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15. TBMM’de Kabul Edilen Model, Hükümet Kuramama 

Sorununu Ortadan Kaldıracak, Yönetimde İstikrar 
Sağlayacaktır

16. Üniter Yapımız, Bizim için Her Zaman Kırmızı Çizgidir
17. Bu Sistemde Hesap Sorulamayan ve Hesap Verebilir 

Olmayan Hiçbir Yetkili Söz Konusu Değildir
18. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Güçlendiriliyor
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B-ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖZÜ

11. Maddesi: Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin birlikte 
yenilenmesi (Anayasa  madde 116)

12. Maddesi: Olağanüstü hal (OHAL) (Anayasa madde 119)
13. Maddesi: Askeri disiplin mahkemeleri dışında askeri 

yargının kaldırılması (Anayasa madde 142)
14. Maddesi: HSYK’nın yeniden ‘Hakimler ve Savcılar Kurulu’ 

(HSK) olarak yapılandırılması (Anayasa madde 159)
15. Maddesi: Bütçe ve kesin hesap (Anayasa madde 161)
16. Maddesi: ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ yürütme 

modeline uyumun sağlanması amacıyla mevcut 
Anayasada yürürlüğüne son verilen maddeler, ibare veya 
kelime ekleme, değiştirme ve çıkarma içerikli düzenleme 
(Anayasanın; 33 maddesinde kelime-cümle çıkartılması 
veya ilavesi, 21 maddesinin yürürlükten kaldırılması)

17. Maddesi: İntikal hükümleri ve bazı düzenlemelerin 
uygulanması süreçleri belirlenmiştir (Anayasaya geçici 
madde 21 eklenmiştir) 

18. Maddesi ile değişikliklerin yürürlük tarihleri düzenlenmiştir. 

1. Anayasa değişikliği ile yeni bir hükümet sistemi inşa ediliyor. 
2. Önerilen yönetim modelinin ismi ‘Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi’dir. 
3. Bu sistemde yasamayı da, yürütmeyi de doğrudan Millet 

oluşturmaktadır.  
4. Kanun yapma tekeli TBMM’ye aittir. Cumhurbaşkanı ve 

bakanların kanun teklif etme yetkileri yoktur. Kanun teklifini, 
hiçbir şarta bağlı olmadan sadece milletvekilleri yapabilecek.

5. Kanun yapma tekeline sahip olan TBMM, hem çıkaracağı 
kanunlarla hem de araştırma, inceleme, yazılı soru ve 
soruşturma mekanizmalarıyla denetim yetkisini daha etkin 
bir biçimde kullanacaktır.

6. Bu sistemde cumhurbaşkanı, Devletin ve yürütmenin başı 
olacak, yürütmedeki iki başlılık sona erecektir. 

Kanunun;
1. Maddesi: Yargının ‘tarafsızlığı’ (Anayasa madde 9)
2. Maddesi: Milletvekili sayısının 600’e çıkarılması        

(Anayasa madde 75)
3. Maddesi: Seçilme yaşının 18’e indirilmesi   

(Anayasa madde 76)
4. Maddesi: Yasama (TBMM) ve yürütmenin 

(Cumhurbaşkanının) 5 yılda bir eş zamanlı seçilmeleri 
(Anayasa madde 77)

5. Maddesi: TBMM’nin görev ve yetkileri (Anayasa madde 87)
6. Maddesi: TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yetkisi 

(Anayasa madde 98)
7. Maddesi: Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimi  

(Anayasa madde 101)
8. Maddesi: Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri  

(Anayasa madde 104)
9. Maddesi: Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu  

(Anayasa madde 105)
10. Maddesi: Cumhurbaşkanı yardımcıları, cumhurbaşkanına 

vekalet ve bakanlar (Anayasa madde 106)  

BİRİNCİ BÖLÜM

I.KANUNUN KISA TAKDİMİ

A-KANUNUN GENEL KAPSAMI:

• 6771 Sayılı Kanun 18 maddeden oluşuyor. 
• Kanunla mevcut Anayasanın 70 maddesinde değişiklik-

düzeltme-ilga işlemi yapılmıştır.



6 7Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı

ayrılığı ve yürütme ile yasama seçimlerinin mutlak suretle 
birlikte yapılacak olmasına ilişkin düzenlemedir.

13. Vesayet odaklarına karşı demokratik düzen güvenceli hale 
gelecek.   

14. Bu sistemle bundan böyle hükümet kuramama sorunu 
yaşanmayacaktır. 

15. Askeri disiplin mahkemeleri dışında askeri yargıya son 
veriliyor, yargı birliği sağlanıyor. 

16. Halkın beklentileri hukuk düzenine daha hızlı yansıyacak ve 
daha etkin bir işleyişe kavuşacaktır.  

17. Hızlı ve etkili bir yürütme, zaman kaybından kaynaklanan 
maliyet artışlarını ortadan kaldıracak, kaynak üretimine 
odaklanmayı sağlayacak, ekonomik büyüme ve kalkınma 
süreci hızlanacaktır. 

18. Güvenlik ile ilgili kararlar daha hızlı alınabilecektir. 
19. Türkiye, uluslararası toplumda kuşatıcı bir bakış ve duruşla 

daha güçlü ve etkin bir temsile kavuşacaktır. 
20. Kuvvetler ayrılığı prensibi, bugüne kıyasla daha güçlü bir 

şekilde hayata geçecektir. 
21. Yapılan düzenleme ile yasama-yürütme-yargı erkleri 

arasında doğabilecek çekişmeler çözümsüz bırakılmıyor. 
Her iki organ seçimlerinin birlikte yenilenmesi yöntemiyle 
Millet hakemliğinde çözüm sağlanıyor.  

22. Bu değişikliklerle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz 
‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ bize özgü, Türkiye’nin 
dinamikleriyle ve tarihsel birikimiyle uyumlu bir sistemdir. 

23. Ve nihayet bu sistem AK Parti ve MHP’nin mutabakatıyla 
hazırlanmış ortak bir tasavvurun ürünüdür.  

7. Mevcut Anayasada yetkilerle donatılmış, ancak sorumsuz 
konumda olan cumhurbaşkanı, hem Meclise hem de 
Millete karşı sorumlu hale gelmiş olacak, bir başka 
anlatımla ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ modelinde 
yetki kullanıp da sorumlu olmayan hiçbir  makam ve kişi 
kalmayacaktır.    

