (m. 14/1)
1924 Anayasasý döneminde Meclis Baþkaný bir yýllýðýna seçilmektedir.
Konumuz açýsýndan önemli olan 25. madde hükmü ise þöyledir:
Seçim dönemi bitmeden Meclis, üyelerinin tam sayýsýnýn saltçokluðu
ile seçim yenilemeðe karar verirse, yeni toplanan Meclisin seçim dönemi
Kasým ayýndan baþlar./ Kasýmdan önceki toplantý, olaðanüstü toplantý
sayýlýr. (m. 25)

Bu hükümler birlikte deðerlendirildiðinde 13 üncü maddede dört yýl olarak
öngörülen seçim döneminin, seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine
karar verildiði takdirde dört yýlý aþabileceði gibi bir yorum yapýlabilir.5 Ancak
1924-1960 arasý dönem incelendiðinde dört yýlý aþan bir döneme rastlanmamýþ
ve bu yorumun tersine bir uygulama görülmüþtür. Örneðin dokuzuncu yasama
döneminin yasama yýllarý þöyledir:
5 Nitekim yukarýda sözü edilen 1997 yýlýnda yazýlan makalede böyle bir yorum yapýlmýþ ve bu durumlarda
seçim döneminin olaðanüstü toplantý süresi kadar uzamýþ olacaðý belirtilmiþtir.
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Tablo 2.
9. Yasama Döneminde Yasama Yýllarý.
Yasama Yýllarý

Tarihler

Son

Olaðanüstü toplantý yýlý
(Fevkalade Ýçtima Yýlý)

25.05.1950

30.10.1950

5 ay, 8 gün

Ýkinci yasama yýl

01.11.1951

31.10.1951

1 yýl

Üçüncü yasama yýlý

01.11.1951

31.10.1952

1 yýl

Dördüncü yasama yýlý

01.11.1952

31.10.1953

1 yýl

Beþinci yasama yýlý

01.11.1953

03.05.1954

6 ay, 3 gün

Altýncý yasama yýlý

Süreler

3 yýl, 11 ay, 11 gün

Seçimlerin yenilenmesine iliþkin bir önerge veren Bursa Mebusu Hulusi
Köymen seçim döneminin olaðan koþullarda dört yýlý aþamayacaðýný açýkça
ifade etmiþtir. Köymen 14 Mayýs 1950de baþlayan seçim döneminin 14 Mayýs
1954te yenilenmesini öngören önergesinde þunlarý söylemektedir:
... Büyük Meclis, Teþkilâtý Esasiye Kanununun kabul ettiði dört senelik
asgari müddeti 14 Mayýs 1954 tarihinde doldurmuþ olacaðýndan Türkiye
Büyük Millet Meclisinin yeniden yapýlacak bir seçimle bünyesinde
tazelenecek olan millî itimadýn yaratacaðý kuvvetle 14 Mayýs 1954
tarihinde Onuncu Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yeni bir çalýþma
devresini açmasýnýn millî menfaatimiz için geniþ imkânlar saðlayacaðý
mülâhaza edilerek ve Seçim Kanunundaki kesin müddetleri de nazara
alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine karar
verilmesini teklif ederim.6

Bu duruma göre ilk seçilen Meclis Baþkaný, bir yýldan az bir süre için
seçilmekte, fevkalade içtima (olaðanüstü toplantý) olarak adlandýrýlan seçimden
sonraki meclisin toplanmasýndan 1 Kasýma kadar geçecek süre için baþkanlýk
yapmaktadýr. Son seçilen baþkan ise bir yýlýn geriye kalan kýsmý için baþkanlýk
yapmaktadýr. Yukarýdaki örnekte ilk seçilen baþkan 5 ay civarýnda baþkanlýk
yaparken son seçilen baþkan 6 ay civarýnda baþkanlýk yapmaktadýr. Ýki TBMM
Baþkanýnýn toplam görev süresi bir yýl civarýndadýr. Arada kalan üç yasama yýlý
içinde görev yapan baþkanlar birer takvim yýlý baþkanlýk yapmaktadýrlar.
Baþkanlarýn bir yýllýk süreyle seçilmelerine iliþkin anayasa kuralý, olaðanüstü
toplantýya olanak tanýyan bir baþka anayasa kuralýyla aþýlmýþtýr. Anayasanýn 25.
maddesi, seçimin erken seçim olmasý durumunda, yasama yýlýnýn baþýna kadar
geçecek süreyi olaðanüstü toplantý olarak adlandýrmýþ ve bu süre içinde baþkanlýk
6 TBMM Zabýt Ceridesi, Devre: IX, Ýçtima Yýlý: 4, Ýnikat: 65, 12 Mart 1954 Cuma.
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yapacak baþkanýn süresini de kendiliðinden olaðanüstü toplantý süresiyle
sýnýrlamýþtýr. Bu durumdan dolayý son baþkanýn görev süresi de kendiliðinden
eksik kalan süreyi tamamlamakla sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Özetle, 1924 Teþkilatý Esasiye Kanunu, yasama yýlý ile takvim yýlýný
örtüþtürmek için bir çözüm üretmiþ ve bir yýllýðýna seçilme kuralýna, özel hükümle
istisna getirmiþtir.

4. 1961 ve 1982 Anayasalarý ve 1973 Ýçtüzüðü
Uygulamalarý
1961 ve 1982 Anayasalarýna bakýldýðýnda 1924teki sistemin deðiþtirildiði
görülmektedir. 1961 Anayasasý, TBMM seçimlerinin dört yýlda bir yapýlacaðýný
(m. 69) ve 1924 Anayasasýnda olduðu gibi her yýl Kasým ayýnýn ilk günü
kendiliðinden toplanacaðýný (m. 83) öngörmüþtür. 1982 Anayasasý, TBMMnin
1961 Anayasasýndaki dört yýllýk seçim dönemini beþ yýla çýkarmýþ (m. 77) ve
TBMMnin her yýl Eylül ayýnýn ilk günü kendiliðinden toplanacaðýný (m.93)
öngörmüþtür. Yasama yýlýnýn baþlangýcý 1995 yýlýnda Anayasada yapýlan deðiþiklikle
Ekim ayýna alýnmýþtýr.
1961 Anayasasýnda Meclis Baþkanlýk Divaný için bir görev süresi
belirlenmemiþtir. Baþkanlýk Divanýný düzenleyen 84 üncü maddenin ikinci
fýkrasý, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baþkanlarýnýn ikiþer yýllýðýna
seçileceðini öngörmüþtür. Baþkanlýk Divanýnýn görev süresi de Ýçtüzükte
Baþkanlarýn görev süresine paralel olarak ikiþer yýl olarak belirlenmiþtir.
1982 Anayasasý, 1961 Anayasasýnýn tersine TBMM Baþkaný için ayrý görev
süresi belirlememiþ, Baþkanýn görev süresini, Baþkanlýk Divanýnýn görev süresi
içinde deðerlendirmiþtir. 1982 Anayasasýnýn Baþkanlýk Divanýnýn görev süresine
iliþkin hükmü þöyledir:7
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk Divaný için, bir yasama
döneminde iki seçim yapýlýr. Ýlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre
için seçilenlerin görev süresi üç yýldýr. (m. 94/3)

