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ÖZET 

Günümüze kadar 21 kez değişikliğe uğrayan 1982 Anayasası yakın zamanda tekrar           

değişikliğe gitti ve bu kez 1876 Kanuni Esasi’ den beri var olan Parlamenter hükümet sistemi               

değiştirilerek yeni bir hükümet şekli anlayışı benimsenmiş ve Anayasamızda köklü önemli           

değişikliklere neden olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı 16 Nisan 2017 tarihinde zorunlu halk oylamasına sunulan           

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına dair değişiklik içeren 6771 sayılı          

kanun değişikliğinin İdare Hukuku kapsam ve sınırları çerçevesindeki tatbiki incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GİRİŞ 

1982 Anayasası darbe ruhunu bünyesinde taşıdığı gerekçesiyle en çok eleştirilen          

anayasalardan biri olmuştur. Nitekim 1982 Anayasası günümüze kadar 21 kez değişikliğe           

uğramıştır. Ancak yapılan bu bütün değişiklikler 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti          

Anayasasında Değişiklik Yapılmasına dair kanun kadar köklü bir değişikliğe neden          

olmamıştır. İlk hali 21 madde olan teklif komisyon ve Mecliste’teki görüşmeler sırasında 18             

maddeye indi. 21 Ocak 2017 tarihinde 339 oyla kabul edilip yasalaştı . 1

16 Nisan 2017 tarihinde zorunlu halk oylamasına sunulan Türkiye Cumhuriyeti          

Anayasasında Değişiklik Yapılmasına dair değişiklik içeren 18 maddelik Anayasa değişikliği,          

yüzde 51.4 oy oranıyla kabul edilerek 27 Nisan 2017 tarihli ve 663 sayılı Yüksek Seçim               

Kurulu Kararı ile 30050 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Diğer değişiklik           

yaptıran kanunlardan farklı olarak 6771 sayılı Kanun yürürlülük tarihi olarak 3 farklı tarih             

kabul edilmiştir. Buna göre ; Anayasanın madde 9, md.76, md 101, md 146, md 148, md 159                 

ve 127.maddeleri değişiklik kanunun yayımı ile birlikte Anayasanın md 75, md 77 ve 101.              

maddeleri TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte , bu           

maddeler dışındaki değişiklikler ise Cumhurbaşkanı’nın göreve başladığı tarihte yürürlüğe         

girmiştir. 

II. İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

2.1.   Madde 9 

Anayasanın 9. Maddesinde yer alan “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız           

mahkemelerce kullanılır” hükmü “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız           

mahkemelerce kullanılır” şeklinde değiştirilerek yargının tarafsızlığı ilkesi getirilmiştir.        

Anayasadaki “yargının bağımsızlığı” ilkesi -doğal olarak- “yargının tarafsızlığını” da içerir.          

Bu nedenle tarafsızlığının ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı söylenebilir . Anayasa metnine          2

1 ÇOŞKUN, Vahap, “16 Nisan 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi”,           
DÜHFD, Cilt: 22, Sayı: 36, Yıl: 2017, s.4., http://dergipark.gov.tr/download/article-file/322749V, E.T          
04.10.2018. 

2 ÇOŞKUN,  s.7. 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/322749V


böyle bir ekleme yapılmasında, prensip olarak herhangi bir sakınca bulunmadığı, hatta bunun            

faydalı olacağı söylenebilir . 3

2.2.   Madde 146 

  Anayasa'nın 146. maddesinde düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı,        

"Askerî Yargıtay" ve "Askerî Yüksek İdare Mahkemesi"nin kaldırılması ve buralardan          

Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimine son verilmesi neticesinde, üye sayısı 17’den 15'e           

indirilmiş, 15 üyenin 12’si Cumhurbaşkanı tarafından seçileceği hüküm altına alınmıştır.          

Kalan 3 üyeyi ise Meclis belirleyecektir. Anayasa Mahkemesi'nin neredeyse tüm Üyeleri bir            

şekilde Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş ve atanmış olmaktadır ki bu şekilde oluşmuş bir            

Anayasa Mahkemesi'nin de, Cumhurbaşkanı'nın iktidar partisi genel başkanlığını yaptığı         

Meclisten gelecek kanunların Anayasa'ya uygunluğunu ne kadar etkin bir biçimde          

denetleyebileceği ya da Yüce Divan görevini tarafsız ve bağımsız şekilde nasıl yerine            

getirebileceği konusunda endişe duymak ise, kaçınılmaz görünmektedir .  4

2.3.  Madde 159 

Anayasanın 159. Maddesinde yer alan; “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,        

mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar”           

hükmündeki “Yüksek” ibaresi anayasa metninden çıkarılmıştır. “Yüksek” ibaresinin neden         