8. Bugünkü sistemde ‘Bakanlar Kurulu kararı’ yerine 
işlev görecek ‘Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ ile 
cumhurbaşkanına düzenleme yapma yetkisi verilmiş, 
bunun çerçevesi net bir biçimde anayasada belirlenmiştir. 
Bu düzenleme tasarrufunun alanı ve sınırları şöyle 
çerçevelendirilmiştir: 

-  ‘Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’, sadece yürütme yetkisine 
ilişkin konularda çıkarılabilecek,

- Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve ödevler 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyecek.

-  Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen 
konularda,

-  Kanunda açıkça düzenlenen konularda,
 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacak,
-  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanunlarda farklı 

hükümler bulunması halinde kanun  hükümleri uygulanacak,
-  TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüz hale gelecektir. 
Bir başka ifade ile; kanun kuralı ile kararname kuralının 
çekişmesi halinde üstünlük kanundadır.  

9. Cumhurbaşkanına yasama faaliyeti olarak sadece ‘bütçe ve 
kesin hesap’ kanunu teklif etme yetkisi tanınmıştır.

10. Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kesilmesi 
zorunluluğu kaldırılıyor. Böylece Partili ‘Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine’ geçilmiş olunacak. Yasağın 
kaldırılması, siyasal  katılım hakkına getirilmiş engelin 
kaldırılması demektir.   

11. Cumhurbaşkanı kural olarak sadece 2 dönem seçilebiliyor. 
12.  ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin’ en önemli 

denetim mekanizması ve demokratik karakteri; kuvvetler 
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1982 Anayasamız, hükümet modeli olarak parlamenter 
modeli öngörmesine rağmen, bu modelle bağdaşmayacak 
derecede cumhurbaşkanına geniş görev ve yetkiler vermiş, 
cumhurbaşkanını yürütme erki içinde görevli ve yetkili kılmıştır 
(Anayasa m:8 ve 104). Buna karşın, cumhurbaşkanının 
sorumsuz olduğunu öngörmüştür (Anayasa m:105). 

Oysa parlamenter sistemde  cumhurbaşkanlığı, ülkenin ve 
milletin bütünlüğünü temsil eden sembolik ve temsili yetkilerin 
dışında bir yetkiye sahip olmayan sorumsuz bir makamdır. İç 
ve dış siyasetin temel belirleyicisi, parlamentoya karşı sorumlu 
olan hükümet ve onun başındaki başbakandır. 

1982 Anayasasını yapan askeri idare, cumhurbaşkanlığı 
makamını güçlü yetkilerle donatarak, parlamenter hükümet 
sisteminden bilinçli olarak sapmıştır. 1982 Anayasasının 
8.maddesine göre yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu tarafından kullanılır. Anayasanın “yürütme” bölümünde 
“cumhurbaşkanı” ve “Bakanlar Kurulu” na ait yetkiler ayrı ayrı 
sayılarak iki başlı bir yürütme öngörülmüştür. 

Askeri yönetimin zihnindeki devlet başkanlığı makamı, 
parlamenter sistemde olması gereken sembolik konumun çok 
ötesinde, seçilmiş devlet organları üzerinde güçlü bir vesayet 
rolü oynayacak, partiler üstü bir makamdır. Bu makamın da 
gelecekte, siyaset kökenli bir şahıs tarafından değil, tercihen 
eski bir asker veya onların onayına sahip bir sivil tarafından 
doldurulacağı hesaplanmıştır.

Bu kurgunun temelindeki mantık, cumhurbaşkanı seçimine 
müdahale edebilmek, gerekmesi halinde cumhurbaşkanını 
vesayet aracı olarak kullanabilmektir. (28 Şubat 1997 
uygulaması, bu kurgunun tipik pratiğidir.)

3. 1982 ANAYASASI, SİSTEM KARMAŞASI İÇEREN BİR 
ANAYASADIR

Anayasalar, devleti hukukla sınırlamak için toplum tarafından 
hazırlanan metinlerdir. Ülkemiz siyasi tarihinde anayasalar; 
toplum veya temsilcileri tarafından değil, vesayetçi zihniyete 
sahip seçkinler tarafından, devleti hukukla sınırlamaktan 
ziyade, toplumu hizaya sokmak için hazırlanmış metinler 
olmuştur. 

Millet, anayasa yapma hakkını ya doğrudan ya da 
temsilcileri aracılığıyla kullanır. Fakat Millet, egemenliğin 
sahibi olmasından kaynaklanan bu hakkını hiçbir zaman 
kullanamamıştır. Bugüne dek, Osmanlı dönemi dâhil, beş 
anayasamız olmuştur. Hemen hemen tamamı, olağanüstü 
koşullarda ve darbe süreçlerinde hazırlanmış ve yürürlüğe 
konmuştur. Ülkemizde, hem yapılış şekli hem de içerikleri 
itibariyle en çok tartışılan yasal metinler, anayasalardır. Millet, 
tekmil bir anayasa inşa edemese de, ‘Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ olarak tanımlanan modelle, anayasada en 
anlamlı ve en derinlikli değişiklik yapılmıştır. 

II. DÜZENLEMEYİ GEREKLİ KILAN 
NEDENLER 

1. TÜRKİYE’NİN ANAYASA SORUNU

2. ANAYASA YAPMAK, MİLLETE AİT TEKEL BİR HAKTIR
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1982 Anayasası öncesinde ve sonrasında da cumhurbaşkanlığı 
seçimleri, siyasi tarihimizde krizlerle, muhtıralarla, darbelerle, 
bildirilerle anılmaktadır. Çünkü, seçilmişlerin üzerinde 
vesayet rolü oynayacak aday üzerinde uzlaşılmadığında 
cumhurbaşkanı adayları tehditlerle adaylıktan vazgeçirilmiş, 
Meclisin cumhurbaşkanı seçememesi için gerekli her 
türlü manevralar yapılmış, hukuk skandalları ile seçimler 
engellenmeye çalışılarak, siyaset kurumu cumhurbaşkanını 
seçemiyor bahanesi ile cumhurbaşkanlığı seçimleri darbelerin 
gerekçesi yapılmıştır. 

11. Cumhurbaşkanının seçimi öncesinde de Çankaya üzerinden 
vesayet kurgulamaya alışık çevreleri yine bir telaş sarmış, 
“Tehlikenin farkında mısınız” sloganları ile mitingler yapılmış, 
27 Nisan  bildirisi ve 367 şartı dikte edilmiştir. Bunlar karşısında 
dik duran AK Parti iktidarı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kriz 
olmaktan çıkarılması için anayasa değişikliği yolunu açmış, 
cumhurbaşkanının halkoyu ile seçilmesini sağlamıştır.    
 