1961 ve 1982 Anayasalarýnda, erken seçime gidilmesi halinde Ekim ayý
öncesi toplantýlara iliþkin bir hüküm bulunmadýðýndan, 1924 Anayasasýnýn
uygulamasýna benzer biçimde Ekim ayýna kadar geçecek sürenin olaðanüstü
7 1961 Anayasasýnda Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baþkanlarýnýn görev süreleri seçim dönemi
(4 yýl) gözetilerek ikiþer yýl olarak belirlenmiþ, divanýn görev süresi düzenlenmemiþtir (m. 84). Uygulamada
divanlar baþkanlarla birlikte seçilmiþtir.
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toplantý sayýlmasýna olanak bulunmamaktadýr. Bu nedenle Ýçtüzükte, seçim
tarihinden Ekim ayýnýn ilk gününe kadar geçen süre birinci yasama yýlý olarak
adlandýrýlmýþtýr.
Ýçtüzük TBMMnin ilk toplantýsýný ayrý bir maddede (m. 3) düzenleyerek
ilk yasama yýlýnýn baþlangýcýnýn Ekim ayý dýþýnda bir tarih olmasýna olanak
tanýmýþtýr. Yasama yýlýnýn baþlangýcýný Ekim ayý olarak düzenleyen dördüncü
maddede de bu durum dikkate alýnarak üçüncü maddede yazýlý olan durum
dýþýnda istisnasý getirilmiþtir.
1973 Ýçtüzüðü, böylece birinci yasama yýlýnýn seçim tarihinden ilk Ekim
ayýna kadar geçen süre olmasýna olanak tanýmýþtýr. Ancak Ýçtüzük bununla
yetinmemiþ, Anayasada 1924 Anayasasýnda olduðu gibi buna olanak tanýyan
bir hüküm bulunmamasýna raðmen, Anayasadaki yýl kavramýný, yasama yýlý
biçiminde tanýmlamak yoluyla ilk seçilen baþkanlýk divanýnýn görev süresini
kýsaltmýþtýr.8

5. 23 Nisan 1920den Günümüze Durum
23 Nisan 1920den günümüze kadar Meclislerin ilk ve son yasama yýllarý
incelendiðinde aþaðýdaki tablo elde edilir:
Tabloda dikkat çeken noktalar þöyle sýralanabilir:
(1) Hem ilk hem de son yasama yýllarý genellikle bir yýldan az sürmüþtür.
(2) Bazý yýllarda, ilk yasama yýlý, yasama yýlýnýn genel baþlangýcýndan çok
kýsa bir süre önce baþladýðýndan, yeni bir yasama yýlý açýlýþý yapýlmamýþtýr.
Örneðin 26.10.1965 tarihinde ilk açýlýþýný yapan TBMM, olaðan olarak
1 Kasým 1966da yapmasý gereken açýlýþý yapmamýþ, 26.10.1965 tarihli
toplantý açýlýþ toplantýsý sayýlmýþtýr. Bu durumda 1 yasama yýlý, Anayasa
ve Ýçtüzüðe aykýrý olarak bir yýlý aþmýþtýr.
(3) 14 üncü yasama döneminin son yasama yýlý bir yýlý aþmýþtýr. Bunun
nedeni dördüncü yasama yýlýnýn baþlangýcýnýn seçim takvimine denk
gelmesi ve açýlýþ yapmanýn fiilen olanaksýz olmasýdýr.
(4) Meclis Baþkanlýk Divanlarý ilk yasama yýllarý için öngörülen süreden
daha az bir süreyle görev yapmak zorunda kalmýþlardýr. Bunun tek
istisnasý 16. dönem olmuþ gibi görünmektedir. 16. dönemin birinci
8 Ayný sorun komisyonlar için de geçerlidir.
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Tablo 3. Ýlk ve Son Yasama Yýllarýnýn Süreleri.
Dönem9

Ýlk Yasama Yýlý10

Süresi11

1

23.04.1920-28.02.1921

10 ay

01.03.1923-10.08.1923

5 ay

2(5)12

11.08.1923-28.02.1924

6 ay

01.11.1926-31.10.1927

1 yýl

3(4)

01.11.1927-31.10.1928

1 yýl

01.11.1929-03.05.1931

6 ay

4(4+OT)13

04.05.1931-31.10.1931

6 ay

01.11.1934-28.02.1935

4 ay

5(4+OT)

01.03.1935-31.10.1935

8 ay

01.11.1938-02.04.1939

5 ay

6(4+OT)

03.04.1939-31.10.1939

7 ay

01.11.1942-07.03.1943

4 ay

7(3+OT)

08.03.1943-31.10.1943

8 ay

01.11.1945-04.08.1946

9 ay

8(4+OT)

05.08.1946-31.10.1946

3 ay

01.11.1949-21.05.1950

7 ay

9 (4+OT)

22.05.1950-31.10.1950

5 ay

01.11.1953-13.05.1954

6 ay

10 (3+OT)

14.05.1954-31.10.1954

6 ay

01.11.1956-30.10.1957

1 yýl

11 (3)

01.11.1957-31.10.1958

1 yýl

01.11.1959-25.05.1960

7 ay

12 (4)

26.10.1961-31.10.1962

1 yýl

01.11.1964-21.10.1965

1 yýl

13 (4)

22.10.1965-30.10.1966

1 yýl14

01.11.1968-21.10.1969

1 yýl

14 (3)

22.10.1969-30.10.1970

1 yýl

01.11.1971-25.11.1972

14 ay

15 (4)

24.10.1973-30.10.1974

1 yýl

01.11.1976-12.06.1977

7 ay

16 (3)