çıkarıldığına ilişkin öğretide bir görüş bulunmamakla beraber bunun bir kurul olmasından           

dolayı yüksek ibaresiyle uyuşmadığından dolayı çıkarıldığı ileri sürülmektedir. Bu         

düzenlemenin teknik olarak "yol açtığı" hiçbir etki bulunmamakla birlikte, Anayasa          

değişikliği teklifinin felsefî ve siyasî arka plânını ortaya koyması bakımından son derece            

dikkate değer olduğu düşünülmektedir . Yine üye sayısı 13’ e düşürüldü ve bu üyelerin             5

altısını Cumhurbaşkanı doğrudan seçmektedir. Ayrıca kuruldaki üyelerin seçme ve seçilme          

usullerinde değişikliklere gidilmiştir. Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olabileceği de         

hesaba katıldığında, Meclis’te Cumhurbaşkanının partisinin çoğunluğu oluşturduğu       

durumlarda HSK’nın tüm üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanabileceği bir tablo oluşur         6

. Dolayısıyla da HSK gibi yargı kurulunda, Cumhurbaşkanının siyasi bir partinin başkanı            

3 http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/anayasa_degisikligi.aspx, E.T  07.12.2018.  
4 http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/anayasa_degisikligi.aspx, E.T 07.12.2018.  
5 http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/anayasa_degisikligi.aspx, E.T 07.12.2018.  
6 ÇOŞKUN, s. 25.  

http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/anayasa_degisikligi.aspx
http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/anayasa_degisikligi.aspx
http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/anayasa_degisikligi.aspx


olabileceği hususu da göz önüne alındığında Kurulun çoğunluğunu üyesinin seçiminde          

Cumhurbaşkanın yer alması denetleme mekanizması olarak görülebilme tehlikesi ile karşı          

karşı kalacaktır. 

HSK, adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme              

geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları            

uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma          

işlemlerini yapan bir kuruldur . Uyuşmazlık Mahkemesi, 1993 tarihli bir kararında HSYK’nın           7

idari bir kurul olduğunu ifade etmiştir . Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 13 Kasım 2008             8

tarihli Sacit Kayasu v. Türkiye kararıyla, HSYK kararlarına karşı başka bir başvuru yolunun             

olmamasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “etkili başvuru hakkını” güvence altına alan           

13.maddesine aykırı olduğuna karar vermiştir . 9

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı          

mercilerine başvurulamayacağı hükmü günümüze kadar eleştirilmiş, ancak; 6771 sayılı         

kanununda bu konuda bir değişikliğe gidilmemiştir. 

II.3 Madde 142  

Anayasanın 142. Maddesine “ Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler         

kurulamaz. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait             

davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir” ibaresi eklenmiştir. 

III. İDARE HUKUKU ÇERÇEVESİNDE YASAMADA YAPILAN     

DEĞİŞİKLİKLER  

3.1.  Madde 75 

Anayasa’nın 75.maddesinde yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen           

beşyüzelli milletvekilinden oluşur” ibaresi “600“ şeklinde değiştirilmiştir. Milletvekili        

sayısının artırılmasında güdülen amacın seçmen sayısı başına düşen milletvekili adedinin az         

olması gösterilmiştir. Zira Türkiye’de bugün 1 milletvekili başına 103 bin 681 seçmen            

düşmektedir. Böylelikle TBMM ‘de milletvekili üye sayısı artırılmıştır. Dünya genelindeki         

7 ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, Ankara 2015, s.58. 
8 Uyuşmazlık Mahkemesi, E.93/46, k.93/43, T.15.11.1993, R.G 15 Aralık 1993, sy.21789; den aktaran;            

ÇAĞLAYAN, s.59 vd. 
9 GÖZLER, s.410. 



sıralamaya bakıldığında ise aralarında Japonya, Vietnam, Rusya, Meksika gibi ülkelerin          

bulunduğu birçok yerde 1 temsilci başına düşen kişi sayısı Türkiye’dekinden oldukça fazladır           

. 10

3.2.  Madde 76 

Anayasa’nın 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan“Yirmibeş yaşını dolduran         

her Türk milletvekili seçilebilir. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu            

askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç          

toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet,               

ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas           

gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet             

sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik             

suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler”           

hükmü “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu           

askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,”şeklinde        

değiştirilerek kabul edilmiştir. Milletvekili seçilme yaşının 18’e çekilmesi öneri sahipleri          

tarafından iki gerekçeyle savunuldu: Birincisi, Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olmasıydı.           

İkincisi seçme hakkına sahip olanların seçilme hakkından mahrum edilmemesi gereğiydi .          11

Dünya genelinde seçmen yaşı ise şu şekildedir: Almanya, Avustralya, Avusturya, Bosna         

Hersek, Çin, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre,      

Küba, Macaristan, Makedonya, Sırbistan, Mozambik, Norveç, Portekiz, Uganda,  

Yeni Zelanda gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 45 ülkede seçilme yaşı 18’dir .          12

Ancak milletvekili seçmen yaşının düşürülmesi her ne kadar genç nüfusu temsil edecek            

olması nedeni önemli bir konuma sahip olacak askerlikle ilişiği olanlar ibaresinin eklenmesi            

ile milletvekillerinin, milletvekili sıfatını taşıdıkları sürece askerliklerini erteleyebilecek        

olmaları nedeni ile günümüzün bedelli askerlik düzenlemesiyle değerlendirildiğinde ileri de          

birtakım sosyal sorunlara yol açabilecektir.  