Yapılan halk oylamasında Milletimiz, “Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin kriz olmasını istemiyorum. Bundan sonra 
cumhurbaşkanını ben seçeceğim” diyerek  demokrasi 
reformuna %69 evet ile imza atmıştır. Ve bunun ilk 
uygulamasını da 10 Ağustos 2014’te; AK Parti kadrolarının lideri 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda Türkiye Cumhuriyetinin 
halkoyu ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı yaparak göstermiştir.

Cumhurbaşkanının doğrudan Millet tarafından seçilmesine 
ilişkin düzenleme, bir taraftan vesayetçilerin müdahale 
zeminini ortadan kaldırmış, öte yandan hükümet modelini, 

başkanlık modeli yönünde tahkim etmiştir. Parlamenter 
hükümet modelinde devlet başkanı, parlamento tarafından 
seçilir. Cumhurbaşkanının doğrudan millet tarafından 
seçilmesi parlamenter hükümet modeliyle bağdaşmaz. 
Evrilen bu noktadan geriye dönüş olamaz, ilerleme bu noktada 
olmalıdır. Anayasa değişikliği ile bu arıza giderilmekte, 
hükümet modeli olarak ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ 
getirilmektedir. 

4. ÜLKEMİZDE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 
KRİZLERLE ANILMAKTADIR

5. 2007 REFERANDUMUNDA MİLLET, İRADESİNİ ORTAYA 
KOYMUŞ, OYUNU BOZMUŞTUR

Anayasada cumhurbaşkanına tanınan görev ve yetkiler 
yanında halk tarafından seçilecek olması, hükümet sistemimizi 
“yarı başkanlık sistemine” çevirmiş, “başkanlık sistemine” 
yaklaştırmıştır. Milletin onayladığı bu değişimden geriye dönüş 
söz konusu olamayacağına göre, ilerleme başkanlık sisteminin 
inşası yönünde seyredecektir. Anayasa değişikliğiyle Milletin 
yürüyüşüne uygun hükümet modeli yani ‘Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ getirilmekte, 2007’de başlayan süreç 
tamamlanmaktadır. 

6. 2007 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HÜKÜMET SİSTEMİNİ 
BAŞKANLIK SİSTEMİNE YAKLAŞTIRMIŞTIR
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Demokratik cumhuriyetlerin genel olarak parlamenter 
hükümet modeli, başkanlık ve yarı başkanlık hükümet 
modelleri olmak üzere üç tür hükümet modeli vardır. Hükümet 
sistemleri-modelleri prototip değildir. Ülkeler, dünya ve ulusal 
uygulamaları dikkate alarak, geçmişin birikim ve pratiklerini 
gözeterek, Millete ait egemenliğin nasıl somutlaşacağını, 
pozitif kurallarla şekillendirirler. Bu bakımdan teklifle, yürütme 
modelinin, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olarak 
isimlendirilmesi, son derece isabetlidir. Gerçekten bu tanım, 

Türkiye’nin rejim sorunu, Genel Başkanımız Sn. Binali Yıldırım’ın 
vurguladığı gibi 1923’te bitmiştir. Cumhuriyet, Milletimizin 
en kıymetli kazanımıdır ve Türkiye’nin rejimi demokratik 
bir cumhuriyettir. 18 maddelik Anayasa değişikliğini, rejim 
değişikliği olarak nitelemeye yeltenenler, kafa karışıklığı 
peşindedirler. Rejim nedir? Rejim; egemenlik hakkına göre, 
devletin niteliği ve yapısal özelliğini kapsar. Devletin şekli 
Cumhuriyet, Cumhuriyetin nitelikleri ise; demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti olması, yapısal özelliği ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bir bütün, yani üniter devlet oluşudur. 
Dil Türkçe, milli marşımız İstiklal Marşı, bayrağımız ay yıldızlı 
bayrak ve başkentimiz Ankara’dır. Tüm bu unsurlar Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin rejimini belirleyen unsurlardır. Bunlarla 
ilgili kanunda hiçbir düzenleme asla söz konusu değildir. 
‘Anayasa değişikliği ile rejim değiştiriliyor’ söylemi, hayali 
bir söylemdir. Kanunla yapılan düzenlemenin ana omurgası 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rejimiyle değil hükümet 
modeliyle ilgilidir. Bu model, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ olarak tanımlanmıştır.

8. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE ‘CUMHURBAŞKANLIĞI 
HÜKÜMET SİSTEMİ’ MODELİ  GETİRİLMİŞTİR

7. TÜRKİYE’NİN REJİM SORUNU YOKTUR
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Anayasa değişikliğinin en önemli özelliği, yürütmeyi iki 
başlı olmaktan çıkarmasıdır. Cumhurbaşkanının halkoyu 
ile seçilmesi nedeniyle halka karşı siyasi sorumluluğunun 
bulunması ve geniş icrai yetkileri nedeniyle gelecekte, 
yürütmenin diğer tarafı olan başbakan ve Bakanlar Kurulu ile 
yaşanabilecek muhtemel devlet krizini ortadan kaldıran bir 
değişikliktir.
Anayasa değişikliğine göre yürütme yetkisi halkoyu ile seçilen 
cumhurbaşkanına ait olacaktır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini 
yardımcıları ve parlamento üyesi olmayanlardan atayacağı 
bakanlar ile kullanacaktır. Yasama yetkisi ise münhasıran 
Mecliste olacaktır. Cumhurbaşkanının, yasa teklif etme 
yetkisi olmayacaktır. Yasama yürütmeden tamamen ayrı, 
kuvvetler ayrılığı ilkesine daha uygun bir hükümet sistemi 
öngörülmektedir. 

Günümüzde sistem krizinin olmamasının nedeni, 
Cumhurbaşkanımızın kurucu lideri olduğu AK Parti’nin 
parlamentoda çoğunlukta olması, Başbakanımızla uyumlu bir 
çalışma sergilenmesidir. Şu andaki uyumun sonsuza kadar 
devam edeceğini düşünebilir miyiz? Farklı bir siyasal tabloda 
çıkması muhtemel gerilimlerin anayasal mekanizmalar içinde 
çözümü çok zor olacaktır. 
Parlamenter Sistemde bile 2001’de Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer ile Başbakan merhum Bülent Ecevit arasında 
çıkan gerilimin ülke ekonomisinde nelere mâl olduğunu 
unutmamak gerekir.

