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10.5.2007 Tarihli ve 5660 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile Anayasa Komisyonu Raporu 

(1/1368) 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 25/05/2007 

Sayı: B. 01.0.KKB. 01-W A- 7-2007-394 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 11.05.2007 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-32263/71597 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 10.05.2007 gününde kabul edilen 5660 sayılı 

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" in
celenmiştir. 

1- Yasa'nın, 
- 2. maddesinde, 
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen seçim tuta

naklarını ibaresinden sonra gelmek üzere ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını ibaresi; son fık
rasında geçen halkoyuna sunulması ibaresinden sonra gelmek üzere, Cumhurbaşkanının halk tara
fından seçilmesi ibaresi eklenmiştir.", 

- 4. maddesiyle değişik, Anayasa'nın 101. maddesinde, 
"Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları ara
sından, 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 milletve
kili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi parti
ler ortak aday gösterebilir. 

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liği sona erer." 

- 5. maddesiyle değişik, Anayasa'nın 102. maddesinde, 
"Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün 

içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün için
de tamamlanır. 

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı se
çilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci 
oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oy
ların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 
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İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kay
betmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi su
retiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. 
Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi de
vam eder. 

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.", 

- 6. maddesiyle Anayasa'ya eklenen, 
Geçici 18. maddede, 

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin son fıkrası, Cumhurbaşkanlığı seçim
lerinin yapılabilmesi için; çıkarılması gereken kanun hükümleri ile seçim kanunlarında yapılacak 
değişiklikler bakımından dikkate alınmaz.", 

Geçici 19. maddede de, 

" Onbirinci Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, bu Kanunun Resmi Gazetede yayımını 
takip eden kırkıncı günden sonraki ilk Pazar günü, ikinci tur oylaması ise ilk tur oylamayı takip 
eden ikinci Pazar günü yapılır. 

Anayasa'nın 101 inci maddesi uyarınca gösterilen adaylar, yazılı muvafakatları ve Anayasanın 
değişik 101 inci maddesindeki şartları ihtiva eden ve diğer ilgili belgelerle birlikte ilk tur oylama 
tarihinden otuz gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvururlar. Adayların başvu
rularında eksik bilgi ve belgelerin tespit edilmesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tarafından, eksikliklerin giderilmesi için üç günlük kesin süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin gi
derilmemesi halinde adaylar, kendiliğinden adaylıktan çekilmiş sayılırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Anayasanın 101 inci maddesinde belirtilen nite
likleri taşıdıkları anlaşılan adaylara ilişkin kesin liste iki gün içinde ilan edilir ve Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığına bildirilir. 

Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlisi, aday gösterildiği tarihten itibaren görevinden 
ayrılmış sayılır. Görevinden ayrılan kamu görevlisinin Cumhurbaşkanı seçilememesi halinde göre
vine geri dönmesi konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanır. 

Birinci tur seçim sonuçlarının kesinleşmesinden ikinci tur oylamanın sonuçlanmasına kadar, 
ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybet
mesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki oy sıralaması esas alınarak sıra
daki adayla doldurulması suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama 
referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı se
çilmiş olur. 

Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin usûl ve esasların kanunla düzenlenmesine kadar, 
10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanunu, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunul
ması Hakkında Kanun ile diğer kanunların bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.", 

düzenlemelerine yer verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1433) 
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Yapılan düzenlemelerdeki temel değişiklik, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin 
öngörülmesidir. Anayasa'nın 101 ve 102. maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler yapılmış; 79. 
maddesine ek kurallar getirilmiş; geçici maddeler ile de, değişikliğin ilk Cumhurbaşkanlığı seçi
minde uygulanmasını sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılıp, yine ilk seçime ilişkin yöntem
ler ve süreler belirlenmiştir. 

Anayasa değişiklikleri Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle sınırlı kalmış, ilgili di
ğer maddelerde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

Cumhurbaşkanı seçiminin basit bir yöntem sorunu olmaması, tersine Anayasa ile yeğlenen si
yasal sistemle doğrudan ilgili olması değişikliğin, Anayasa'daki siyasal sistem yönünden incelen
mesini gerektirmektedir. 

Anayasa'nın 6. maddesinde, egemenliğin kayıtsız koşulsuz Ulus'un olduğu vurgulanmıştır. 
Devlet kudreti ya da egemenlik tek ve bölünmezdir ve Türk Ulusu'nundur. 

Anayasa'nın 80. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, seçildikleri bölgeyi ya 
da kendilerini seçenleri değil, tüm Ulusu temsil edecekleri belirtilmiştir. Temsili rejimin dayandığı 
temel ilkeyi koyan bu kural, ulusal istencin tek temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu
nu göstermektedir. Bunun içindir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri siyasal partiler aracılı
ğıyla ya da bağımsız olarak halkın seçmesiyle milletvekili sıfatını kazanmaktadırlar. 

Yine Anayasa'nın 6. maddesinde, Ulus'un, tek ve bölünmez nitelikteki egemenliğini, Anaya
sa'nın koyduğu yetkili organlan eliyle kullanacağı ve 7, 8, 9. maddelerinde de yetkili organların ya
sama, yürütme ve yargı olduğu açıklanmıştır. 

Böylece Anayasamızda, devletin çeşitli işlevlerinin değişik organlarca yerine getirilmesi biçi
minde tanımlanabilecek erkler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir. 

Erkler ayrılığını kabul eden ülkelerde, erklerin sert ayrılığı ya da işbirliği içinde yürümesine 
göre, sırasıyla başkanlık rejimi ya da parlamenter rejim sözkonusu olmaktadır. 

Anayasamızın Başlangıç bölümünde, erkler ayrımının, Devlet organlan arasında üstünlük sırala
ması anlamına gelmediği, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınır
lı uygar bir işbölümü ve işbirliği olduğu belirtilerek, parlamenter rejimin kabul edildiği anlatılmıştır. 