13.06.1977-30.10.1978

17 ay

01.11.1979-12.09.1980

10 ay

17 (4)

24.11.1983-01.09.1984

10 ay

01.09.1987-13.12.1987

3 ay

18 (5)

14.12.1987-31.08.1988

9 ay

01.09.1991-14.11.1991

2 ay

19 (5)

14.11.1991-31.08.1992

10 ay

01.10.1995-07.01.1996

3 ay

20 (4)

08.01.1996-31.09.1996

9 ay

01.10.1998-01.05.1999

4 ay

21 (5)

02.05.1999-31.09.1999

5 ay

01.10.2002-13.11.2002

1 ay

22 (5)

14.11.2002-31.09.2003

11 ay

01.10.2006-04.08.2007

10 ay

Son Yasama Yýlý

Süresi

9 1. Dönemlerin yanýna o dönemin kaç yasama yýlýndan oluþtuðu parantez içinde yazýlmýþtýr.
2. 11. Dönemden sonra dönem numaralarý birden baþlatýlmýþ ancak beþ dönem sonra dönem numarasý
geçmiþten devam ettirilmiþ, altýncý dönem yerine 17. dönem kullanýlmýþtýr.
10 1924 ve 1961 Anayasalarýnda Kasým olan yasama yýlý baþlangýcý, 1982 Anayasasýnda Eylüle geri çekilmiþ
ve 23.7.1995 tarihli ve 4121 sayýlý Kanunla Eylül ayýndan Ekim ayýna alýnmýþtýr.
11 Hesaplama yapýlýrken yuvarlama yapýlmýþ 15 günden fazla olan süreler 1 ay sayýlmýþ, 15 günden az süreler
yok sayýlmýþtýr.
12 1924 Anayasasýnýn yasama yýlýnýn baþlangýcýný Kasým ayý olarak saptamasýyla birlikte düzenleme dönem
içinde uygulanmýþ ve beþ yasama yýlý ortaya çýkmýþtýr.
13 1924 Anayasasý ilk yasama yýlýnýn baþlangýcýna kadar geçen süreyi olaðanüstü toplantý olarak adlandýrdýðýndan
burada 4 yasama yýlý+olaðanüstü toplantý (OT) anlaþýlmalýdýr.
14 22.10.1965 yýlýnda toplanan TBMM 1 Kasým günü yeniden açýlýþ yapmamýþtýr. Bu nedenle birinci yasama
yýlý 22 Ekim tarihinde baþlatýlmýþtýr.
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yasama yýlýnýn ilk birleþimi 13 Haziran 1977 tarihinde yapýlmýþ ve 1
Kasým 1977 tarihinde yeni bir yasama yýlýnýn açýlýþý yapýlmamýþtýr. Genel
uygulamaya göre bu tarihte ikinci yasama yýlýnýn açýlýþý yapýlmýþ olmalýydý.
Ancak ikinci yasama yýlýnýn açýlýþý 1 Kasým 1978 tarihinde yapýlmýþtýr.
Bu nedenle 16. dönemde 17 aylýk bir yasama yýlý yaratýlmýþtýr. Ancak
bu uygulama bir zorunluluktan kaynaklanmýþtýr. Çünkü 16. dönem
Millet Meclisi 17 Kasým 1977 tarihli 69. birleþimine kadar Baþkanýný
ve dolayýsýyla Baþkanlýk Divanýný seçememiþtir.15 1 Kasým 1977 tarihinde
de Baþkanlýk Seçimi sürmüþ ve 17 Kasýma kadar Millet Meclisi geçici
baþkanla yönetilmiþtir. 1961 Anayasasýnýn 84. maddesi, Baþkanýn
seçilememesini olanaksýz kýlan 1982 Anayasasýndan farklý olarak,
Baþkanýn üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðu ile seçilmesini, üçte iki
çoðunluk saðlanamazsa en az üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuyla seçilmesi
gerektiðini belirtmiþtir. Salt çoðunluk saðlanamadýðý için altý aya yakýn
bir süre Baþkan seçimiyle geçirilmiþtir.16 Baþkanlýk Divaný oluþmadýðý
için de Millet Meclisi fiilen çalýþmalarýna baþlayamamýþ ve bu nedenle
1 Kasým 1977de ikinci yasama yýlýna baþlanamamýþtýr. Diðer bir anlatýmla
ilk yasama yýlý fiilen 13 Haziran 1977de deðil 17 Kasým 1977de
baþlamýþtýr. Bu nedenle ikinci yasama yýlý 1 Kasým 1978de de
baþlatýlmýþtýr. Dolayýsýyla ilk bakýþta teamüle aykýrý gibi görünen 16.
dönem uygulamasýnýn, bu olaylar dikkate alýndýðýnda, hukuksal bir
zorunluluk nedeniyle teamül dýþýna çýktýðý görülür; teamülün aþýldýðý
15 1961 seçimleri sonuçlarý hiçbir partiye tek baþýna hükümet olma olanaðý tanýmamýþtý. Bu dönemde Millet
Meclisinde CHP(Cumhuriyet Halk Partisi) ve Cumhuriyet Senatosunda da AP (Adalet Partisi) göreli
bir çoðunluða sahiptiler. Her iki mecliste de Baþkan seçilemiyordu. Sonuçta sorunun üstesinden partiler
arasýnda bir Centilmenlik Anlaþmasý yapýlarak gelinmiþtir. Teziç, 1980 tarihli olan kitabýnda, bu
anlaþmaya uymama eðilimlerinin zaman zaman belirdiðini, ancak zamanla bunun bir güçlü bir teamül
haline geldiðini ifade etmektedir. (Erdoðan Teziç (1980), Türk Parlamento Hukukunun Kaynaklarý ve
Ýlgili Anayasa Mahkemesi Kararlarý, Fakülteler Matbaasý, Ýstanbul, ss. 68-70). 16. yasama dönemindeki
krizin de bu, anlaþmaya uymama eðiliminden kaynaklandýðý söylenebilir. Bu teamül, anayasa ve içtüzükteki
kuralýn yerini almýþ ve 1996 yýlýna kadar çiðnenmemiþtir. Ancak 1996 yýlýnda yapýlan Baþkanlýk seçimlerinde,
Meclis içinde en çok üyeye sahip olan RP (Refah Partisi) baþkan adayýnýn yerine, üçüncü parti konumundaki
ANAP (Anavatan Partisi) baþkan adayý Baþkanlýða seçilmiþtir. Centilmenlik anlaþmasý en çok üyeye
sahip olan partinin adayýnýn Baþkanlýða seçilmesini öngörmektedir. Bu teamülün çiðnenmesinin ardýndaki
en önemli neden, Baþkanlýk seçimlerinin yapýldýðý tarihte, RPnin sistem partisi olarak kabul edilmiþ
olmasýndaki güçlüktür. (Fahri Bakýrcý (2000), TBMMnin Çalýþma Yöntemi, Ýmge Yayýnlarý, Ankara, s.
282)
16 1961 Anayasasýnýn Baþkan seçilmek için en az üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðunu aramasý, Baþkanýn ve
Baþkanlýk Divanýnýn seçilemediði durumlarda farklý sorunlar yaratmýþtýr. 1977 yýlýnda genel seçimlerin
ardýndan baþkan seçilememesi yasama faaliyetinin baþlayamamasýna neden olmuþtur. 1970 yýlýnda ise
dönem içinde Cumhuriyet Senatosu Baþkaný seçilememiþ ve bu nedenle eski baþkan görevine devam
etmiþtir. Ancak Anayasa Mahkemesi E. 1970/49, K. 1971/11 sayýlý kararýnda eski seçilen Baþkanýn, Baþkan
seçilememesi nedeniyle görevine devam edemeyeceðini ve baþkanlýðýn boþ sayýlmasý gerektiðini
kararlaþtýrmýþtýr. Mahkeme bu dönemde Baþkanvekillerinin toplantýlara baþkanlýk etmesi gerektiðini
belirtmiþtir. Ancak Baþkanlýk Divaný bir bütündür; Baþkanýn görevi bittiðinde Baþkanvekillerinin de
görevi biter. (Bu konudaki tartýþmalar için bkz. Bakýrcý, a.g.e., ss. 279-285; Teziç, a.g.e., ss. 79-88)
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söylenemez. Diðer bir anlatýmla, ilk yasama yýlýyla ilgili teamül, olaðan
yasama yýlýnýn baþlangýcýna kadar geçen sürenin bir yasama yýlý
sayýlmasýdýr.
(5) Meclis Baþkanlýk Divanlarý son yasama yýllarýnda da erken seçim kararý
nedeniyle eksik süreyle görev yapmýþlardýr.
(6) Uygulanan hesaplama nedeniyle 1961 ve 1982 anayasalarý döneminde
ortaya çýkmasý olanaklý olan 5. ve 6. yasama yýllarý, erken seçim kararlarý
nedeniyle ortaya çýkmamýþtýr.