9. YÜRÜTMEDEKİ İKİ BAŞLILIK SONA ERDİRİLMEKTE, 
GELECEKTE MUHTEMEL DEVLET KRİZİ ORTADAN 
KALDIRILMAKTADIR

10. BUGÜN UYUM VAR, SİSTEM KRİZİ YOK

Cumhurbaşkanını halk seçtiği için halka karşı siyasi 
sorumluluğu vardır. Anayasada yürütme ile ilgili olan yetkilerin 
önceki cumhurbaşkanları tarafından kullanılmaması nedeniyle 
alışık olmadığımız şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasal 
yetkilerini kullanması, bazı çevrelerde ‘fiili durum’ eleştirisine 
yol açmıştır. Oysa söz konusu olan fiili durum değil, kaynağını 
mevcut Anayasadan alan yetkilerin kullanılıyor olmasıdır. 
Ayrıca 2007 Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanına tanınan 
ikinci defa aday olabilme hakkı ona icraat yapma yetkisi 
vermekte ve hatta icracı olma yükümlülüğü getirmektedir. 

Halkın seçtiği ve yürütme ile ilgili yetkileri olan cumhurbaşkanı 
ile yürütmenin başında bulunan halkın seçtiği başbakan adeta 
bir arabanın  direksiyonundaki iki şoför gibidir. Farklı siyasi 
eğilimlerde oldukları ya da aralarında uyum olmadığı takdirde 
direksiyonun farklı taraflara çevrilmesi durumunda o arabanın 
devrilmesi mukadderdir. Ve maalesef böyle bir durumun 
mevcut Anayasada çözümü yoktur. ‘Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ yürütme modeli, böylesi sorunlar için de 
çözüm sağlamaktadır. 

11. “FİİLİ DURUM” ELEŞTİRİLERİ HAKSIZ VE 
DAYANAKSIZDIR. CUMHURBAŞKANI ANAYASADA VAR 
OLAN YETKİLERİNİ KULLANIYOR

‘başkanlık’ kavramını aşkın, daha kuşatıcı bir içeriğe sahiptir. 
Devlet başkanı, devletin başıdır. Devlet dediğimiz yönetim 
aygıtını, Millet inşa eder. Cumhurbaşkanı ise, Cumhurun-
Milletin başı demektir. 
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Demokrasi ve Cumhuriyetin en bariz özelliği, yasama-yürütme 
ve yargının birbirinden bağımsız olması yani hepimizin mutabık 
olduğu “kuvvetler ayrılığı” ilkesidir. Yürütmenin, yasamanın 
içinden çıktığı parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı zayıftır. 
Yürütmenin ayrı, yasamanın ayrı seçildiği başkanlık sistemi ise 
kuvvetler ayrılığı ilkesine en uygun sistemdir.  

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde’ parlamento daha 
güçlüdür. Parlamentonun koyduğu kanunlar çerçevesinde icrai 
görev yapabilen, parlamentonun onayladığı bütçe ile sınırlı 
olarak halka hizmet eden, seçimle gelip seçimle gidecek olan 
cumhurbaşkanın diktatör olacağını iddia etmenin mantıklı 
hiçbir izahı yoktur. Getirilen sistemde kanun koyma yetkisi 
TBMM’nin tekelindedir. Meclis uygun ve gerekli gördüğü 
takdirde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen alan 
veya konuda çıkaracağı kanunla düzenleme yapabilecektir. 
Böyle bir durumda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüz 
hale gelmektedir. Özetle düzenleyici norm koyma üstünlüğü 
Meclisin tekelindedir.  

Milletimiz, cumhuriyeti ve demokrasiyi içselleştirmiştir. 
Kurtuluş Savaşında yedi düvele karşı her şeyini ortaya 
koyarak vatanı kurtaran Milletimiz, yeni Türkiye’nin inşasında 
cumhuriyeti en kıymetli kazanım olarak belirlemiştir. En son 
15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne karşı bütün gücüyle direnmiş, 
tarihte örneği görülmemiş bir biçimde darbecileri hezimete 
uğratmış, vatanına, bayrağına, egemenliğine, demokratik 
rejimine sahip çıkmıştır. Böylesi duruşları sergileyerek tarihe 

12. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ; KUVVETLER 
AYRILIĞI İLKESİNE EN UYGUN HÜKÜMET SİSTEMİDİR

13. GÜÇLÜ BİR PARLAMENTO, DİKTATÖRLÜK EĞİLİMLERİNE 
ASLA FIRSAT VERMEZ

14. DEMOKRATİK CUMHURİYETİN SAHİBİ AZİZ 
MİLLETİMİZDİR Türkiye Cumhuriyeti, Milleti ve ülkesiyle bölünmez bir bütündür. 

Üniter yapımızı koruyarak, dünyadaki uygulamaları, çok köklü 
devlet geleneği olan ülkemizin müktesebatını dikkate alarak 
formüle edilen ve Mecliste yasalaşan ‘Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ni Milletimiz uygun bulursa ‘evet’ 
demek suretiyle onaylayacaktır. Eyvah dedirtecek fırsat 
kayıpları yerine, fırsatları geleceğe aktaracak rasyonel 
yapılanmayı tercih etmek zorundayız. Anayasa değişikliğini 
Cumhurbaşkanımızın şahsına hapsetmeden, çocuklarımızın 
geleceğini düşünerek daha geniş bir yaklaşım sergileyerek, 
gelecekte yaşanabilecek muhtemel kriz tehlikesini ortadan 
kaldıralım, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendirelim.

Çok partili demokratik siyasi hayatımızda parlamenter 
hükümet sistemi nedeniyle, 15 yıllık AK Parti dönemi hariç, 
her 1,5 yıla bir hükümet düşmektedir. Bu durum da siyasi 
istikrarsızlığa ve ekonomik krizlere neden olmakta, ekonomik 
krizler güvenlik sorunlarını tetiklemekte, güvenlik sorunları 
vesayet kurumlarını güçlendirmekte, vesayetçi anlayış 
belli aralıklarla darbelere yol açmakta, demokrasimizi 
zayıflatmaktadır. İç sorunlara muhatap olan ülkemiz, 
dış politikada alan daralmasına maruz kalmaktadır. 
‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde’ ise koalisyon ihtimali 
yoktur, istikrar vardır. İstikrar; kalkınmanın, büyümenin ve 
refahın temelidir. 

not düşmüş Millete karşı rejim değişikliği ve diktatörlükten söz 
etmek; bizatihi Milleti tanımamak, onun gücünü hafife almak 
anlamına gelir. Dolayısıyla rejimin ve demokrasinin teminatı 
mevzuatın da ötesinde bizatihi aziz Milletimizin kendisi 
olduğunu asla unutmamak, bilmeyenlere de gür bir sesle 
hatırlatmak gerekir.    