Anayasa'nın 8. maddesinin gerekçesinde de, yasama ve yürütme erkleri kastedilerek, "her iki 
kuvvetin Devlet faaliyetlerinin düzenlenmesinde eşitlik ve denklik içinde işbirliği yapmalarını ön
gören parlamenter hükümet sistemi bütün gerekleriyle uygulamaya konmuştur" anlatımıyla, anaya
samızda parlamenter sistemin kabul edildiği vurgulanmıştır. 

Yasama ve yürütmenin dengeli ve yumuşak ayrılığı olarak tanımlanan parlamenter rejimin en 
önemli özelliği, yürütme organının siyasal kanadının yasama organına karşı siyasal yönden sorum
lu olmasıdır. Yasama organı, hükümetin güvenoyu ile göreve başlamasını sağlamakta, hükümeti de
netlemekte ve gerektiğinde güvensizlik oyu ile düşürmektedir. 

Parlamenter rejimin ikinci özelliği yürütme organının yasamadan doğmasıdır. 
Üçüncüsü, siyasal yönden sorumsuz, yansız, denge ve istikrar öğesi bir devlet başkanının var

lığıdır. Parlamenter sistemin özü yönünden cumhurbaşkanının rolü yansızlık ve hakemliktir. 
Bu nedenle, yasama organına karşı siyasal yönden sorumsuz kılınan cumhurbaşkanı etkin si

yasal bir organ değil, devletin sürekliliğini sağlayan, devleti ve ulusu temsil eden yansız bir makam
dır ve günlük politikanın dışındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1433) 
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Kuşkusuz, her ülkenin özel koşulları anayasası ile belirlenen rejimine yansımaktadır. Ancak, 
somut rejim soyut modelde varolan temel niteliklere uygun olmak zorundadır. 

Anayasamızda da bu zorunluluğa uyulmuştur. Anayasa'nın 110. maddesinde, Bakanlar Kuru
lu'nun güvenoyu ile göreve başlaması; 111. maddesinde, Başbakan'ın görev sırasında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nden güven istemesi; 112. maddesinde Bakanlar Kurulu'nun yasama organına 
karşı siyasal yönden sorumlu olması; 98, 99 ve 100. maddelerinde de, yasamanın Bakanlar Kuru-
lu'nu denetim yollan düzenlenmiştir. 

Anayasa'da benimsenen siyasal sistem klasik parlamenter rejimin niteliklerini taşımakla birlik
te, Cumhurbaşkam'nın yetkileri yönünden bu sistemden uzaklaşıldığı, Cumhurbaşkanı'na, iktidar 
gücüne karşı bir denge ve istikrar öğesi olarak güçlü ve etkili bir konum verildiği görülmektedir. 

Anayasa'nın, 

- 8. maddesinde, yürütme organı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu olmak üzere iki kesim
li olarak öngörülmüş, 

- 104. maddesinde, Cumhurbaşkam'nın Devlet'in başı olduğu, bu sıfatla Türkiye Cumhuriye-
ti'ni ve Türk Ulusu'nun birliğini temsil ettiği, Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının dü
zenli ve uyumlu çalışmasını gözeteceği belirtilmiş, 

- 102. maddesinde, Cumhurbaşkam'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçilmesi öngörülmüş, 
- 109. maddesinde, Cumhurbaşkanı'na Başbakan'ı ve bakanları atama yetkisi verilmiş, 
- 104. maddesinde, Cumhurbaşkam'nın gerektiğinde Bakanlar Kurulu'na başkanlık edeceği 

vurgulanmış, 

- 104 ve 105. maddelerinde, kararnameleri imzalamakla yetkili ve görevli kılınmış, 
- 89, 104 ve 150. maddelerinde, yasaları bir kez daha görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'ne geri gönderme ve Anayasa Mahkemesi'ne dava açma yetkisi verilmiş, 

- 130, 146, 155, 156, 157. maddelerinde de, kimi yüksek yargı organları üyelerini, Yükseköğ
retim Kurulu Başkanı ve üyelerini, üniversite rektörlerini seçmek ve atamakla yetkilendirilmiştir. 

Görüldüğü gibi, Anayasa'da, parlamenter hükümet sisteminin tipik temel niteliklerine yer ve
rilmiş; yasama ile yürütme arasında, yürütmenin iktidar gücünü dengeleyici bir düzenek kurulmuş; 
Cumhurbaşkanı, anayasal düzeni işletmek ve korumak amacıyla, seçimle işbaşına gelen ve yasama 
ile yürütmeden oluşan iktidar gücüne karşı dengeleyici ve istikrarı sağlayıcı yetkilerle donatılıp 
güçlendirilmiştir. 

Cumhurbaşkanı, bir denge ve istikrar öğesi olarak öngörüldüğü için, Anayasa'nın 102. madde
sinde, Cumhurbaşkanı seçilirken ilk iki turda üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu aranarak, her 
kesimi temsil edecek bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşılması öngörülmüştür. Seçimin sürün
cemede kalmaması için de son iki turda, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için üye tam sayısının salt ço
ğunluğunun oyu yeterli görülmüştür. 

Anayasa'da güçlü bir yürütme erki yaratılırken, yürütme organının hem siyasal kanadı olan Ba
kanlar Kurulu, hem yansız kanadı olan Cumhurbaşkanı geniş yetkilerle donatılmıştır. 

Ayrıca, yine Anayasa'da Başbakan, eşitler arasında birinci değil, güçlü bir lider niteliğinde öngö
rülmüştür. Anayasa'nın 109. ve 112. maddelerine göre, bakanlar Başbakan'ca seçilmekte, görevden 
alınmaları önerilebilmekte, yaptıkları iş ve işlemlerden Başbakan'a karşı sorumlu bulunmaktadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1433) 
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İncelenen Yasa'nın 4. maddesi ile Anayasa'nın 101. maddesi değiştirilerek Cumhurbaşkanı'nın 
halk tarafından seçilmesine olanak sağlanmaktadır. 

Anayasa'nın parlamenter sistem öngören hiçbir kuralına dokunmadan yalnızca Cumhurbaşka
nı'nın halk tarafından seçilmesinin öngörülmesi, örneği ve uygulaması duyulmayan yeni bir sistem 
getirilmesi anlamına gelmektedir. Çünkü, bu sistem, bir yandan parlamenter modelden uzaklaşır
ken, öte yandan da başkanlık ya da yarı başkanlık modelinin temel özelliklerini taşımamaktadır. 