6. Anayasaya Aykýrýlýk
1973 Ýçtüzüðü Anayasadaki yýl kavramýný, Anayasaya aykýrý olarak
yasama yýlý biçiminde tanýmlamýþtýr. 1973 Ýçtüzüðü, aslýnda hukuksal olarak
dayanaðý bulunmamasýna raðmen, 1924 Anayasasýnýn düzenlemesini uygulama
haline getirmiþtir. 1924 Anayasasý seçimlerden ilk yasama yýlýnýn baþlangýcýna
kadar geçecek sürenin olaðanüstü toplantý olarak adlandýrýlmasýný öngörmüþ
ve bu süre son yasama yýlýndan düþülmüþtür. Böylece 1924 uygulanmasýnda,
dört seçim yýlýnýn beþ yasama yýlýna çýkmasýna olanak tanýnmamýþken, 1961 ve
1982 uygulamalarýnda, ilk yasama yýlý baþka bir adla adlandýrýlamadýðýndan, 6.
yasama yýlýnýn ortaya çýkmasýna olanak tanýnmýþtýr. Burada dikkat edilmesi
gereken nokta, 1924 Anayasasý ile 1961 ve 1982 Anayasalarý ayrý düzenleme
yapmalarýna raðmen, uygulamanýn, sadece adlandýrma farklýlýðý yapýlarak aynen
sürdürülmüþ olmasýdýr: 1924 Anayasasý seçimlerden olaðan yasama yýlý
baþlangýcýna kadar geçen süreyi olaðanüstü toplantý olarak adlandýrýrken, 1982
ve 1961 Anayasalarýnda bu tür bir hüküm bulunmamasýna raðmen, 1973
Ýçtüzüðü ayný döneme birinci yasama yýlý adýný vererek ayný sonucu doðurmuþtur.
Oysa ayný sonucun doðabilmesi için buna olanak tanýyan bir anayasal kuralýn
bulunmasý zorunludur. Ýçtüzük boþluðu doldurmak için 1924 Anayasasýndaki
kuralý sürdürerek seçimden olaðan yasama yýlýnýn baþlangýcýna kadar geçen
süreyi birinci yasama yýlý olarak adlandýrýnca, son yasama yýlý 6. yasama yýlý
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ancak ikinci devre için seçilen baþkan hem üç
yasama yýlý hem de üç yýlý doldurmuþ olacaðýndan 6. yasama yýlýnda kimin
baþkanlýk yapacaðý belli deðildir.
Hiç kuþkusuz TBMM çalýþmalarýný kendi yaptýðý içtüzük hükümlerine göre
yürütür. Ancak kimi yöntem kurallarýnýn Anayasada düzenlenmesi halinde,
Ýçtüzük kurallarýnýn Anayasadaki bu yöntem kurallarýna uygun düzenlenmesi
gerekir. Bu baðlamda, TBMM Ýçtüzüðünün yasama yýlý kavramýný kullanmýþ
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olmasýnda hukuksal bir sorun bulunmamaktadýr. Hiç kuþkusuz TBMMnin
çalýþmalarý kendine özgü niteliklere sahiptir ve yasama yýlý kavramý bu kendine
özgü çalýþmanýn bir sonucu olarak doðmuþtur. TBMMnin her yýl Ekim ayýnýn
ilk günü toplanmasý nedeniyle, Ekim ayýndan baþlamayan toplantýlarýn bir adla
adlandýrýlmasý ve Ekim ayýnda baþlayan toplantýlarla ayný sistematiðe tabi
tutulmasý bir zorunluluktan kaynaklanmýþtýr. Bu ve benzeri zorunluluklar
nedeniyle TBMMnin kendine özgü bir takvim geliþtirmiþ olmasýnda Anayasaya
aykýrý herhangi bir yön yoktur. Ancak Anayasanýn açýkça yýl olarak tanýmladýðý
bir sürenin, Ýçtüzüðe yasama yýlý olarak aktarýlmasý anayasaya aykýrýlýk oluþturur.
Özetlemek gerekirse, 1973 Ýçtüzüðü 1924 Anayasasýnýn düzenlemesini
sürdürdüðü görülür. Ýçtüzükte seçimlerden ilk yasama yýlýnýn baþlangýcýna kadar
geçen süre, olaðanüstü toplantý olarak adlandýrýlmak yerine birinci yasama yýlý
olarak adlandýrýlmýþtýr. Ancak 1961 ve 1982 Anayasalarýnda bu tür bir
adlandýrmaya olanak tanýyan bir kural olmadýðýndan, bu düzenleme Anayasaya
aykýrý düþmektedir. Ýçtüzükte bu tür bir düzenleme yapýlabilmesi için Anayasada
buna uygun bir deðiþikliðin yapýlmasý gerekir. Aksi taktirde Ýçtüzüðün Anayasaya
uygun hale getirilmesi gerekir. Her iki durumda da, altýncý yasama yýlýnda kimin
baþkanlýk yapacaðý biçiminde bir sorunla karþýlaþýlmasý ve ilk seçilen baþkanýn
görev süresinin dayanaksýz olarak kýsalmasý sözkonusu olmaz.