10 https://www.dogrulukpayi.com/iddia-kontrolu/binali-yildirim/o-zaman-100-milletvekili-artirdiniz-turkiye- 
nin-nufusu-59-milyon. E.T  29.11.2018.  

11 ÇOŞKUN, s.9. 
12  http://www.haber7.com/guncel/haber/942112-secilme-yasi-18-olan-bakin-kac-ulke-var, E.T 01.12.2018. 

http://www.haber7.com/etiket/avustralya
http://www.haber7.com/etiket/avusturya
http://www.haber7.com/etiket/danimarka
http://www.haber7.com/etiket/fransa
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http://www.haber7.com/etiket/g%C3%BCney+afrika
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http://www.haber7.com/etiket/makedonya
http://www.haber7.com/etiket/s%C4%B1rbistan
http://www.haber7.com/etiket/mozambik
http://www.haber7.com/etiket/norve%C3%A7
http://www.haber7.com/etiket/portekiz
http://www.haber7.com/etiket/uganda
https://www.dogrulukpayi.com/iddia-kontrolu/binali-yildirim/o-zaman-100-milletvekili-artirdiniz-turkiye-%20%20nin-nufusu-59-milyon
https://www.dogrulukpayi.com/iddia-kontrolu/binali-yildirim/o-zaman-100-milletvekili-artirdiniz-turkiye-%20%20nin-nufusu-59-milyon
http://www.haber7.com/guncel/haber/942112-secilme-yasi-18-olan-bakin-kac-ulke-var


III.3 Madde 77 

Anayasanın 77. maddesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi madde          

başlığı “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi” olarak          

değiştirilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda           

bir aynı günde yapılacağı hüküm altına alınmıştır  

 

III.4 . Madde 98 

Anayasanın 98. Maddesinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis           

araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini          

kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere           

Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir” maddesindeki “gensoru, soru, Soru,          

Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya           

bakanlardan bilgi istemekten ibarettir” ibareleri kaldırılmıştır. 

Mevcut Anayasa madde 98’in kenar başlığı “Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi           

edinme ve denetim yolları” olup bu kenar başlığı kaldırılmıştır. Çünkü maddenin işlevi            

öylesine yok edilmiştir ki, kenar maddenin anlamsızlığının daha fazla dikkat çekmemesi için            

bu madde, Anayasada kenar başlığı olmayan tek madde haline getirilmiştir . Türk Anayasa            13

Hukukunda Bakanlar Kurulunun ve Bakanların TBMM karşısında siyasal sorumluluklarının         

nihai müeyyidesi gensoru’dur  14

Gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hükümeti denetleme yöntemlerinden bir         

tanesidir. Burada yapılan başbakandan ya da herhangi bir bakandan bir sorun ya da izlenen              

politika ile ilgili açıklama istenmesidir . Ülkemizde TBMM’nin Hükümeti siyasal bakımdan          15

etkili bir şekilde denetlemesinin ve Hükümetin TBMM karşısındaki siyasal sorumluluğunu          

gerçekleştirmenin tek yolu “gensoru’dur” . 16

Tarihimiz boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne birçok kez gensoru önergesi          

verilmiştir. Bu önergelerin bazıları hükümetlerin düşmesine ya da bakanların istifa etmek           

13https://www.sosyalbilimler.org/anayasa2017-cumhurbaskanligi-sistemine-gecis-ve-anayasa-degisikligi/, E.T  
01.12.2018. 

14 GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2012, s. 268. 
15 https://www.makaleler.com/gensoru-nedir, E.T 03.12.2018.  
16 GÖZLER, s. 270.  

https://www.sosyalbilimler.org/anayasa2017-cumhurbaskanligi-sistemine-gecis-ve-anayasa-degisikligi/
https://www.makaleler.com/gensoru-nedir


zorunda kalmasına neden olmuştur . Gensoru ve güven oylamasının kaldırılmasının         17

temelinde sisteminin mantığına aykırı olduğu savunulmuştur. Şöyle ki; Halkın hükümeti          

doğrudan doğruya sandık başında seçmesinden dolayı asil olanın belirlediği hükümete          

temsilcilerinin güvenoyu aramasının sistemin mantığıyla uyuşmadığı nedeniyle gensoru ve         

güven oylaması anayasa değişikliği yapılana kadar bu nedenle eleştirilmiş ve nihayetinde           

kaldırılmıştır. 

III.5 .  Madde 116 

Anayasanın 116. Madde başlığı olan “Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin          

Cumhurbaşkanınca yenilenmesi” “madde başlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve         

Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi” olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla cumhurbaşkanı       

her şartta hiçbir koşula bağlı olmaksızın seçimlerin yenilenmesine karar verecektir. 

3.5.1.  Fesih Yetkisi- Seçimlerin Yenilenmesi 

Anayasa Değişikliği Kanununda “fesih” kelimesinin geçmediği, “fesih” ile “seçimlerin         

yenilenmesi” kavramlarının farklı şeyler olduğunu iddia edenler ortaya çıkmaya başladı .          18

Acaba kamuoyunda tartışıldığı gibi fesih ve seçimlerin yenilenmesi kavramları farklı şeyler           

midir? 

Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu tarafından “fesih”, “parlâmentoların seçim        

dönemlerini, bu dönem dolmadan önce sona erdiren bir işlemdir” şeklinde tanımlanmıştır .           19

Anayasa Profesörü Ergun Özbudun ise ‘fesih’ ile ‘seçimlerin yenilenmesi’ kavramları          

arasında yalnızca teknik bir fark olduğunu, ancak yarattığı sonuçlar bakımından aralarında bir            

fark olmadığını, her ikisinde de görevdeki Meclis’in yasal süresi dolmadan seçimleri           

yenilediğini vurgulamıştır. Anayasa teorisinde cumhurbaşkanının seçimlerinin yenilmesine       20

karar verme yetkisine “fesih” hakkı denmektedir. Dolayısıyla 1924 Anayasasından beri var           

olan Seçimlerin Yenilenmesi teori ve uygulamada fesih hakkı ile tanımlanırken değişiklik           

17 https://www.makaleler.com/gensoru-nedir, E.T  03.12.2018. 
18 http://www.anayasa.gen.tr/fesih-yenileme.html, E.T 06.12.2018.  
19 KARAMUSTAFAOĞLU, Tunçer, Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk         

Fakültesi Yayınları, 1982, 248 s.’den aktaran; GÖZLER, Kemal,“Cumhurbaşkanının Meclisi Fesih Yetkisi           
Yoktur” İddiası Üzerine Bir İnceleme, http://www.anayasa.gen.tr/fesih-yenileme.html, E.T  06.12.2018. 

20 ÖZBUDUN,Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2004, s.88’den aktaran; KAHRAMAN, s.143;           
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/708766/Fesih_tartismasi__Teoride_yenileme_pratiktefesih_.
html, E.T 06.12.2018, Ayrıntılı bilgi için bakınız; CANDAN, Turgut, “Genel Seçimlerin Yenilenmesi,            
Meclisin Feshi Mi?”,  
https://turgutcandan.com/2017/03/30/genel-secimlerin-yenilenmesi-meclisin-feshi-mi/, E.T  06.12.2018. 

https://www.makaleler.com/gensoru-nedir
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https://turgutcandan.com/2017/03/30/genel-secimlerin-yenilenmesi-meclisin-feshi-mi/


kanununda da var olan düzenleme de herhangi bir değişikliğe götürmeyip yine fesih hakkı             

olarak tanımlanabilecektir. 

IV. BAŞKENT TEŞKİLATI KAPSAMINDA YAPILAN    

DEĞİŞİKLİKLER 

4.1.  Madde 87 

Bütün temsili rejimlerde parlamentoların üç temel görevi vardır. Bunlar, kanun          

yapmak, hükümeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul etmektir . 1982 Anayasasına göre           21

Cumhurbaşkanı merkezi idarenin başkent teşkilatı ile belirli ölçüde bütünleşmiştir         22

Anayasa’nın 87. maddesinde yer alan“Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri,           

kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek;          

Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek;          

bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş              

ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye         

Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af              

ilânına ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine           

getirmektir” maddesindeki “Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna         

belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek ve tekliflerini” ibaresi           

çıkarılmıştır. Böylelikle; 

TBMM’ye verilen genel yetkiler arasında yer alan, Bakanlar Kurulu ve bakanlardan           

oluşan, siyaseten sorumlu olan yürütme organını denetleme yetkisi kaldırılmış, ama bütün           

yürütme yetkisini tek başına kullanacak olan cumhurbaşkanının denetimi ilkesi         

benimsenmemiştir. Cumhurbaşkanın yasamaya ilişkin görevleri arasında “Kanunları       

yayınlamak veya geri göndermek, TBMM’yi toplantıya çağırmak, Anayasa Mahkemesinde         

iptal davası açmak, Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak, TBMM seçimlerinin         

21 ODYAKMAZ, Zehra, KAYMAK, Ümit, ERCAN, İsmail, Anayasa Hukuku İdare Hukuku, Ankara 2005, s.             
116.  

22    KAYMAKÇI, Ahmet Resul, İdare Hukuku, Ankara 2013, s. 163.  



yenilenmesine karar vermek yer almakta idi. Dolayısıyla yürütmenin TBMM’ye karşı siyasi           23

sorumluluğu ilkesi artık Anayasada yer almamaktadır . 24

4.2. Madde 89 

Anayasanın 89.maddesinde TBMM’nin geri gönderdiği kanunlar için özel bir şart          

aranarak geri gönderilen kanunu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul edilmesi          

halinde cumhurbaşkanı tarafından yayımlanacağı kabul edilmiştir.  Bu düzenlemeyle, Türkiye         

Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri           

gönderilen kanunu aynen kabul edebilmesi, başka bir ifadeyle kendi iradesinde ısrar           

edebilmesi için, kanunların kabulü için öngörülen olağan karar yeter sayısını aşan "nitelikli bir             

çoğunluğa" ulaşması öngörülmektedir. Bu durumun, Anayasa'da hâlihazırda var olan "basit          