Böylesine, kuramsal olarak ve uygulaması bilinmeyen bir sistemin ne gibi sorunlar yaratabile
ceğini kestirmek güçtür. Ancak, yaratabileceği sorunların rejimi sıkıntıya sokacağı açıktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Anayasamız, güçlü bir yürütme içinde güçlendirilmiş bir Cumhur
başkanı modeli öngörmektedir. Anayasa'nın 104. maddesinde, Cumhurbaşkanı'nın yasama, yürüt
me ve yargıya ilişkin görev ve yetkilerine bir arada yer verilmiş; 89,91,93, 108, 109, 114, 116, 117, 
118, 120, 121, 122, 130, 131, 146, 150, 154, 155, 156, 157, 159 ve 175. maddelerde de bu görev ve 
yetkiler ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 

Parlamenter sistem içinde, iktidar gücünü dengelemek için öngörülen bu geniş yetkiler, halk ta
rafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı kullanımında çok farklı ve rejim yönünden sakıncalı sonuçlar 
doğurabilecektir. 

Bir yandan güçlü bir Başbakan, bir yandan geniş yetkilerle donatılmış ve halk tarafından seçil
miş bir Cumhurbaşkanı nedeniyle yürütme organı iki siyasal istençten oluşacak, başka bir deyişle 
siyasal yönden iki başlı olacak ve yürütme erki sorunlu duruma gelecektir. 

Ayrıca, Anayasa'da yansız niteliğiyle bir denge ve istikrar öğesi olarak öngörülen Cumhurbaş-
kanı'nı halka seçtirmek, böylece yürütme organının her iki kesimini de siyasallaştırmak Cumhurbaş-
kanı'nı denge ve istikrar öğesi olmaktan çıkaracaktır. Başka bir anlatımla, Devlet'i temsil eden Cum
hurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle, "dengeleyici" yetkileri "icrai" niteliğe dönüşebilecektir. 

Güçlendirilmiş yetkilere doğrudan halk istenciyle seçilmiş olmanın vereceği manevi gücün ek
lenmesi de, Cumhurbaşkanı'nı kolaylıkla siyasal sistemin egemen öğesi durumuna getirebilecektir. 

Çoğunluğu oluşmayan bir parlamento ya da Cumhurbaşkanı'nı seçenden daha az bir çoğunlu
ğa dayanan Hükümet karşısında, halk oyunu doğrudan temsil eden Cumhurbaşkanı'nın, ulusal is
tencin kendisinde oluştuğu bir makam durumuna yükseleceği, çok daha güçlü bir demokratik ge
çerliliğe sahip olacağı; bu durumun ise, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin siyasal yönden kullanımı
nı kolaylaştıracağı açıktır. 

Ayrıca, egemenliği Ulus adına ancak diğer organlar bağlamında yürütme organı kullanmakta 
iken, halkın seçimiyle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı, Türk Ulusu'nun birliğini temsil gücünden ya
rarlanarak "yürütme organı" dışında ulusal egemenliği kullanan bir makam durumuna gelebilecektir. 

Bu arada, halkın seçmesiyle göreve gelecek bir Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu sistemin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi karşısında ulusal istenci temsil yönünden sorun yaratacağı da gözden 
uzak tutulmamalıdır. Başka bir anlatımla, halkoyu ile seçilmiş Cumhurbaşkanı, ulusal egemenlik ve 
ulusu temsil yönünden de varolan sistemle bağdaşmayacaktır. 

Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'nın, yine seçimle işbaşına gelen yasama organı ve yü
rütme organının siyasal kanadı ile aynı siyasal düşünce ve görüşte olması dengelenemez bir iktidar 
gücü yaratılmasına; tersi durum ise, çekişmelere ve Devlet otoritesinin zayıflayıp bölünmesine ne
den olabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1433) 
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Devlet'in ve yürütme organının başı olan Cumhurbaşkanı ile yasama organı arasında tam çatış
ma ya da tam bütünleşme değil, "mesafeli bir uyum" bulunması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı'nın 
halkoyu ile seçilmesi, tam çatışma ya da tam bütünleşme sonucunu doğurabilecektir. Bunun, Dev
let düzeneğine zarar vereceği açıktır. 

Sistem değişikliği yapmadan ya da anayasal sistemi tümüyle ele alıp gerekli düzenlemeleri ön
görmeden yalnızca Cumhurbaşkanı'nı halka seçtirmek parlamenter rejimin özüyle bağdaşmamaktadır. 

Anayasa'nın 102. maddesinde, Cumhurbaşkanı'nın gizli oyla seçileceği; 101. maddesinde de, 
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiğinin kesileceği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğinin sona ereceği belirtilmiştir. Böylece, Cumhurbaşkanı'nın siyasal yönden yansız olması 
sağlanmıştır. 

Nitekim, madde gerekçesinde, "Parlamenter rejimde Cumhurbaşkanının tarafsızlığı esas teşki
lat hukukumuzda tartışılmaz bir ilkedir." denilerek, Cumhurbaşkanı'nın yansızlığı açık biçimde vur
gulanmıştır. 

Cumhurbaşkanı'nın halkoyu ile seçilmesi durumunda, seçmenin önüne nasıl bir programla çı
kacağı, nasıl bir propaganda ile seçim sürecine katılacağını da kestirebilmek güçtür. 

İncelenen Yasa'nın 4. maddesiyle yeniden düzenlenen Anayasa'nın 101. maddesinde, Cumhur
başkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiğinin kesileceğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği
nin sona ereceğine ilişkin kural aynen korunmuştur. 

Ancak, yapılan düzenlemede, yirmi milletvekilinin yazılı önerisi ya da son genel seçimlerde al
dıkları toplam oy yüzde 10'u geçen siyasal partilerin Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterebilecekleri 
belirtilmiştir. 

Bu düzenleme, milletvekilleri ya da siyasal partiler uygun görmeden Cumhurbaşkanı adayı olu
namayacağını göstermektedir. Bu durumu, halkoyu ile seçilmenin özüyle bağdaştırmak olanaksızdır. 