7. Anayasaya Uygun Düzenleme: Cumhuriyet Senatosu
Ýçtüzüðü
Yukarýda da aktarýldýðý gibi, 1961 Anayasasýnýn 84. maddesi Baþkanlýk
Divanýnýn seçimi ile ilgili düzenleme yapmamýþ, sadece Baþkanlarýn seçimlerini
düzenlemiþtir. Maddeye göre,
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baþkanlarý, kendi
Meclislerince üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðu ve gizli oy ile ikiþer yýl
için seçilirler

Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünde, Millet Meclisi Ýçtüzüðünden farklý
olarak, Anayasaya uygun düzenleme yapýlmýþtýr. Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðü
Baþkanýn seçim süresiyle ilgili ayrýca bir düzenleme öngörmemiþ, Anayasanýn
84 üncü maddesine gönderi yapmýþtýr. Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünün 4.
maddesi þu kuralý içermektedir:
C. Senatosunun Baþkanlýk Divaný T.C. Anayasasýnýn 84 ncü maddesi
hükümlerine göre kurulur.

Bu hükme göre Cumhuriyet Senatosu Baþkaný iki yasama yýlý için deðil iki
yýl için seçilmiþ olacaktýr; çünkü Anayasanýn hükümleri doðrudan uygulanacaktýr.
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Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðü yasama yýlý kavramýný da kullanmamýþtýr.
Ýçtüzüðün 1. maddesinde,
Toplantý, Kasým ayýnýn baþýndan Ekim ayý sonuna kadar devam eden bir
yýllýk çalýþma süresidir.

biçimindeki tanýmda, yasama yýlý yerine toplantý kavramý kullanýlmýþtýr.
Ýçtüzüðün Komisyonlarý düzenleyen 17. maddesinde de, komisyonlarýn iki yýl
devam etmek üzere seçilecekleri öngörülmüþtür.
Özetle Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðü yasama yýlý kavramýný kullanmamakla,
Anayasadaki baðlayýcý sürelerin doðru biçimde uygulanmasýný saðlamýþtýr.

8. Anayasa Mahkemesi Kararlarý
Anayasa Mahkemesinin Baþkan ve Baþkanlýk Divanýnýn görev süresiyle
ilgili olarak verdiði çok sayýda karar vardýr. Ancak bu Kararlar 1970 ve 1977
yýllarýnda Cumhuriyet Senatosunda yapýlan iki iþleme iliþkindir. Dolayýsýyla bu
Kararlarýn temel olarak iki tane olduðu söylenebilir. Þimdi bu iki olaya iliþkin
Kararlar kýsaca gözden geçirilecektir. Ancak baþtan söylenmelidir ki, bu Kararlarda
Anayasa Mahkemesi de Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünün düzenlemesini
Anayasaya uygun bulmuþ ve böylece bu Ýçtüzük kuralý Anayasa Mahkemesinin
denetiminden geçtikten sonra da onaylanmýþtýr. Bu sonuç da 1973 Ýçtüzüðündeki
kuralýn Anayasa Mahkemesi kararý doðrultusunda da Anayasaya aykýrý olduðunu
ispatlamaktadýr.
Anayasa Mahkemesinin E. 1970/49, K. 1971/11 sayýlý Kararýnýn konusu
þöyledir: 18 Haziran 1968 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Ýbrahim Þevki
Atasagun'u Baþkan olarak seçmiþtir. Anayasaya göre 18 Haziran 1970 tarihinde
Atasagunun görev süresi bitmektedir. Ancak yeni Baþkan seçemeyen Senato
30 Haziran 1970 tarihinde aldýðý bir kararla yenisi seçilinceye kadar eski Baþkanýn
görevinin süreceði kararýný almýþtýr. Anayasa Mahkemesi Kararýnda þunlarý
söylemektedir:
Anayasanýn baþkanlýk süresine iliþkin olan kuralý açýk ve kesindir.
Ýki yýlýný dolduran bir baþkanýn, sürenin bitimi gününden itibaren baþkanlýk
görev ve yetkileri de sona ermiþ olacaðýndan, Anayasa hükümlerine uygun
biçimde yeniden baþkan seçilmedikçe, baþkanlýk görevine devam etmesi
mümkün deðildir.
Ýçtüzük hükümlerine uygun biçimde seçilmiþ baþkan ve baþkan
vekilleri dýþýnda meclislere, kararla baþkan vekili veya baþkan tayin
edilmesi mümkün deðildir. Zira Anayasa meclislere bu konuda herhangi
bir yetki tanýmamýþtýr
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C. Senatosu eski baþkaný Ýbrahim Þevki Atasagun, iki yýllýk sürenin
bittiði 18/6/1970 gününden itibaren baþkanlýk sýfatýný kaybetmiþ olduðu
ve yeni bir baþkan da seçilmemiþ bulunduðu cihetle bu tarihten yeni
baþkanýn seçildiði tarihe kadar C. Senatosu Baþkanlýðýnýn boþalmýþ
(münhal) olduðunu kabul etmek zorunludur.
Öte yandan C. Senatosunun 30/6/1970 günlü birleþiminde verdiði,
yenisi seçilinceye kadar eski baþkan Ýbrahim Þevki Atasagun'un baþkanlýk
görevinin devam edeceðine iliþkin kararý, yukarýdaki açýklamaya göre
Anayasa'ya aykýrý olarak ve herhangi kanunî bir mesnedi bulunmadan
verilmiþ olduðundan ve esasen kararýn kabulü sýrasýnda toplanma yeter
sayýsýnýn da mevcut olmadýðý anlaþýldýðýndan hukukî deðerden yoksundur
ve bu bakýmdan Ýbrahim Þevki Atasagun'un baþkanlýkta devam etmesi
sonucunu doðuramaz.17