16. ÜNİTER YAPIMIZ, BİZİM İÇİN HER ZAMAN KIRMIZI 
ÇİZGİDİR 

15. TBMM’DE KABUL EDİLEN MODEL,  HÜKÜMET 
KURAMAMA SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAK, 
YÖNETİMDE İSTİKRAR SAĞLAYACAKTIR 
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Demokrasinin özü; hesap verebilir ve hesap sorulabilirliği 
esas almasıdır. Mevcut Anayasaya göre cumhurbaşkanı, pek 
çok görev ve yetkilere sahip olmasına rağmen sorumluluğu 
yoktur. Gerçekten Anayasanın 105. madde başlığı ‘sorumluluğu 
ve sorumsuzluğu hali’ şeklindedir ve ‘vatana ihanet’ dışında 
sorumluluğu olmadığının altı çizilir. Değişiklik kanunuyla 
bu madde başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 105. maddenin 
başlığı artık ‘Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu’ 
şeklindedir. Anayasa değişikliği Millet tarafından onaylanırsa, 
cumhurbaşkanı, sadece icraatları, eylem ve istemleri 
dolayısıyla değil, eylemsizliği dolayısıyla da hesap sorulabilir 
konumda olacaktır.    

Anayasa değişikliği ile yargı alanında da önemli değişiklikler 
yapılmaktadır. Öncelikle yargı ‘bağımsızlığı’ ilkesine ‘tarafsızlığı’ 
şeklinde ekleme yapılarak yargının tarafsızlığına güçlü bir 
vurgu yapılmaktadır. 2010 Anayasa değişikliği ile HSYK 
seçim usulünde yapılan düzenlemeler sonucu ilk derece 
mahkemelerinde yapılan seçimler yargıda gruplaşmalara 
neden olmuştur. Kanun koyucu HSYK’nın çoğulcu bir yapıda 
olmasını istemişken, Anayasa Mahkemesinin seçim usulüne 
ilişkin maddedeki iptali nedeniyle, liste usulüne dönülerek 
çoğunlukçu bir yapı ortaya çıkmış ve bu da yargı darbesine 
varıncaya kadar büyük sorunlara yol açmış, HSYK seçim 
usulünde değişiklik yapılması zorunlu olmuştur. HSYK, 
HSK’ya dönüştürülmüş, üye sayısı 22’den 13’e düşürülmüştür. 
Adalet Bakanı ile müsteşarının üye olacağı HSK’ya 4 üye 
cumhurbaşkanınca, 7 üye ise TBMM tarafından seçilecektir. 
Anayasa Mahkemesindeki asker kökenli üyeler de çıkarılmış, 

17. BU SİSTEMDE HESAP SORULAMAYAN VE HESAP 
VEREBİLİR OLMAYAN HİÇBİR YETKİLİ SÖZ KONUSU 
DEĞİLDİR

18. YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI 
GÜÇLENDİRİLİYOR

Sıkıyönetimi gerektiren haller OHAL ilanı sebepleri arasına 
alınıyor. Cumhurbaşkanınca OHAL ilanı kararı verilirse, aynı 
gün Resmi Gazetede yayımlanacak ve aynı gün TBMM’nin 
onayına sunulacak. OHAL’in gerekli kıldığı konularda çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri aynı gün Meclise sunulacak 
ve Meclis 3 ay içerisinde onaylamaz ise hükümsüz hale 
gelecektir. Artık anayasa değişikliği yürürlüğe girdikten sonra 
olağanüstü hal kararnameleri için Meclisin ucu açık onay süreci 
ortadan kalkacak ve takvime bağlanmış olacaktır.  

AYM üye sayısı 17’den 15’e düşürülmüştür. Bu konularla alakalı 
şöyle bir soru sorulmaktadır. Bunları niçin cumhurbaşkanı ve 
çoğunluğu onun partisinden oluşan TBMM seçiyor? Bu haksız 
bir sorudur. Cumhurbaşkanını da Meclisi de doğrudan Millet 
seçmektedir. Peki AYM ve HSK üyelerini kim seçmeli! Millete 
hesap verme durumunda olmayan bürokratlar ve Milletle seçim 
ilişiği olmayan kurumlar mı? Tabi ki, doğrudan Millet tarafından 
seçilen, siyasi sorumluluğu olan kişi ve kurumlarca seçilmesi, 
daha demokratiktir.  

19. SIKIYÖNETİM KALKIYOR, OHAL YENİDEN 
DÜZENLENİYOR
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri birlikte yapılacak 
ve birlikte yenilenebilecektir. Cumhurbaşkanı, Meclis seçimini 
yenileme kararı alırsa, kendi seçimi de yenilenecek, TBMM de 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldığında, Meclis 
seçimleri de yenilenecek. Seçimlerin birlikte yenilenmesi, 
yasama-yürütme arasında vuku bulacak sorunları çözecek, 
sistemin tıkanması önlenecektir. Bu da denge-denetim işlevi 
gören ve ayrıca uzlaşma arayışını canlı tutan bir mekanizmadır. 

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde’ yürütmenin başı 
konumunda olan cumhurbaşkanı ve yasama organı genel 
seçimle belirlenmektedir. Yasama ve yürütme erkleri arasında 
oluşabilecek çekişmelerin çözüm aracı da seçimdir. Yasama 
ve yürütmeyi inşa eden de, değiştiren de egemenliğin yegâne 
sahibi Millettir.  

Bu sistemde beklentileri karşılayamamanın kılıfı yoktur. 
Yürütmenin başı olan cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve 
bakanları ile üst düzey yöneticileri atama, kararname çıkarma 
yetkisi ve bütçe yaparak Meclise sunması gibi temel yetkiler; 
yürütmenin egemenliğinin sahibi Millete bahanesiz hesap 
vermek zorunluluğunun göstergeleridir.    

20. YASAMA VE YÜRÜTMENİN BİRLİKTE SEÇİMİ, DEVLET 
YÖNETİMİNE DENGE VE UZLAŞMA GETİRİYOR

21. ‘CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE’ 
SEÇİMLERİN DENETLEYİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ ESASTIR

Suçluların muhakemesi, çekişmelerin çözümlenmesi, 
egemenliğin yargısal boyutuyla ilgilidir. Bu egemenlik 
yetkisini Millet adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler icra 
eder. İdarenin her eylem ve işlemine karşı, anayasal ve yasal 
sınırlar içinde yargı yolu açıktır. Ancak bugün yürürlükte olan 
anayasaya göre cumhurbaşkanının tek başına imzaladığı 
işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Anayasada değişiklik 
sağlayan kanunla cumhurbaşkanının tüm işlem ve eylemlerine 
karşı idari yargı yolu, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri için 
ise,  Anayasa Mahkemesi yargı yolu açılmıştır. Dolayısıyla, 
‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ modelinde  yargılamaya 
kapalı alan, konu ve kişi bırakılmamıştır.