Öte yandan, her iki kural birlikte düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanı adayının seçimi yapacak hal
kın önüne siyasal görüntü içinde çıkma olgusu Cumhurbaşkanı'nın yansızlığına gölge düşürecektir. 

Ayrıca, Cumhurbaşkanı adayını partilerin önermesi de, Cumhurbaşkanı'nın yansızlığı ile bağ
daşmamaktadır. Çünkü, halk genellikle kişiye değil, genel seçimlerde olduğu gibi siyasal partiye oy 
verecek, Cumhurbaşkanı da seçimini sağlayan partiye olan gönülborcu nedeniyle yansız ve bağım
sız davranamayacaktır. 

Demokrasilerde halktan yetki almanın yolu, halkın karşısına siyasal programla çıkmayı gerek
tirmektedir. Propaganda yapmadan seçilmek, siyasal parti örgütünden yararlanmadan propaganda 
yapmak işin doğasına aykırıdır. Böyle bir yöntemle halkın önüne çıkacak adayın siyasal konulardan 
uzak durması olanaksızdır. Bu nedenledir ki, parlamenter sistem, devlet başkanının yansızlığını sağ
layabilmek için halkoyu ile seçimi öngörmemiştir. 

Seçim kampanyaları doğası gereği Ulus'un iki ya da daha çok kampa ayrıldığı bir ortamda se
çilecek Cumhurbaşkanı'nın Ulus'un birliğini temsil etmesi de olanaksız denilebilecek kadar güç gö
rünmektedir. 

Sorumsuzluk durumu, geniş yetkilere sahip olması, tek başına yaptığı işlemlerin yargı deneti
mi dışı bırakılması yanında halk tarafından seçilmesi, Cumhurbaşkanı'nın anayasal sistem üstü bir 
konuma gelmesine neden olabilecektir. Başka bir anlatımla, halk tarafından seçilmesi sonucu siya
sal prestij kazanacak Cumhurbaşkanı'nın, hukuksal yönden kullandığı yetkileri siyasal alana kaydır
ması kaçınılmaz olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1433) 
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Böylece, yürütme organı içinde, Cumhurbaşkanı ile Hükümet arasında yönetim krizi çıkabile
cektir. Bu krizi önleme ya da giderme düzeneğinden yoksun bir sistem rejime zarar verecektir. 

Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi bir sistem değişikliğini gerektirmektedir. Bunun 
için kapsamlı bir düzenleme yapılması, Anayasa'nın değişmesi gereken kurallarının birlikte ele alı
nıp değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Böylesine önemli bir sistem değişikliğinin, uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, 
meslek örgütleri, siyasal partiler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunda tartışılıp olgunlaştırıl
dıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm önerilerin özenle değerlendirilerek yapılması 
en uygun yol olacaktır. 

Değişikliğin, sistem irdelenmeden yalnızca Cumhurbaşkanı seçimine indirgenmesi, anayasal 
düzeni sorunlu duruma getirecektir. Gelecek dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal 
yapısındaki olası değişme de gözönünde bulundurulursa, bu sorunların çözümsüz kalacağı, bunun 
da bir rejim çıkmazı yaratacağını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. 

Anayasalar, toplumsal oydaşmanın sonucu oluşan istikrar belgeleridir. Bu belgelerin arkasında 
tarihsel deneyimler ve kamuoyu baskısıyla biçimlenmiş süreçler vardır. 

Yapılmak istenen Anayasa değişiklikleri ise, rejim krizinin aşılması, temel hak ve özgürlükle
rin geliştirilmesi, toplumsal gönencin artırılması gibi haklı bir gerekçeye, kamuoyu isteğine ya da 
toplumsal uzlaşmaya dayanmamaktadır. 

Daha açık anlatımla, getirilmek istenen sistem değişikliğinin haklı ve kabul edilebilir bir ge
rekçesi ve gerekliliği yoktur. 

Parlamenter rejimden sapma anlamına gelen, Devlet ve Ulus yaşamında çok önemli sonuçlar 
yaratacak bu Anayasa değişikliğinin, temsilde adaletin sağlanamadığı bir Meclis tarafından ve bu 
kadar kısa bir süre içinde, tartışılmadan, olgunlaştırılmadan yapılmasının uzun erimli ve giderilme
si olanaksız sakıncalar yaratacağı açıktır. 

Üstelik bu değişiklik, Cumhurbaşkanı'nı seçemediği için, Anayasa'nın 102. maddesi uyarınca 
"derhal yenilenmesi" gereken bir Meclis tarafından gerçekleştirilmektedir. Anayasa değişikliğinin 
gerektiğinde halkoyuna götürülmesi de gözönünde bulundurulduğunda, hem halkoylamasının, hem 
bu oylama sonucuna göre Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçiminin, hem de genel seçimin ne
redeyse birlikte ya da üst üste yapılacağı bir gerçektir. Böylesine önemli bir konunun, bu kadar sı
kışık bir süreçte gündeme getirilmesinin haklı ve kabul edilebilir bir gerekçesi olamaz. 

Anayasa'nın 96. maddesinin değiştirilip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yapacağı seçimler 
de dahil tüm işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanacağının belirtilmesi, Cumhurbaş
kanı seçimine ilişkin kurallarda, bu kadar sıkışık bir süreçte yapılmak istenen değişikliğin yersizli
ğini daha açık biçimde gözler önüne sermektedir. 

2- 5660 sayılı Yasa'nm 4. maddesiyle yeniden düzenlenen, Anayasa'nın 101. maddesinin ikin
ci fıkrasında, 

"Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.", 
düzenlemesine yer verilmiştir. 
Yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıldan 5 yıla indirilmekte; ancak, bir 

kişiye iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilme hakkı getirilmektedir. 
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Anayasa'nın 104. maddesinde, Cumhurbaşkanı'nın Devlet'in başı olduğu, bu sıfatla Türkiye 
Cumhuriyeti'ni ve Türk Ulusu'nun birliğini temsil ettiği, Anayasa'nın uygulanmasını ve Devlet or
ganlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeteceği belirtilmiştir. 