Kararda þu sonuçlar açýkça görünmektedir:
1. Anayasa Mahkemesi yasama yýlý hesabýna göre deðil yýl hesabýna göre
seçim yapýlmasýný sorun bile saymamýþtýr.
2. Anayasada öngörülen iki yýllýk süreyi baðlayýcý saymýþ ve ne altýnda ve
ne de üstünde görev yapýlmasýna olanak tanýmamýþtýr.
3. Ýki yýlý aþan sürede görev yapýlmasýna olanak tanýyan Senato Kararýný
Anayasaya aykýrý bulmuþtur. Üstelik karar bir zorunluluktan dolayý
alýnmýþtýr ve Mahkeme Anayasada yetki verilmediði için bu tür bir
seçim iþlemini yok saymýþtýr.
Mahkeme, Kararýnýn sonucunda dava konusu yasayý Anayasaya aykýrý
bulmamýþtýr. Ancak Kararda açýkça bu yasanýn iptal edilmemesini oturumun
baþkanvekili tarafýndan yönetilmesine baðlamýþtýr. Diðer bir anlatýmla, yasanýn
kabul edildiði sýrada görev süresi dolmuþ olan Baþkan toplantýyý yönetseydi, bu
yasanýn iptal nedeni olurdu.
Anayasa Mahkemesi 1977 yýlýnda verdiði Kararýnda þunlarý söylemektedir:
1. maddede Cumhuriyet Senatosunun her yýlýn Kasým ayýnýn ilk
gününde davetsiz olarak toplanacaðý ve toplantýnýn Kasým ayýnýn baþýndan
Ekim ayýnýn sonuna kadar devam eden bir yýllýk süreyi kapsayacaðý
açýklanmýþtýr. Olayda ise yenileme seçimleri 5 Haziran 1977 de yapýlmýþ
ve Cumhuriyet Senatosu da, normal toplantý yýlýnýn baþlama tarihi olan
Kasým ayýnýn ilk gününde deðil, Anayasa'nýn 83. ve Millet Meclisi
Ýçtüzüðünün 3. maddesi gereðince daha önce 14 Haziran 1977 gününde
17 E. 1970/49, K. 1971/11, G. 28.01.1971, AMKD, C. 9, s. 254-256; (ayný yönde bkz. E. 1970/53, K. 1971/76,
G. 21.10.1971, AMKD, C.10, s.59-60; E. 1970/48, K. 1972/3, G. 08-09.02.1972, AMKD, C. 9, s. 254256)
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toplanmýþtýr .seçimlerin öne alýnmasý halinde yapýlacak seçimlerden
sonra, Baþkanlýk Divanýnýn yenilenmeyeceðini gösteren bir hüküm yoktur.
Üstelik kuvvet oranlarýnýn gözönünde bulundurulmasýný öngören birinci
fýkra hükmü, davacý savýnýn tersine, seçimlerden sonra Baþkanlýk Divanýnýn
yeniden teþkilini gerektirir niteliktedir. Baþkanýn 2 sene için seçileceðini
öngören kural, normal yasama dönemleri içindir 18

Mahkeme bu Kararýnda 1973 Ýçtüzüðündeki uygulamayý desteklemektedir.
Seçimlerin yapýlmasý halinde, dönemin yasama yýlýndan önce baþlamasý nedeniyle,
yasama yýlýnýn baþlangýcýnýn seçimlerden sonraki tarih olmasýný Anayasaya
uygun bulmaktadýr. Ancak Mahkemenin bu kararýnýn dayanaðý, daha çok,
yenileme seçimleri nedeniyle siyasi parti gruplarýnýn güç oranlarýnýn deðiþmiþ
olmasý ve divanýn bu oranlara göre yeniden seçilmesinin gerekli bulunmasýdýr.