çoğunlukla (ikinci kez) kabul" sisteminden farklı bir düzenleme olduğu açıktır .  25

 

4.3. Madde 93 

Anayasanın 93.maddesinde düzenlenen TBMM’nin tatil veya ara verme sırasında         

Bakanlar Kurulunun istemi üzerine toplanacağı hükmü mülga edilmiştir. Böylelikle Anayasa          

değişikliği teklifinin 19. maddesiyle Anayasa'nın 93. maddesinde yapılması önerilen         

değişiklik kapsamında; ara verme veya tatil sırasında "…doğrudan doğruya veya Bakanlar          

Kurulunun istemi üzerine…" toplanabilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Bakanlar        

Kurulu'nun teklif kapsamında anayasal mimariden çıkarılmasının sonucu olarak,        

Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılabileceği belirtilmektedir.  

 

4.4.  Madde 101 

6771 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanlığının madde başlığı olan “Nitelikleri ve          

Tarafsızlığı” ibaresi “Adaylık Ve Seçimi” olarak değiştirilmiştir. Yine; 

23    KAYMAKÇI, s. 168.  
24 https://www.sosyalbilimler.org/anayasa2017-cumhurbaskanligi-sistemine-gecis-ve-anayasa-degisikligi/, E.T   

01.12/2018. 
25     http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/anayasa_degisikligi.aspx, E.T 07.12.2018.  

https://www.sosyalbilimler.org/anayasa2017-cumhurbaskanligi-sistemine-gecis-ve-anayasa-degisikligi/
http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/anayasa_degisikligi.aspx


“Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış Türkiye Büyük         

Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk            

vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. 

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı            

seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis          

dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en           

son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında          

yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. 

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet           

Meclis üyeliği sona erer”.Madde metnindeki “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu            

niteliklere ve” ibaresi ile “Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden           

veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.           

Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte           

hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı          

seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer”              

madde metni anayasadan çıkartılarak “Türk vatandaşları arasından, doğrudan” , Bir kimse           

en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir ” ibaresi ve “Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti            

grupları…”ibareleri eklenmiştir. 

6771 sayılı kanunun en köklü değişikliklerden biri de 101. Madde de yapılmıştır.            

Cumhurbaşkanlığının tarafsızlık ibaresi kaldırılarak aslında varolan “taraflılık” yasal zemine         

kavuşturulmuştur. Nitekim Cumhurbaşkanının parti ile ilişiğinin kesilmesinin sadece hukuki         

niteliği olduğu önceden de bilinmekteydi. 

Yine cumhurbaşkanlığın görev süresi en fazla 2 yıl olarak belirtilmiş ise de ilgili             

madde de görev sınırının aşılmasından söz edilerek cumhurbaşkanının 3.defa da göreve           

gelebileceği öngörülmüştür. Demokrasilerde Cumhurbaşkanlıkları belirli bir süre için        

seçilirler. 1921 Anayasası döneminde Cumhurbaşkanının normal görev süresinin 2 yıl olduğu           

ve bir kişinin birden fazla görev için Cumhurbaşkanı seçilebildiği; yeniden seçilebilme           

konusunda bir sınırlama bulunmadığı anlaşılmaktadır . Bir kimsenin arka arkaya 2 defa           26

cumhurbaşkanı seçilememesi veya bir defa Cumhurbaşkanı seçilebilmesine ilişkin kurallar         

26 KAHRAMAN, Mehmet, Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanlığı, Konya 2012 ,  s.80. 



kuşkusuz cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamaya yönelikti Aslında cumhurbaşkanlığının       27

tarafsızlığına 2007 yılındaki değişiklikle gelen cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve          

cumhurbaşkanının 2 defa seçilecek olması bu ilkeye gölge düşürmüştür. Bir          

cumhurbaşkanının tekrar seçilme ihtimalinin olmaması, onun bağımsız ve tarafsız kalmasına          

yardımcı olur.  28

Zira Anayasa’nın 116. maddesine ilişkin değişiklik önerisinde, Türkiye Büyük Millet          

Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte ve aynı anda yenileneceği         

öngörülmektedir. Bu bağlamda, 116. maddenin 3. fıkrasında; “Cumhurbaşkanının ikinci         

döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde        

Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” düzenlemesi yer almaktadır, Böylece,          

Cumhurbaşkanı ile aynı siyasî eğilime sahip meclis çoğunluğunun birleştiği bir          

kompozisyonda, Meclis’in kendi seçimlerini yenilemeye karar vermesi durumunda, Meclis         

seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yenilenecek ve fakat bu durumdaki          

Cumhurbaşkanı, üçüncü kez bu göreve aday olabilecektir .  29

 

 4.5.  Madde 104 

Anayasanın 104. maddesindeki değişiklik, kamuoyunun en çok tartıştığı maddelerden         

birisi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Anayasada sayılan birimlerin ve        

bakanlıkların düzenlenmesinde başvurulabilecek tek enstrüman haline getirilmiştir. İsabetli        30

olarak ÇOŞKUN’a göre; “Değişiklik Kanunu’nun kamu hukuku alanında radikal bir dönüşüm           

yaratmaya namzet en önemli yeniliği, Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi         

vermesidir. Kararnameler ile cumhurbaşkanına, aslî ve Meclis’ten özerk bir idari düzenleme           

yetkisi tanınıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi de AYM’ye        

bırakılıyor ”şeklinde ifade etmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değişiklikten önce asli        31

bir yetkiye dayanmakla birlikte uygulama alanı oldukça dardı. Zira Cumhurbaşkanlığı          

27   KAHRAMAN, s.98. 
28   GÖZLER, s.320.  
29 

https://donkisotbisikletkolektifi.wordpress.com/2017/01/30/anayasa-degisiklik-metni-maddeleri-ve-baro-y
orumlari/, E.T 06.12.2018. 