Ayrıca, Anayasa'da, bu işlevlerini doğru yapabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması 
gerektiği vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı yukarıda belirtilen işlevlerinin herhangi bir 
baskı ve etki altında kalmadan yürütülmesi yönünden çok önemli görülmüştür. 

Anayasa'nın 101. maddesine göre, bir kişi ancak bir kez Cumhurbaşkanlığı yapabilmektedir. 
Cumhurbaşkanı'nın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapamaması yansızlığının ve partilerüstü konu
munun gereğidir. 

İkinci kez seçilme olasılığı, Cumhurbaşkanı'nı, kimi siyasal partileri hoşnut etme, bir siyasal 
partiyle, özellikle iktidarla özdeşleştirme yoluna itebilecektir. Bu durum, Cumhurbaşkanı'nın yan
sızlığını zedeleyecek, birleştirici, istikrar ve denge sağlayıcı işlevini anlamsız kılacaktır. 

Öte yandan, Cumhurbaşkanı'nın hiçbir baskı ya da etki altında kalmadan özellikle Anayasa'nın 
uygulanmasını sağlama görevini eksiksiz yerine getirebilmesi için ikinci kez seçilme kaygısı taşı
maması gerekmektedir. 

İkinci kez seçilebilme kaygısı, görev ve yetkiler yerine getirilip kullanılırken ödün verilmesi ve 
baskılara boyun eğilmesi sonucunu doğurabilecektir. Bu nedenle, bir kişiye ikinci kez Cumhurbaş
kanı seçilebilme hakkının verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5660 sayılı "Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nce bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa'nın 104 ve 175. maddeleri uyarınca ili
şikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 27/5/2007 
Esas No.: 1/1368 

Karar No.: 11 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça 25/5/2007 tarihinde esas olarak Anayasa Komisyonuna havale edilen "10/5/2007 Ta
rihli ve 5660 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi (1/1368)" Komisyonumuzun 26/5/2007 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Toplantımıza Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin katılmışlardır. 
Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 ncı maddesi gereği havale tarihinden 

itibaren kırksekiz saatlik süre geçmeden Komisyonumuzda görüşülmesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 26/5/2007 tarihli 113 üncü birleşiminde tavsiye edilmiştir. 

10/5/2007 tarihli ve 5660 sayılı Kanunla; Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin beş yeri
ne dört yılda bir yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim dahil tüm işlerinde üye tam sa
yısının en az üçte biri ile toplanması, Cumhurbaşkanının beş yıllık süre için -halk tarafından- seçil
mesi ve bir kimsenin en fazla iki defa seçilebilmesi düzenlenmekte, 11 inci Cumhurbaşkanının se
çimi ile ilgili geçici hükümler getirilmektedir. 

Toplantımızda öncelikle Cumhurbaşkanının Kanunu geri gönderme gerekçeleri okunmuştur. 
Cumhurbaşkanı, 5660 sayılı Kanunu bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Mecli

sine geri göndermiştir. Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanının halk tarafın
dan seçilmesiyle sınırlı kaldığını belirterek, siyasal sistemle doğrudan ilgili olan bu değişikliğin 
anayasal sistemi tümüyle ele alıp gerekli düzenlemeler öngörmeden yapılmasının parlamenter reji
min özüyle bağdaşmayacağına dikkat çekmiştir. Halk tarafından seçimi, günlük politikanın dışında, 
devleti ve ulusu temsil eden, yansız bir makam olan Cumhurbaşkanını siyasallaştıracaktır. Parla
menter sistem içinde iktidar gücünü dengelemek için öngörülen geniş yetkiler, halk tarafından se
çilmiş bir Cumhurbaşkanının kullanımında çok farklı ve rejim yönünden sakıncalı sonuçlar doğu
rabilecektir. Cumhurbaşkanı, Kanunu geri gönderme gerekçesinde, seçmen önüne nasıl bir prog
ramla çıkılacağı, nasıl bir propaganda yapılacağının da kestirilemediğini, Cumhurbaşkanının seçi
mini sağlayan partiye olan gönül borcu nedeniyle yansız ve bağımsız davranamayacağını, ikinci kez 
seçilme olasılığının, Cumhurbaşkanını kimi siyasal partileri hoşnut etme, bir siyasal partiyle özel
likle iktidarla özdeşleştirme yoluna itebileceğini, bu durumun da tarafsızlığı zedeleyeceğini, istik
rar, ve denge sağlayıcı işlevini anlamsız kılacağını belirtmiştir. 

Komisyon Başkanı Sayın Prof.Dr. Burhan Kuzu, görüşmelerin başlangıcında Kanunun kapsa
mı hakkında açıklama yapmış, Kanunun 77 ve 96 ncı maddeleriyle ilgili Cumhurbaşkanının itira
zına rastlanmadığını ifade etmiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerde üyelerimiz şu görüşleri ifade etmişlerdir; 
- Anayasa, normlar hiyerarşisinde en üstte yer alan kuralları içerir. Bu nedenle Anayasa deği

şiklikleri konsensüs içinde gerçekleştirilmeli, toplumun tüm kesimlerinde tartışılmalıdır. 
- Cumhurbaşkanı seçemediği için derhal seçim sürecine girilmiş olsa da parlamentonun yetki

leri devam eder; ancak toplumların hayatını uzun süre etkileyecek önemli konularda yetki kullanıl
maması demokratik bir gelenektir. Yasama yetkisi bu süreçte acil ihtiyaçlar için kullanılmalıdır. 
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- 22 nci dönem Parlamentosunda, seçmenlerin oylarının çoğu yer almamıştır. Bu Meclisin tem
sildeki rahatsız edici bu durumu, her zaman dikkate alınmalıdır. Böyle bir Anayasa değişikliğine git
mede bizi haklı kılacak çok geçerli nedenler olmalıdır. Ancak bunu bugün görmek mümkün değildir. 

- Cumhurbaşkanı parlamenter sistemde yansız, sorumsuz ve hakem konumundadır. Tarafsızlı
ğı sağlayıcı mekanizma da parlamento içinden seçilmesidir. 