22. BU SİSTEMDE TÜM İŞLEMLERE KARŞI YARGI YOLU 
DENETİMİ AÇIK HALE GETİRİLMİŞTİR 
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MADDE 1 - 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 9’uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Hedefi, adaleti sağlamak olan yargının bağımsız olması 
yetmez, ayrıca tarafsız olması gerekir. Kanunda bu sağlanıyor.

Kanunun 1. maddesi ile;
Mahkemelerin bağımsızlığı yanında 
tarafsızlığına vurgu yapılmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

6771 SAYILI “TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ ANAYASASINDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR” 
KANUNUN DETAYLARI

MADDE 2 - 2709 sayılı Kanunun 75’inci maddesinde yer alan 
“beş  yüz elli” ibaresi “altı yüz” şeklinde değiştirilmiştir.

Nüfus sayısındaki artış ve parlamento çalışmaları dikkate 
alınarak bu değişiklik önerilmektedir. 

 Kanunun 2. maddesi ile; 
 Milletvekili sayısı 600’e 

çıkarılmaktadır.

MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76’ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Yirmi beş” ibaresi “On sekiz” şeklinde, 
ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini 
yapmamış olanlar” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde 
değiştirilmiştir.

Seçme ve seçilme yaşı arasındaki fark ortadan kaldırılmış 
ve böylece seçilebilmek için seçmen yaşında olmak uygun 
görülmüştür.

Kanunun 3. maddesiyle; 
 Seçilme yaşı 18’e indirilmiştir.
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MADDE 4- 2709 sayılı Kanunun 77’nci maddesi başlığıyla  
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

• Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
• Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli 

çoğunluğun sağlanamaması halinde 101’inci maddedeki 
usule göre ikinci oylama yapılır.

Kanunun 4. maddesi ile; 
  TBMM ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine ilişkin düzenleme 

yapılmaktadır.

C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanının seçim dönemi

MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 87’nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, 
kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap 
kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına 
ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların 
onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel 
af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde 
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

Kanunun 5. maddesi ile; 
 TBMM’nin görev ve yetkileri yeniden 

 düzenlenmiştir.
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MADDE 6 - 2709 sayılı Kanunun 98’inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır.

 Kanunun 6. maddesi ile; 
 TBMM’nin denetim, yetki ve görevleri  

 önerilen modele uygun olarak 
yeniden düzenlenmiştir.

Madde 98 – Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, 
genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla 
bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan 
incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren 
belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmesidir.

Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar 
hakkında 106’ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları 
uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.

Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde 
cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından 
ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin 
verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis 
İçtüzüğü ile düzenlenir.

MADDE 7- 2709 sayılı Kanunun 101’inci maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Kanunun 7. maddesi ile;
 Cumhurbaşkanı adaylık ve aday 

önerme şartlarına ilişkin düzenleme 
yapılmaktadır.

MADDE 101- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yüksek 
öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk 
vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki 
defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel 
seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az 
yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen 
aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği sona erer.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu 
alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk 
sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci 
oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış 
iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilir.

A. Adaylık ve seçimi
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İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin 
herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci 
oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame 
edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması 
halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli 
oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. 
Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması 
halinde sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve 
başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam 
eder.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usûl ve esaslar 
kanunla düzenlenir.

MADDE 104- Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi 
Cumhurbaşkanına aittir.
Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini 
ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu 
çalışmasını temin eder.

Kanunun 8. maddesi ile; 
 Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri  
 düzenlenmiştir. Yürütme yetkisinin 

Cumhurbaşkanına ait olduğu açıkça 
belirtilmiştir.

MADDE 8- 2709 sayılı Kanunun 104’üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.
Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
Kanunları yayımlar.
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderir.
Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya 
esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa 
Mahkemesinde iptal davası açar.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine 
son verir.
Üst kademe kamu yöneticilerini atar ve görevlerine son 
verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. 
Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini 
gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet 
temsilcilerini kabul eder.
Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü 
takdirde halkoyuna sunar.
Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Başkomutanlığını temsil eder.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin 
cezalarını hafifletir veya kaldırır.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın 
ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel 
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan 
siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 
düzenlenemez.
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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 Meclisinin aynı konuda kanun 
çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
hükümsüz hale gelir.
Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih 
belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün 
yürürlüğe girer.
Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen 
seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve 
yetkileri kullanır.

Kanunun 9. maddesi ile; 
 Cumhurbaşkanının cezai 

sorumluluğuna ilişkin  
 prosedür düzenlenmiştir.

MADDE 9- 2709 sayılı Kanunun 105’inci maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 105- 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 
tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına 
karar verebilir.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki 
siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye 
sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her 
siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş 
kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, 
soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis 
Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi 
halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor 
Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, 
dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte ikisinin gizli 
oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması 
üç ay içerisinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir 
defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama 
bu sürede kesin olarak tamamlanır.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı 
seçim kararı alamaz.
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen 
Cumhurbaşkanının görevi sona erer.
Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia 
edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü 
uygulanır.

E. Cumhurbaşkanının cezai 
sorumluluğu
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 Kanunun 10. maddesi ile; 
 Cumhurbaşkanı Yardımcıları, 
Cumhurbaşkanına vekâlet ve 

Cumhurbaşkanlığının boşalması 
hallerine ilişkin düzenleme ile, 
Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve 

Bakanların cezai sorumluluklarına  
 ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 10- 2709 sayılı Kanunun 106’ncı maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, 
Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar
MADDE 106 - Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha 
fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle 
boşalması halinde kırk beş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi 
yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait 
yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl ve daha az kalmışsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi 
ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa 
seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim 
tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan 
Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki 
seçim birlikte yapılır. 