30 YILDIRIM, Turan, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, MÜHF - HAD, C.23, S.2, s.16.          
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/456806, E. .T  05.11.2018. 

31 ÇOŞKUN, Vahap, s. 7. 

https://donkisotbisikletkolektifi.wordpress.com/2017/01/30/anayasa-degisiklik-metni-maddeleri-ve-baro-yorumlari/
https://donkisotbisikletkolektifi.wordpress.com/2017/01/30/anayasa-degisiklik-metni-maddeleri-ve-baro-yorumlari/
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/456806


kararnamesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşunu, teşkilat ve çalışma        

esaslarını ve personel atama işlemlerini düzenlemekteydi. Ayrıca cumhurbaşkanın tek başına          

kullandığı yetkilerinden biri olduğu için yargı denetimi dışındaydı. Cumhurbaşkanlığı         

kararnamesi 1982 Anayasasının Cumhurbaşkanlığı makamını güçlendirmiş olduğunun bir        

başka kanıtıdır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma yetkisi Anayasa’da       32

Cumhurbaşkanı'na tanınmış olduğundan, KHK’lardan farklı olarak böyle bir kararname         

çıkarmak için TBMM’den yetki alınmasına gerek bulunmamaktadır.  

4.5.1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Kanunlar Karşısındaki Statüsü 

YILDIRIM; “104. maddedeki düzenlemeye göre, kanunla açıkça düzenlenen bir konuda          

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacaktır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile      

kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanacak; Türkiye Büyük          

Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi         

hükümsüz hale gelecektir. Bu kurallar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kanun gücünde         

olmadığını, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunların değiştirilemeyeceğini     

göstermektedir” şeklinde açıklamıştır. 33

Anayasaya göre; Olağanüstü hal dönemleri hariç olmak üzere Anayasada yer alan           

temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı           

kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen       

konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen       

konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile       

kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda,         

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüz hale gelir.  

YILDIRIM’a göre; “Kanunlarla kurulmuş olan kamu tüzel kişileri bakımından ise          

durum farklıdır. Anayasanın 123. maddesi, kamu tüzel kişiliğinin kanunla veya          

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacağını öngörmektedir. Anayasa, kamu tüzel kişiliği        

kurma konusunda TBMM’nin yetkisine dokunmamıştır. Bu sebeple kamu tüzel kişilerinin          

kurulmasına ilişkin kanunlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişiklik yapmak veya bu         

32 ODYAKMAZ, KAYMAK, ERCAN, s. 116.  
33 ÇOŞKUN, Vahap, s. 26. 



kanunları kaldırmak mümkün değildir” . Yine kamu tüzel kişiliklerinin kaldırılması         34

bakımından da aynı usul benimsenmiştir. Kamu tüzel kişiliklerinin kaldırılması, kanunda açık           

bir hüküm yoksa aksine işlem ya da yetki ve usulde paralellik ilkesi uyarınca ancak kanunla               

kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak idari bir işlemle olabilir . 1982 Anayasasında           35

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, çalışma       

esasları ve personel atama işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceğini        

öngörmekteydi. Değişiklikle birlikte kapsam da genişletilmiş ve Cumhurbaşkanın üst düzey          

kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar da yer verilmiştir. Mevzuatta           

devletin hangi makamını işgal edenlerin “üst düzey” sayılacağını, dolayısıyla bu kapsamda           

göreve atanmaları ve görevden alınmalarının cumhurbaşkanına bağlanacağını işaret eden bir          

hüküm yoktur . 36

         4.5.2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne Karşı Yargı Yolu 

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla       

ancak Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin        

veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı            

iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Türkiye          

Büyük Millet Meclisi'nde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve üye tamsayısının en               

az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. Anayasa, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal          

denetiminde ayırım yapmaksızın Anayasa Mahkemesini görevli kılmıştır . Zira Anayasa’nın         37

148.maddesine göre; “Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin       

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından           

uygunluğunu denetler” şeklinde belirtilmiştir. Yasayla ya da yasanın açıkça izin verdiği           

durumlarda bir idari işlemle kurulmayan tüzelkişiler kamu tüzelkişisi değildir. Anayasanın          38

Cumhurbaşkanına doğrudan düzenleme yetkisi tanıyan hükümleri gereğince çıkarılacak olan         

Üst kademe kamu yöneticilerinin bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen           