- Halk tarafından seçilme Cumhurbaşkanının siyasallaşmasına, yoğun bir eleştiriye muhatap 
kalmasına yol açabilecektir. 

- Bu Kanunda olay bütünlük içinde değerlendirilmemiştir. İleride kilitlenmeler, sistemi tıkaya
cak, zora sokacak durumlar doğabilecektir. Bunları giderici tedbirler alınmamıştır. Sadece Cumhur
başkanını halkın seçmesine yönelik bir yöntem getirilmektedir. 

- Parlamenter sistemle bağdaşmayacak derecede geniş yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı 
bir de halk tarafından seçilince hem yürütme hem de yasama karşısında sorun yaşanacağı açıktır. 

- Anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi halinde süreç seçimden önce tamamlanamayacak, 
23 üncü dönem Meclisinin de Cumhurbaşkanı seçememesi durumunda yeni bir karmaşa yaşanacaktır. 

- Cumhurbaşkanı, Meclisin temsil yeteneğini sorgulamaktadır. Ancak, Cumhurbaşkanı önce
likle kendi temsil yetkisini sorgulamalıdır. Görev süresi dolan bir Cumhurbaşkanı söz konusudur. 
Cumhurbaşkanının gelecek dönem parlamentonun oluşumuna yönelik ihtimalleri düşünerek iade 
gerekçesi oluşturması doğru değildir. 

- Denge unsuru olması gereken Cumhurbaşkanı ülkemizde hem seçimi hem de uygulamalarıy
la her dönem sorun kaynağı olmuştur. Halkın seçmesiyle dengeleyici nitelikteki yetkilerin icrai ni- -.• 
teliğe dönüşeceği iddiası yerinde değildir. Mevcut halde de Cumhurbaşkanının pek çok icrai nite
likte yetkileri bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanı ulusu temsil ediyor diyorsak, ulus tarafından seçilmesine de karşı çıkmamalıyız. 
Bazı üyelerimiz siyasi parti grupları tarafından aday göstermenin ve ikinci defa seçilme imka

nının Cumhurbaşkanının tarafsızlığını zedeleyeceğini ifade etmişlerdir. 
Böyle bir önemli düzenlemenin referanduma gitme ihtimali karşısında 3376 sayılı Anayasa 

Değişikliklerinin Halkoyufiâ Sunulması Hakkında Kanunda sürelerin kısaltılmasıyla ilgili değişik
lik yapılmaması ciddi ve samimi olunmadığının bir işaretidir. Bütün bunların temelinde gündemi 
değiştirme gayreti yatmaktadır. 

Amaç, seçim malzemesi yaratmaktır. Cumhurbaşkanının Parlamenter sistemle bağdaşmayacak 
şekilde geniş yetkileri kısıtlanmalıdır. Tercih edilen sistem ne olursa olsun Anayasal sistem içinde 
bütünlük sağlanmalıdır. Bu değişiklikle, siyaseten ve hukuken hiçbir sorumluluğu olmayan Cum
hurbaşkanını halkın seçmesini getirerek siyasallaşmasına yol açıyoruz. 

Yürütme organı içinde seçimle gelen iki baş yaratılması, sorunların doğmasına yol açacaktır. Ça
tışma, ihtilaf kaçınılmazdır. Anayasa Mahkemesi kararı karşısında gelecek parlamento iradesine ipo
tek konulmamalıdır. Bu iddialar karşısında Meclisin Cumhurbaşkanını artık seçemez hale gelmesi ne
deniyle böyle bir düzenlemenin zorunluluk haline geldiğine bazı üyelerimizce dikkat çekilmiştir. 

Kanun aleyhindeki görüşlere cevaben, Cumhurbaşkanını halkın seçmesinin egemenliğin kay
nağı olan halkın iradesine gidilmesinin en demokratik yol olduğu, halkın sağduyusuna güvenilme
si gerektiği, parlamenter sistemin geçerli olduğu pek çok ülkede Cumhurbaşkanını halkın seçtiği ba
zı üyelerimizce ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1433) 



— 11 — 

Kanunun geneli üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin beş yıl yerine dört yılda yapılma
sını öngören 1 inci Maddesinde yer alan düzenlemenin yerinde olduğu tüm üyelerimizce ifade edil
miştir. Ancak düzenlemenin yeri ve zamanlaması yönünde eleştiriler dile getirilmiştir. Madde Ko
misyonumuzca; aynen kabul edilmiştir. 

Anayasanın 79 uncu maddesinde değişiklik öngören 2 nci maddesinin görüşmelerinde, bu Ka
nunla öngörülen sistemin ne olduğunun belli olmadığı, parlamenter sistem ya da başkanlık sistemi
nin unsurlanm da taşımadığı, bazı üyelerimizce ifade edilmiştir. Madde, Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanunun, Anayasanın 96 ncı maddesinde değişiklik öngören 3 üncü maddesinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nin seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanma
sı düzenlenmektedir. Madde, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin görüşmelerinde Cumhurbaşkanının görev süresi olarak beş yılın 
makul bir süre olduğu, ancak ikinci defa seçilme imkanı ile halk tarafından seçilmesinin uygun ol
mayacağı bazı üyelerimizce ifade edilmiştir. Madde, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili esasları düzenleyen 5 inci 
Maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun, Anayasaya Geçici Madde 18 ve 19 uncu Maddeler eklenmesini öngören 6 ncı Mad
desi, yürürlük ve halk oylamasını düzenleyen 7 nci Maddesiyle, tümü oya sunulmuş ve Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya ou L. 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

(Karşı oyum var) 

Üye 

Atila Emek 
Antalya 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Uğur Aksöz 

i b. Adana 

(Muhalifim, 

muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalifim, 

muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

(Karşı oyum var) 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 
Ut 1 . 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

(İmzada bulunamadı) 
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Üye 
Güldal Akşit 

İstanbul 
Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

KARŞI OY 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 10.05.2007 tarihinde kabul edilen 5660 sayı

lı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 
Cumhurbaşkanınca, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilmiştir. 

Anayasa Komisyonu 26.05.2007 tarihli toplantısında bu Kanunu görüşmüş; herhangi bir deği
şiklik yapmaksızın maddelerini ve tümünü aynen oy çokluğu ile kabul etmiştir. 