9. Sonuç ve Çözüm
Yukarýda anlatýlanlar özetlenecek olursa þunlar söylenebilir: TBMM
Baþkanýnýn Anayasada yýl olarak öngörülmüþ olan görev süresi, Ýçtüzükte
yasama yýlýna dönüþtürülmüþtür. Yasama yýlý kavramýnýn bir yýldan daha kýsa
süreli olmasý olanaklý olduðundan ilk devre için seçilen baþkanýn, Anayasaya
aykýrý biçimde, -iki yýldan daha kýsa olan- iki yasama yýlý görev yapmasý olanaklýdýr.
Bunun diðer bir sonucu Anayasada beþ yýl olarak öngörülen seçim döneminin
altý yasama yýlýna çýkmasý ve altýncý yasama yýlýnda kimin baþkanlýk yapacaðý
konusunda boþluk oluþmasýdýr.
Anayasaya aykýrýlýðýn giderilmesinin iki yolu vardýr.
Birinci yol, 1924 Anayasasýna benzer bir düzenlemenin 1982 Anayasasýna
taþýnmasý yoludur. Bu durumda birinci yasama yýlýnda görev yapan TBMM
Baþkanýnýn bir yýldan daha az süreyle baþkanlýk yapmasý, Anayasal düzenleme
gereði, sözkonusu olabilecektir. Bu tür bir uygulamanýn dayanaðý Anayasada
olacaðý için Anayasaya aykýrýlýktan söz edilemeyecektir. Böyle bir durumda son
yasama yýlýnda eksik süreli TBMM Baþkanýnýn kim olacaðý da açýklýða kavuþmuþ
olacaktýr ve 6. yasama yýlý ortaya çýkmayacaktýr. Ancak anlaþýlacaðý gibi bu
uygulama bir Anayasa deðiþikliðini gerektirir ve ilk yasama yýlýnda ve son yasama
yýlýnda görev yapan TBMM Baþkanlarýnýn eksik ya da fazla süreyle görev
yapmalarýný engellemez.
Ýkinci yol, Anayasaya aykýrýlýðý anayasa deðiþikliði yapmaya gerek kalmadan
gidermektedir. Burada iki yöntem kullanýlabilir.
18 E. 1977/88, K. 1977/120, G. 04.10.1977, AMKD, C. 15, s. 465-497.
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a) Anayasanýn doðrudan uygulanmasý
Bu yöntem kullanýldýðýnda herhangi bir yasal deðiþikliðe de gerek kalmadan,
yorum yöntemiyle sorun kökünden çözülmektedir. Bu yol, üst hukuk normu
olan Anayasanýn 94. maddesindeki sürelerin doðrudan uygulanmasýdýr. 94.
madde bir yasama döneminde iki seçim yapýlacaðýný ve birinci devre için
seçilenlerin iki yýl, ikinci devre için seçilenlerin üç yýl görev yapacaklarýný
öngörmektedir. Bu süreler, yasama yýlýna dönüþtürülmeden uygulandýðýnda
Anayasanýn sözleri Ýçtüzüðün aracýlýðýna gerek kalmadan doðrudan uygulanmýþ
ve Anayasaya aykýrýlýk giderilmiþ olur.
Bu yöntem uygulandýðýnda karþýlanmasý gereken soru, 1961 Anayasasýndan
beri Anayasanýn neden doðrudan uygulanmadýðý ve Anayasaya aykýrý Ýçtüzük
kuralýnýn uygulamasýnýn sürdürülmüþ olduðudur. Gerçekten de 30 yýla yakýn
bir süre uygulanmýþ olan bir kuralýn neden birdenbire Anayasaya aykýrý olduðunun
yanýtlanmasý kolay deðildir. Tatmin edici olmasa da bu soruya verilebilecek yanýt
þu olabilir. Daha önce de bir yýldan kýsa süreli yasama yýllarý ile karþýlaþýlmýþ
olmasýna raðmen, bugün iki aylýk bir yasama yýlý ortaya çýkmýþ ve neredeyse
hiçbir yasama faaliyetinde bulunulmamýþtýr. Dolayýsýyla bu yasama yýlýnýn bir
yýl sayýlmasý dikkat çekmiþ ve sorunu gündeme getirmiþtir. Anayasaya bakýldýðýnda
sorunun Anayasadan deðil, Anayasaya aykýrý kural içeren Ýçtüzükten
kaynaklandýðý görülmüþtür. Bu nedenle Anayasadaki kuralýn uygulanmasý, geç
kalýnmýþ da olsa doðru bir uygulama olacaktýr.
Ancak kuþkularý tümüyle gidermek ve ortada Anayasaya aykýrý bir Ýçtüzük
býrakmak yerine bir Ýçtüzük deðiþikliði yaparak Anayasaya aykýrýlýðý gidermek
doðru bir seçenek olacaktýr.

b) Ýçtüzük deðiþikliði yapýlmasý
Yukarýda sözü edilen TBMM Baþkanýnýn Görev Süresi Üzerine baþlýklý
makalede þu sonuca ulaþýlmýþtýr:
Bütün bu nedenlerle TBMM Genel Kurulunun 1 Ekim 1997
tarihinden itibaren yeni Baþkanýn seçim sürecini baþlatmýþ olmasý yerinde
bir uygulamadýr; bu uygulama teamüle de uygundur.19

Bu sonuç, 1973 Ýçtüzüðünün uygulamalarýndan türetilmiþ bir sonuçtur.
Gerçekten de dönemin TBMM Baþkanlýk seçiminin 1 Ekim 1997 tarihinde
yapýlmýþ olmasý, 16. dönemdeki hukuksal zorunluluktan kaynaklanan olay
19 Fahri Bakýrcý, a.g.m., s. 12.
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dýþýnda, teamüllere uygundur. Diðer bir anlatýmla bugüne kadar yapýlan
uygulamalar, Ýçtüzüðe uygundur; teamülün Ýçtüzük kurallarý bakýmýndan
eleþtirilecek bir yönü bulunmamaktadýr. Diðer taraftan sözkonusu makalede ilk
seçilen TBMM Baþkanýnýn görev süresinin üç yasama yýlý olmasýný öneren sayýn
Teziçin yazýsý yanýtlanmaya çalýþýlmaktadýr. Bu nedenle, uygulama yerinde ve
teamüle uygun görülmüþtür.
Ancak Ýçtüzüðe uygun olan teamül Anayasaya uygun deðildir; çünkü
Ýçtüzüðün bu kuralý Anayasaya aykýrýdýr. Anayasaya aykýrýlýk sözkonusu olduðunda,
yapýlan bu uygulamanýn da Anayasaya aykýrý olduðunu kabul etmek gerekir. Bu
nedenle Ýçtüzüðe bakarak yapýlan uygulamayý Ýçtüzüðe aykýrý bulma olasýlýðý
bulunduðu dikkate alýnarak, Ýçtüzükte bir düzenleme yapmanýn ve Ýçtüzüðü
Anayasaya uygun hale getirmenin gerekli olduðu söylenebilir. Diðer taraftan
Ýçtüzük deðiþtirilmeden deðiþik uygulama yapýlmasý halinde, bugüne kadar
yapýlan uygulamanýn Ýçtüzüðe göre yapýldýðý ve uygulamanýn deðiþtirilmesinin
herhangi bir nedeni bulunmadýðý ileri sürülebilir. Diðer bir anlatýmla 1961
Anayasasýndan beri sürdürülmekte olan Anayasaya aykýrý içtüzük uygulamasýnýn
bugün neden deðiþtirildiði tartýþmasý yaþanabilir. Bu tür bir tartýþmanýn hukuksal
dayanaðý olmasa da, sorunu tümüyle çözmek için Ýçtüzüðe Anayasaya uygun
hale getirmenin yararý vardýr.
Ýçtüzükte Baþkan seçimi ile ilgili maddeye bakýldýðýnda Anayasaya aykýrý
olmasý yanýnda kimi boþluklar içerdiði de görülmektedir. Örneðin Baþkanlýðýn
ölüm, istifa vb. nedenlerle boþalmasý halinde ne yapýlacaðýna iliþkin bir kural
bulunmamaktadýr. Diðer bir anlatýmla, Ýçtüzükte, seçilme süresinin bitmesi
nedeni dýþýnda TBMM Baþkanlýðýnýn boþalmasý halinde ne yapýlacaðýna iliþkin
bir kural yoktur. Ayrýca yapýlacak yeni düzenlemeyle birlikte TBMMnin tatil
ve aravermede olduðu dönemlerde de Baþkan seçiminin yapýlmasý gerekebilecektir.
Anayasaya aykýrýlýðýn giderilmesi, boþluklarýn ortadan kaldýrýlmasý ve yeni
düzenleme nedeniyle ortaya çýkan yeni koþullarýn sorun doðurmamasý için
TBMM Baþkanýný düzenleyen 10. maddenin þöyle deðiþtirilmesi uygun olacaktýr:20
MADDE 15.3.1973 tarihli ve 584 Karar numaralý Türkiye Büyük
Millet Meclisi Ýçtüzüðünün 10 uncu maddesi aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