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi; bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri,        

teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı          

34 YILDIRIM, Turan, s. 28.  
35 YILDIRIM, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Konya 2012, s.26. 
36 ÇOŞKUN, s. 17. 
37 YILDIRIM, Turan, s. 16. 
38 ODYAKMAZ, KAYMAK, ERCAN, s. 241.  



kararnamesi; kamu tüzelkişiliği, oluşturan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi; Devlet Denetleme        

Kurulunu işleyişini üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri ile Milli Güvenlik Kurulu             

Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevlerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri,        

Anayasaya uygunluk denetimi yapılabilecek işlemlerdir .  39

4.5.3 Kanuni İdare İlkesi Açısından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  40

Anayasanın 123/1 maddesince idarenin kuruluşu ve görevlerinin ancak kanunla         

düzenleneceği hüküm altına alınmıştı. Bu hükme göre kamu tüzel kişilikleri mutlaka bir            

kamu hukuku işlemiyle kurulmalıdır . İsabetli olarak ARDUÇ’a göre; “Cumhurbaşkanlığı         41

kararnamesi ile il ve ilçe kurulması veya kaldırılması da tartışılması gereken bir konudur.             

Anayasanın değişik m. 123/3 uyarınca Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamu tüzelkişiliği          

kurulabilecektir. Bu değişikliğin hizmet yerinden yönetim kuruluşları olarak kabul edilen          

kamu kurumlarını kapsadığı anlaşılmaktadır. Merkezden yönetimin taşra teşkilatını oluşturan         

il ve ilçelerin, devlet tüzelkişiliğinden bağımsız bir kamu tüzelkişilikleri bulunmadığından          

anılan hüküm kapsamında değerlendirilmeleri mümkün değildir. Taşra teşkilatına ilişkin         

hükümlerin yer aldığı Anayasa m. 126 da, il ve ilçelerin kuruluş biçimine ilişkin açık bir               

düzenleme de bulunmamaktadır. Anılan mülki idare birimlerinin kuruluş biçimi 10.06.1949          

tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Anılan Kanun m. 2/1 A bendi              

uyarınca “İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının         

değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il’e bağlanması kanun ile” yapılır. Bu düzenleme            

yürürlükte kaldığı sürece il ve ilçelerin kurulması veya tersine bir işlemle kaldırılması            

yetkisinin yasama organında olduğu açıktır. Ancak anayasal bir engel bulunmadığından          

anılan hükümde bir değişiklik yapılarak bu konuda Cumhurbaşkanına yetki verilebilir         42

”şeklinde ifade etmiştir. Kamu tüzel kişiliklerinin kaldırılması, kanunda açık bir hüküm           

yoksa, aksine işlem ya da yetki ve usulde paralellik ilkesi uyarınca ancak kanunla veya              

kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak idari bir işlemle olabilir . 43

39 YILDIRIM, Turan, s. 17. 
40 ARDIÇOĞLU, Artuk, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2017, s.35.         

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2017-3/1.pdf,  E.T  25.11.2018. 
41 YILDIRIM, Ramazan, s. 26. 
42 ARDIÇOĞLU, s.42 vd. 
43 YILDIRIM, Ramazan, s.26. 

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2017-3/1.pdf


4.6.  Madde 105 

1982 Anayasasının 105’inci maddesinde Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu       

düzenlemiştir. 6771 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce Cumhurbaşkanı’nın yalnızca vatana          

ihanetten dolayı sorumlu olduğu belirtilmiştir. Madde “Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten         

dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye              

tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır” şeklindeydi. Bu düzenleme           

ile Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğunun ancak göreviyle ilgili suçlarından dolayı         

mümkün olabileceği, Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili olmayan adi suçlardan her vatandaş          

gibi sorumlu olduğu kabul edilmektedir . Her ne kadar 1982 Anayasasında açıkça dile            44

getirilmese de Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinden dolayı cezai          

sorumluluğu yoktu. Ancak önceki anayasalarımızda ise farklı düzenlemeler olduğu         

görülmektedir. 1924 Anayasasında Cumhurbaşkanının vatana ihanet suçundan TBMM ye         

karşı sorumlu olacağı belirtilmiş, ancak bu sorumluluğun usul ve esasları noktasında bir            

düzenleme yapılmamıştı. Ancak 1961 Anayasası, 1924 Anayasasında belirtilmeyen        

esaslardaki boşluğu tamamlamıştır. Nitekim 1961 Anayasasının 98’inci maddesinin ilk fıkrası          

“Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerinden sorumlu değildir “diyerek bu esası açıkça dile           

getirmiştir. Ancak 1982 Anayasasına getirilen yeni düzenleme ile birlikte Cumhurbaşkanının         45

cezai sorumluluğunun kapsamı genişletilmiştir. Buna göre ilgili madde “Cumhurbaşkanı         

hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt            

çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir           

ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar             

verebilir” ibaresi olarak değiştirilmiştir. Kanunun savunucularına göre, Cumhurbaşkanının her         

suç için yargılanabilir hale gelmesi, hem cezai sorumluluğun kapsamını genişletiyor hem de            

cumhurbaşkanının yargılanmasını kolaylaştırıyor . Ancak Buna göre, 301 vekilin imzasını         46

taşıyan bir önerge ile cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması istenecek soruşturma          

açılmasına 360 vekilin oyu ile karar verilecek ve 400 oyla Yüce Divana sevk edilecektir.              