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi 
sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve 
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme 
yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 
atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 
bakanlar, 81’inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa 
üyelikleri sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına 
karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar 
hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, 
önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tam sayısının 
beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar 
verebilir.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki 
siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye 
sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her 
siyasî parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş 
kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, 
soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis 
Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi 
halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
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H. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 
yenilenmesi
MADDE 116 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar 
verebilir. Bu halde Türkiye Büyük  Millet Meclisi genel seçimi ile 
Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi 
halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile 
Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından 
seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde 
Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin 
ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve 
Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. 
Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri 
de beş yıldır.

 Kanunun 11. maddesi ile;
 TBMM ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin  yenilenmesi 
 düzenlenmektedir. 

MADDE 11- 2709 sayılı Kanunun 116’ncı maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12- 2709 sayılı Kanunun 119’uncu maddesi başlığıyla 

birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları 
metinden çıkarılmıştır.

Kanunun 12. maddesi ile; 
 Olağanüstü hal yönetimine ilişkin 

düzenleme yapılmıştır.

MADDE 119 - Cumhurbaşkanı, savaş, savaşı gerektirecek bir 
durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve 
milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren 
şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya 
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın 
şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle 
kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması; tabiî afet veya tehlikeli 
salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması 
hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı 
ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.
Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmî Gazetede 
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
sunulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır; 
Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini 
kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

III. Olağanüstü hal yönetimi
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Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her 
defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş 
hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal 
ve çalışma yükümlülükleri ile 15’inci maddedeki ilkeler 
doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı 
veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin 
uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla 
düzenlenir.

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli 
kıldığı konularda, 104’üncü maddenin on yedinci fıkrasının 
ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki 
bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis 
onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
toplanamaması hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında 
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içerisinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. 
Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.

MADDE 13- 2709 sayılı Kanunun 142’nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. 
Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak 
işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri 
mahkemeler kurulabilir.”

MADDE 14- 2709 sayılı Kanunun 159’uncu maddesinin başlığı 
ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri 
metinden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi 
madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan 
“kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun 
ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

 Kanunun 13. maddesi ile; 
 Askeri yargıya son verilerek, yargı 

birliği sağlanmıştır.

Kanunun 14. maddesi ile; 
HSYK yeniden düzenlenmekte ve 
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 

oluşturulmaktadır.
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire 
halinde çalışır. 
Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci 
sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim 
ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa 
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim 
ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay 
üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda 
belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev 
yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar 
arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en 
az birinin de avukat olması zorunludur. 
Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek 
üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. 
Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon 
her bir üyelik için üç adayı, üye tam sayısının üçte iki 
çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme 
işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye 
tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday 
belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan 
iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi 
tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından 
belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli 
oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması 
halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu 
aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok 
oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi 
tamamlanır. 

MADDE 15- 2709 sayılı Kanunun 161’inci maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha 
seçilebilir. 
Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından 
önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri 
dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı 
takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.

 Kanunun 15. maddesi ile; 
 Bütçe ve kesin hesap kanununa 
ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

Geçici bütçe kanuna ilişkin 
düzenlemeye yer verilmiştir.

MADDE-161 Kamu idarelerinin ve kamu İktisadî teşebbüsleri 
dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle 
yapılır.
Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, 
uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla 
sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla 
düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında 
hiçbir hüküm konulamaz.
Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en 

Bütçe ve kesin hesap
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az yetmiş beş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 
Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun elli 
beş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve 
malî yılbaşına kadar karara bağlanır.
Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, 
geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da 
çıkarılamaması durumunda yeni bütçe kanunu kabul edilinceye 
kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre 
artırılarak uygulanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare 
bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi 
sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde 
bulunamazlar.
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik 
önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur 
ve oylanır. Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, 
harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe 
kanununa hüküm konulamaz. 
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, 
üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.
Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek 
tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe 
kanununa hüküm konulamaz.
Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri 
ile carî ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, 
öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi 
zorunludur. 
Merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî 
yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel 

uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanun teklifinin 
verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde 
Meclise sunar.
Kesin hesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin 
Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla 
ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap 
yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına 
gelmez.
Kesin hesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle 
birlikte görüşülür ve karara bağlanır.

MADDE 16
A) 
1. 8. Maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 
2. 15. Maddesinin birinci fıkrasında, 
3. 17. Maddesinin dördüncü fıkrasında ve  
4. 19. Maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “sıkıyönetim”;  
5. 88. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu 
ve”, ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve”; 
6. 93. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “doğrudan 
doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine”;
 

 Kanunun 16. maddesi ile; 
 Anayasanın diğer maddelerinde 

getirilen değişiklikler 
 çerçevesinde tüm metnin uyarlaması 

yapılmıştır.
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7. 125. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının 
tek başına yapacağı  işlemler ile Yüksek Askerî Şuranın kararları 
yargı denetimi dışındadır ancak” ve altıncı fıkrasında yer alan 
“sıkıyönetim”; 
8. 148. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sıkıyönetim”, 
altıncı fıkrasında yer alan “Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi” ve  “Yüksek” yedinci fıkrasında yer alan “ile 
Jandarma Genel Komutanı”; 
9. 153. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı veya”;
10. 154. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek”; 
11. 155. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan ve 
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları” ve “Tüzük 
tasarılarını incelemek” üçüncü fıkrasında yer alan “Yüksek” 
ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır. 

B) 
12. 73. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 
13. 78. Maddesinin başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması ve 
ara seçimler”; 
14. 117. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı”;
15. 118. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı,  Başbakan Yardımcıları” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı Yardımcıları”, “Kara, Deniz ve  Hava Kuvvetleri 
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından” ibaresi 
“Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlarında”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” 
ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında yer alan 
“Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı Yardımcıları”, beşinci 
fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı 

Yardımcısının”, altıncı fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile”; 
16. 123. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ancak kanunla 
veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi 
“kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile”; 
17. 124. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “tüzüklerin” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin”; 
18. 127. Maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanının”; 
19. 131. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlar 
Kurulunca” ibaresi “tarafından”;
20. 134. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” 
ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği Bakana”; 
21. 137. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”;
22. 148. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun 
hükmünde kararnamelerin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamelerinin” altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu 
Üyelerini” ibaresi “Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları”; 
23. 149. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on iki” ibaresi 
“on”; 
24. 150. Maddesinde yer alan “kanun hükmündeki 
kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin” 
ve “iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisinde en 
fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve”; 
25. 151. Maddesi ile
26. 153. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanun 
hükmünde kararname” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi”;
27. 152. Maddesinin birinci fıkrası ile
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28. 153. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanun 
hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin”; 
29. 158. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve 
askeri” ibaresi “adli ve idari”; 
30. 166. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hükümete” 
ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 
31. 167. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir. 