20 Bu makale TBMM Baþkanýnýn görev süresine iliþkin olduðundan, Baþkanlýk Divaný ve Komisyonlarla
ilgili çýkarýmda bulunulmamýþtýr. Ancak unutulmamalýdýr ki TBMM Baþkaný, Baþkanlýk Divanýnýn bir
üyesidir ve Anayasa TBMM Baþkanýný TBMM Baþkanlýk Divanýnýn bir üyesi olarak düzenlemiþtir.
Dolayýsýyla ister Anayasanýn doðrudan uygulanmasýndan ister yapýlacak içtüzük deðiþikliðinden kaynaklansýn
yapýlacak deðiþik uygulamanýn Baþkanlýk Divanýna ve Komisyonlara da yansýtýlmasý gerekir.
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MADDE 10Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý için, bir
yasama döneminde, Meclis üyeleri arasýndan iki seçim yapýlýr. Ýlk seçilenin
görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yýldýr.
Genel seçimlerden sonra toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde,
Meclisin toplandýðý günden itibaren; diðer durumlarda Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baþkanýnýn görev süresinin dolmasýndan on gün önce veya
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý makamýnýn boþalmasýndan beþ
gün sonra Meclis Baþkanlýðý seçimine baþlanýr ve seçime baþlama tarihinden
itibaren on gün içinde sonuçlandýrýlýr. Bu sürenin ilk beþ günü içinde
adaylarýn Meclis Baþkanlýk Divanýna bildirilmesi ve kalan beþ gün içinde
de seçimin tamamlanmasý gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantý
halinde deðilse hemen toplantýya çaðrýlýr. Baþkanlýðýn, görev süresinin
dolmasý nedeni dýþýndaki bir nedenle boþalmasý halinde, seçilen Baþkan,
yerine seçildiði Baþkanýn görev süresini tamamlar.
Baþkan seçimi gizli oyla yapýlýr. Ýlk iki oylamada üye tamsayýsýnýn
üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu aranýr.
Üçüncü oylamada salt çoðunluk saðlanamazsa, bu oylamada en çok oy
alan iki aday için dördüncü oylama yapýlýr; dördüncü oylamada en fazla
oy alan üye, Baþkan seçilmiþ olur.21

TBMM Baþkanýnýn doðrudan Anayasadaki süreler gözetilerek ya da Ýçtüzükte
deðiþiklik yapýlarak, birinci devre, iki yýl için ve ikinci devre, üç yýl için seçilmesi
durumunda iki sakýnca ileri sürülebilir.
1. TBMMnin ilk toplantýsýnýn tatile rastlamasý durumunda, iki yýl
dolduktan sonra yapýlacak Baþkan seçimi tatile denk gelebilir ve bu
durumda TBMMyi olaðanüstü toplantýya çaðýrmak gerekebilir. Ancak
bu durum sadece ilk toplantýnýn tatile rastlamasý halinde ortaya çýkabilir.
Dolayýsýyla istisnai olan bu durumu bir sakýnca olarak bile algýlamamak
gerekir.
2. Yasama yýlý ile Baþkanlýk Divanýnýn seçim yýlý çakýþmayacaðýndan,
divanlarýn performansýný yasama yýlý ölçütü kullanarak ortaya koymak
21 Öneride Baþkanýn görev süresi bittikten sonra toplantýlara kimin Baþkanlýk edeceðine iliþkin bir düzenleme
yoktur. Böyle bir düzenleme yapýlmamýþ olmasý, Baþkanýn on günlük süre içinde seçiminin kesin olmasý
ve baþkanýn seçilememesi gibi bir olasýlýðýn bulunmamasýdýr. 1961 Anayasasý döneminde olduðu gibi
Baþkanýn seçilememesi gibi bir olasýlýk olsaydý, seçilememe durumunda kimin baþkanlýk yapacaðýna dair
bir düzenleme yapmak gerekebilirdi. Dönem içinde boþalma olmasý halinde Baþkanlýk Divanýnýn görevi
devam ettiðinden baþkanvekillerinin baþkanlýða vekalet etmeleri kesindir. Ýkinci üç yýllýk devre için
Baþkanlýk yapacak kiþi, eski baþkanýn görev süresi sona erdiðinde seçilmiþ olacaðýndan burada herhangi
bir boþluk oluþmayacaktýr. Dönemin baþýnda ise TBMMnin en yaþlý üyesinin geçici baþkanlýk yapacaðýna
iliþkin olarak Ýçtüzükte hüküm bulunduðundan, burada da boþluk bulunmamaktadýr.
22 TBMM Genel Kurulunun 9.10.2007 tarihli ve 907 numaralý kararýyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ýçtüzüðünün 10 uncu maddesinin birinci, 11 inci maddesinin beþinci ve 20 nci maddesinin son fýkralarýnda
yer alan yasama yýlýdýr. ibareleri yýldýr. þeklinde deðiþtirilmiþtir.
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olanaklý olmaz. Gerçekten de yasama iþlevinin performansý, faaliyetlerini
yasama yýllarý içinde yapan TBMMnin, hangi yasama yýlýnda ne yaptýðý
ile ölçülür. Ancak TBMM Baþkanlýk Divaný, TBMMnin iþlevlerini
yerine getirmesini kolaylaþtýran tarafsýz bir organdýr. Dolayýsýyla önemli
olan, TBMMnin yasama yýllarýnda yaptýðý iþlerdir. Teknolojik olanaklar
kullanýlarak Baþkanlýk Divanýnýn performansýnýn yasama yýllarý dýþýnda
ölçülmesi olanaklýdýr.
Sonuç olarak, Anayasa hükümlerinin doðrudan uygulanmasý ya da Ýçtüzüðün
Anayasaya uygun hale getirilmesiyle giderilecek olan Anayasaya aykýrýlýk hukuki
boþluklarý da ortadan kaldýracaktýr. Ýleri sürülebilecek sakýncalar, saðlanan
yararýn yanýnda görülemeyecek kadar küçüktür.
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