Anayasa Komisyonunun bu kararına aşağıda belirtilen nedenlerle katılmamış bulunuyoruz. 
•v 1. TBMM erken seçim kararı almış; arkasından, görev süresi dolan Cumhurbaşkanının yerine 
yeni Cumhurbaşkanını seçemeyince, Anayasanın 102 nci maddesi uyarınca "derhal" seçiminin ye
nilenmesi gereken bir sürece girmiştir. 

Anayasamıza göre seçim sürecine giren TBMM'nin yetkileri, yeni seçilen TBMM göreve baş
layıncaya kadar devam etmektedir. Ancak demokratik gelenekler, seçim süreci içerisinde yasama 
organının, yetkilerini günlük ve zorunlu işler için kullanması doğrultusundadır. 

Böyle bir süreçte yasama organının siyasal sistemde geleceğe yönelik köklü değişiklikler ya
ratacak yasalar çıkartması, Anayasayı değiştirmesi, oluşmuş bu geleneklere aykırı düşer. 

5660 sayılı yasa ise, TBMM'nin seçim sürecine girdiği bir dönemde, Anayasada geleceğe yö
nelik siyasal sistem değişikliği sonucunu verecek köklü birtakım değişiklikler getirmekte; bunu ye
terince ayrıntılı ve sağlıklı bir biçimde de yapmamaktadır. 

22. Dönemde TBMM'de temsil adaleti bakımından daha göreve başlarken sorunların ortaya çık
mış bulunduğu, önemli değişikliklere yol açabilecek böylesi bir düzenlemenin bu nitelikteki 
TBMM'nin görev süresinin son günlerine ve yeterli araştırma ve tartışmalar yapılmaksızın sıkıştırıl
mış olduğu hususları da dikkate alındığında, böyle bir düzenlemenin şu an için yersizliği ve yetersiz
liği daha da belirgin bir biçimde görülebilmektedir. Bu nedenle, yasama döneminin 5 yıldan 4 yıla 

Uye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Zekeriya Akçam 
İzmir 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
Metin Kasıkoğlu 

Düzce 
Üye 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

(Karara muhalifim) 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 

Mehmet Kurt 
Samsun 
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indirilmesi gibi, katıldığımız ve doğru bulduğumuz bir düzenlemeyi de, yukarıdaki düşünceler çer
çevesinde ve 5660 sayılı Kanunun bütünlüğü bakımından kabul etmek imkansız hale gelmektedir. 

2. 5660 sayılı Kanunun yöneldiği temel hedefin Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından 
seçilmesinin sağlanması olduğu görülmektedir. 

Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi, kuşkusuz Cumhurbaşkanı belirlemek 
konusunda uygulanabilecek bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin sağlıklı sonuçlar doğurup doğura-
mayacağı, kuvvet ilişkileri bakımından benimsenmiş bulunan sistemle birlikte ele alınıp değerlen
dirilmesi gereken bir husustur. 

1982 tarihli T.C. Anayasasının Başlangıç kısmı, 8 inci maddesinin gerekçesi bir parlamenter 
sistemin benimsenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ancak benimsenen modelde, Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin klasik parlamenter rejimler 
için söz konusu olan yetkilerden fazla oluşu da, birtakım eleştirilere yol açmıştır. 

Böylesi yetkilere sahibolan bir Cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçilerek göreve gel
mesi halinde, parlamenter sistemden uzaklaşılacak; yürütme organı içinde aynı kaynaktan yani halk 
oyundan kökenlenen iki ayrı birim ortaya çıkacak ve aralarında yetki dağılımı nedeniyle birtakım 
sıkıntılar yaşanabilecektir. 

Bu birimlerin farklı siyasi parti köklerinden gelmesi halinde ise bu sıkıntılar, ciddi çekişmeler 
ve tıkanmalara dönüşecek; devlet yönetiminde karmaşa doğabilecektir. Hatta, aynı siyasi parti taba
nından gelen Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında da çekişme ve çelişmeler kendisini gösterebi
lecektir. Bunlar, söz konusu yöntemi kullanan çeşitli ülkelerde de yaşanmış sorunlardır. 

Diğer yandan doğrudan halk oyuyla seçim gibi bir siyasi süreçten geçerek, hatta bu süreçte bir 
siyasi partinin adayı olarak bu partinin yaptığı propaganda sonucu seçilen bir Cumhurbaşkanının, 
görevinde tarafsızlığını koruması ve kamuoyuna bu yönde güven vermesi de güçleşecektir. 

Halbuki Anayasamızda benimsenmiş bulunan parlamenter sistemin işleyişinde "Cumhurbaş
kanının tarafsızlığı", sağlanması gereken en temel husustur. 

Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıla indirilmesi olumlu bir tercih olarak değerlendirilse 
bile, Cumhurbaşkanlığına iki kez seçilebilme olanağının tanınması bunu olumsuzluğa dönüştür
mektedir. Çünkü böyle bir olanak, Cumhurbaşkanının ikinci kez göreve seçilmek amacıyla siyasi 
destek arayışına girmesine ve bu doğrultuda tarafsızlığını yitirmesine neden olabilecektir. 

Bütün bu olumsuzlukları giderebilecek düzenlemelerin ise yasada yapılmadığı görülmektedir. 
Yasa Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmesi yöntemini getirirken bu yöntemin ait olduğu ya

rı başkanlık veya başkanlık sistemlerinden birisini tüm kurumlarıyla da benimsememiş; sadece par
lamenter sistemi yozlaştırmakla yetinmiştir. 

Bu durumun, Anayasada benimsenmiş bulunan parlamenter sistemin işleyişini güçleştirmesi 
ve birtakım çözümsüzlükleri beraberinde getirmesi kaçınılmazdır; hatta bu çözümsüzlüklerin rejim 
bunalımları ve çıkmazlarına yol açabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

Cumhurbaşkanının halk oyu ile seçimi sürecine ilişkin yöntem düzenlemesinin ise özenle ya
pılmadığı; birtakım ayrıntıların üzerine durulmadığı, çelişkilerin bulunduğu görülmektedir. 