ÇOŞKUN’ göre “Cumhurbaşkanına seçimlerin yenilenmesi yetkisi, cezai sorumluluk        

noktasında kötüye kullanılan bir araca dönüştürülebilir. Zira madde metninde, hakkında          

44 ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2004,  s.317 ‘den  aktaran; GÖZLER  s. 329. 
45 GÖZLER, s.329. Bknz;  KAHRAMAN, s. 193.  
46 ÇOŞKUN, s. 20. 



soruşturma açılmasına karar verilen bir cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesi kararı         

alamayacağı belirtiliyor. Yani Meclisin soruşturma kararı vermesine kadar, cumhurbaşkanı         

bu yetkisini kullanabilir. Dolayısıyla, hakkında 301 vekilin soruşturma açılmasını istediği bir           

Cumhurbaşkanı, Meclis’te havanın aleyhine döndüğünü görür ve soruşturma kararının         

çıkacağını düşünürse, seçimlerin yenilenmesi yetkisini kullanıp Meclis’i dağıtabilir ve         

yargılanmasının önüne geçebilir . Kanımızca mevcut düzenleme ile Cumhurbaşkanının        47

sadece vatana ihanet suçundan yargılanmayacağına ilişkin madde kaldırılarak sorumluluk         

alanı genişletilse de Yüce Divana sevk için aranan 400 oyun mecliste bulunan iktidar             

partisinin milletvekili sayısı da dikkate alındığında uygulama alanı oldukça güçleştiği          

kanısına varılması kaçınılmazdır. 

4.7.   Madde 106 

Anayasanın 106.madde başlığı “Cumhurbaşkanına Vekillik Etme”,      

“Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar” olarak       

değiştirilmiştir. Böylelikle madde 106’ da düzenlenen “ Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt          

dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine          

dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının          

boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı           

Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır” hükmü mülga          

edilmiştir.  

Bilindiği gibi “vekâlet”, kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesinin bir gereği olarak          

başvurulan bir kurumdur . Dolayısıyla vekalet kurumu olmasaydı görevinden ayrılan kamu          48

görevlisi görevinin başına dönünceye kadar yada yerine yenisi atanıncaya kadar kamu           

hizmetleri duracaktı . Dolayısıyla vekâlet kavramının mahiyeti oldukça önemliydi. Keza         49

daha önceki anayasalarda da bu hükme yer verilmiştir. 1924 Anayasanın 33. Maddesinde,            

1961 Anayasasının ise 100. maddesinde Cumhurbaşkanına vekillik etme görevi         

düzenlenmiştir . Yeni düzenleme ile birlikte; Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına          50

çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı         

47 ÇOŞKUN, s.  22.  
48 GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku, Bursa 2003, s.121’den aktaran;  KAHRAMAN, s.207. 
49    KAHRAMAN, s.207.  
50 ATAR, Yavuz, Karşılaştırmalı Ve Notlu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Ve Önceki Anayasalar, Konya 2008,              

s.57. 



Yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri        

kullanabilecektir. 

Yine 6771 sayılı Değişiklikte Kanununa göre Cumhurbaşkanı bir veya birden fazla           

Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecektir.2018 yılı itibariyle Cumhurbaşkanı yardımcısı tek        

Fuat OKTAY olmuştur. Cumhurbaşkanı yardımcılığı henüz çok yeni bir düzenleme olmakla           

birlikte mahiyeti ile ilgili kesin bir hüküm bulunmamaktadır. 

Yine, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların görevleriyle ilgili suç işledikleri         

iddiasıyla yargılanabilmeleri, Cumhurbaşkanı hakkındaki soruşturma kaideleriyle aynı olacak       

. Kişisel suç ve görevsel suç ayrımı yapılarak görevlerinden dolayı suçlarda Yüce Divanda             51

yargılanacaktır. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kırkbeş         

gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak ve yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı          

Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet ederek Cumhurbaşkanına ait yetkileri       

kullanabilecektir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcıları da dâhil olmak üzere bakanlar          

yürütme organı olarak tek kalmış olan Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve görevden           

alınmaktadır .Yine TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı bakan atayabilecektir. 52

4.8. Madde 161 

Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması,           

mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur . Anayasanın           53

161.madde başlık metni Bütçenin hazırlanması ve uygulanması” başlığı “Bütçe ve kesin           

hesap” olarak değiştirilmiştir.  Kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu           

tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak. Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili          

hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali          

yılbaşından en az 75 gün önce TBMM'ye sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda            

görüşülecek. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve            

mali yılbaşına kadar karara bağlanacaktır. 

 

 

51 ÇOŞKUN, s. 22.  
52   ARDIÇOĞLU, s.26.  
53   http://www.bumko.gov.tr/TR,41/butce-hazirlama-sureci.html, E.T 07.12.2018.  

http://www.bumko.gov.tr/TR,41/butce-hazirlama-sureci.html


 

 

 

 

 

 

 