C) 
32. 89. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “geri gönderilen 
kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile” ve 
33. 117. Maddesinin üçüncü fıkrasının başına 
“Cumhurbaşkanınca atanan” ibareleri eklenmiştir. 
 
Ç) 
34. 108. Maddesinin birinci fıkrasına “inceleme” ibaresinden 
önce gelmek üzere “idari soruşturma” ibaresi eklenmiş ikinci 
fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetler ve” ibaresi metinden 
çıkarılmış üçüncü fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden 
başkanı kanunla belirlenen nitelikteki kişiler arasından” ibaresi 
“başkan ve üyeleri” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan 
“kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile” şeklinde 
değiştirilmiştir.     

D)
35. 146. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on yedi” ibaresi 
“on beş” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “bir 
üyeyi askeri Yargıtay, bir üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi” 
ibaresiyle dördüncü fıkrasında yer alan “Askeri Yargıtay, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi” ibareleri metinden çıkarılmıştır. 

E) 
36. 82. Maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 
37. 96. Maddesinin ikinci fıkrası, 
38. 117. Maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 
39. 127. Maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 
40. 150. Maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 
41. 91, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ile ilgili 
madde
42. 99, Gensoru ile ilgili madde  
43. 100, Meclis Soruşturması ile ilgili madde 
44. 102, Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili madde  
45. 107, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile ilgili madde  
46. 109, (Bakanlar Kurulu) Kuruluş ile ilgili madde   
47. 110, (Bakanlar Kurulu) Göreve başlama ve güvenoyu ile ilgili 
madde  
48. 111, (Bakanlar Kurulu) Görev sırasında güvenoyu 
49. 112, (Bakanlar Kurulu) Görev ve siyasi sorumluluk  
50. 113, Bakanlıkların kurulması ve Bakanlar ile ilgili madde  
51. 114, Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu ile ilgili madde 
52. 115, Tüzükler ile ilgili madde  
53. 120, Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin 
ciddi şekilde bozulması sebebiyle olağanüstü hâl ilanı ile ilgili 
madde 
54. 121, Olağanüstü hâllerle ilgili düzenlenen madde 
55. 122, Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş ilanı ile ilgili madde 
56. 145, Askeri yargı ile ilgili madde 
57. 156, Askeri Yargıtay ile ilgili madde 
58. 157, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile ilgili madde  
59. 162, Bütçenin görüşülmesi ile ilgili madde  
60. 163, Bütçelerde değişiklik yapabilme esasları ile ilgili 
madde   
61. 164, Kesin hesap ile ilgili madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kırmızı renk ile belirtilen ibareler anayasa metninden çıkarılmış, 
mavi renk ile belirtilen ibareler anayasa metnine eklenmiştir. 
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MADDE 17- 2709 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 21- 
A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi 

milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 
3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı 
tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve 
Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı 
alması halinde 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel 
seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla yapılan 
değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile 
diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise 
Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en 
geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

C) Anayasanın 159’uncu maddesinde yapılan düzenlemeye 
göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün 
içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü görevlerine 

Kanunun 17. maddesi ile; 
Getirilen geçici madde 21 ile bazı 

değişikliklerin uygulanması ile ilgili 
geçiş süreçleri düzenlenmektedir.
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başlarlar. Başvurular, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları 
Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu 
Karma Komisyona gönderir. Komisyon on gün içinde 
her bir üyelik için üç adayı üye tam sayısının üçte iki 
çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki çoğunluk 
ile seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve üçüncü 
oylamalar yapılır; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte 
üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç 
çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en 
çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday arasından 
ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları 
gözeterek on beş gün içinde seçimi tamamlar. Mevcut 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin 
göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder 
ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre 
çalışır. Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar 
mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümleri 

uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar 
Kuruluna yeniden seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde 
adli yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Yargıtay 
üyeliğine, idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler 
Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; 
öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise 
Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde 
yapılan seçim ve atamalarda boş kadro olup olmadığına 
bakılmaz, seçilen ve atanan üye sayısı kadar Yargıtay ve 
Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave edilir.

D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin 
herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri 
devam eder. 

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler 
kaldırılmıştır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
dört ay içinde; Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek  İdare 
Mahkemesinin askeri hakim sınıfından Başkan, Başsavcı, 
İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askeri hakimler (yedek 
subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate alınarak;

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim 
veya savcı olarak atanabilirler. 

b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, mali, 
sosyal hak ve yardımlar ile diğer hakları yönünden emsali 
adli veya idari yargıya mensup hâkim ve savcılar, bunların 
dışındaki hak ve yükümlülükler yönünden ise bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki mevzuat hükümleri uygulanmaya 
devam edilmek suretiyle Milli Savunma Bakanlığınca mevcut 
sınıflarında, Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının 
hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bunlardan, emeklilik 
hakkını elde edenlerden yaş haddinden önce bu görevlerden 
kendi istekleriyle ayrılacaklara ödenecek tazminata ilişkin 
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usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Kaldırılan askerî yargı 
mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun yolu 
incelemesi aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay veya 
Danıştay’a, diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili 
adli veya idari yargı mercilerine dört ay içinde gönderilir. 

F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükte bulunan 
kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer 
düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini 
sürdürür. Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler 
hakkında 152’nci ve 153’üncü maddelerin uygulanmasına 
devam olunur.

G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar 
Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik 
yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.

H) Anayasanın 67’nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak 
ilk milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 
bakımından uygulanmaz.

 Kanunun 18. maddesi ile; 
 Yürürlük ve halk oylaması konuları 

 düzenleniyor.

MADDE 18- Bu Kanun ile Anayasanın;
a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113’üncü maddelerinde 
yapılan değişiklikler ile 114’üncü maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkralarının ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125’inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 127’nci 
maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137’inci 
maddelerinde yapılan değişiklikler ile 148’inci maddenin 
birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar 
Kurulu üyelerini” ibaresine dair değişiklik, 150, 151, 152, 153, 
155’inci maddenin ikinci fıkrası, 161, 162, 163, 164, 166’ncı ve 
167’nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile Geçici 21’inci 
maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda 
Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

b) 75, 77, 101 ve 102’nci maddelerinde yapılan değişiklikler, 
birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı 
tarihte, 

c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101’inci maddesinin son 
fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi 
ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle 
oylanır.



NOTLAR