Diğer yandan böylesi bir düzenlemenin önümüzde uzanan Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde 
hukuki belirsizlik yaratacağı, karmaşaya yol açacağı da yadsınamaz. 
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Cumhurbaşkanının veto gerekçesinin içeriği karşısında, aynen iade edilen bu Anayasa değişik
liğini referanduma sunması olasılığı göz önüne alındığında, 3376 sayılı Halkoylamasınm Yapılma
sına Dair Kanunun 2 nci maddesine göre referandumun Aralık 2007 tarihine sarkması kaçınılmaz 
olacaktır. Böyle bir süreç ise beraberinde yeni belirsizlikleri getirecektir. Anayasal anlamda yeni ih
tilafların doğması kaçınılmaz hale gelecektir. 

Belirtilen bu hususlar, 5660 sayılı Kanunla getirilen düzenlemenin yersizliğini, yetersizliğini 
ve sakıncalarını özetle ortaya koymaktadır. 

Anayasanın 96 nci maddesinin değiştirilip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapacağı seçim
ler de dahil tüm işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacağının belirtilmesi de, Cum
hurbaşkanı seçimine ilişkin Anayasa hükümlerinde bu kadar sıkışık bir süreçte yapılmak istenen de
ğişikliğin yersizliğini daha belirgin bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle 5660 sayılı Kanun hakkında Anayasa Komisyonunun oy çoklu
ğu ile aldığı karara katılmadığımızı saygı ile bildiririz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Oya Araslı 
Adana Adana Ankara 

Atila Emek Tuncay Ercenk Yılmaz Kaya 
Antalya Antalya İzmir 

Atilla Kart 
Konya 
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 UNCU MAD
DELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKA
NINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE 

GERİ GÖNDERİLEN KANUN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
NIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİK
LİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

Kanun No.: 5660 Kabul Tarihi: 10/5/2007 

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 77 nci 
maddesinin birinci fıkrasında geçen "beş" iba
resi "dört" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
geçen "seçim tutanaklarını" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tu
tanaklarını" ibaresi; son fıkrasında geçen "hal
koyuna sunulması" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Cumhurbaşkanının halk tarafından se
çilmesi" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3- Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 96 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı se
çimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az 
üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Mecli
si, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak 
karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 
dörtte birinin bir fazlasından az olamaz." 

MADDE 4- Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"MADDE 101- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını 
doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere 
ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk va
tandaşları arasından, halk tarafından seçilir. 

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

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

10/5/2007 TARİHLİ VE 5660 SAYILI TÜR
KİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 
BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

MADDE 1- Kanunun 1 inci Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Kanunun 2 nci Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Kanunun 3 üncü Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4- Kanunun 4 üncü Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından 
aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin ya
zılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapı
lan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar 
toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu ge
çen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. 

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile 
ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği sona erer." 

MADDE 5- Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"MADDE 102- Cumhurbaşkanı seçimi, 
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasın
dan önceki altmış gün içinde; makamın herhan
gi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı 
takip eden altmış gün içinde tamamlanır. 

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oy
ların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaş
kanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk 
sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar 
günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk 
oylamada en çok oy almış bulunan iki aday ka
tılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan 
adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterli
ğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşa
lan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre 
ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylama
ya tek adayın kalması halinde, bu oylama refe
randum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların 
çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı 
seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya ka
dar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının göre
vi devam eder. 

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve 
esaslar kanunla düzenlenir." 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5- Kanunun 5 inci Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

MADDE 6- Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasına aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 18- Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 67 nci maddesinin son fıkra
sı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabil
mesi için; çıkarılması gereken kanun hükümle
ri ile seçim kanunlarında yapılacak değişiklik
ler bakımından dikkate alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 19- Onbirinci Cumhur
başkanı seçiminin ilk tur oylaması, bu Kanu
nun Resmi Gazetede yayımını takip eden kır
kıncı günden sonraki ilk Pazar günü, ikinci tur 
oylaması ise ilk tur oylamayı takip eden ikinci 
Pazar günü yapılır. 

Anayasanın 101 inci maddesi uyarınca 
gösterilen adaylar, yazılı muvafakatlan ve Ana
yasanın değişik 101 inci maddesindeki şartlan 
ihtiva eden ve diğer ilgili belgelerle birlikte ilk 
tur oylama tarihinden otuz gün önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvurur
lar. Adayların başvurularında eksik bilgi ve 
belgelerin tespit edilmesi halinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, 
eksikliklerin giderilmesi için üç günlük kesin 
süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin gide
rilmemesi halinde adaylar, kendiliğinden 
adaylıktan çekilmiş sayılırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğınca, Anayasanın 101 inci maddesinde belirti
len nitelikleri taşıdıkları anlaşılan adaylara iliş
kin kesin liste iki gün içinde ilan edilir ve Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu gö
revlisi, aday gösterildiği tarihten itibaren göre
vinden ayrılmış sayılır. Görevinden ayrılan ka
mu görevlisinin Cumhurbaşkanı seçilememesi 
halinde görevine geri dönmesi konusunda ilgili 
kanun hükümleri uygulanır. 

Birinci tur seçim sonuçlarının kesinleşme
sinden ikinci tur oylamanın sonuçlanmasına 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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MADDE 6- Kanunun 6 ncı Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 18- Kanunun Geçici 
18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 19- Kanunun Geçici 19 
uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7- Kanunun 7 nci Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

s 

r. 

• i 
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(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

kadar, ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan 
adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterli
ğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşa
lan adaylığın birinci oylamadaki oy sıralaması 
esas alınarak sıradaki adayla doldurulması su
retiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kal
ması halinde, bu oylama referandum şeklinde 
yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldı
ğı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin 
usûl ve esasların kanunla düzenlenmesine ka
dar, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletveki
li Seçimi Kanunu, 26/4/1961 tarihli ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun, 22/4/1983 tarihli 
ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 
23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Deği
şikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında 
Kanun ile diğer kanunların bu maddeye aykırı 
olmayan hükümleri uygulanır." 

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halin
de tümüyle oylanır. 




