
1982 ANAYASASINA GÖRE YÜRÜTME ORGANI

Anayasal sistem içerisinde yürütme, kanunların uygulanması gibi önemli bir görevi ifa
etmektedir.  Yürütmenin asli görevi kanunların sevk ve idaresi olarak anlaşılmalıdır. Ancak
bunun  haricinde  yürütmenin,  idarenin  düzenlenmesi,  ülkenin  korunması,  dış  politika,
ekonomik  ve  sosyal  projeler  üretmek  gibi  önemli  diğer  görev  ve  yetkileri  de  vardır.  Bu
nedenle  de  yürütme  organı  önemli  yetkilere  sahip  olmasının  yanı  sıra  birçok  görev  ve
sorumluluklara da sahiptir.

Yürütmenin  yapısı,  yasama-yürütme  ilişkileri  kapsamında  hükümet  sistemleri  ile
sınıflandırılmaya çalışılmaktadır. Bu konuda kuvvetler ayrılığına dayalı iki temel sistemden
bahsedile bilinir. Bunlardan yürütmenin tek başlı olduğu, yürütmenin başının halk tarafından
seçildiği ve yasama ile yürütmenin göreve devam etmesinin karşılıklı olarak birbirlerine bağlı
olmadığı sistemlere başkanlık sistemi denilmektedir. Yürütmenin bir kanadının devlet başkanı
(monarşilerde monark ya da cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı olabilir) ve diğer kanadının da
bakanlar  kurulu  olduğu,  bakanlar  kurulunun yasamanın  içinden çıktığı  ve yasamaya karşı
sorumlu olduğu, yasama ve yürütmenin karşılıklı silahlara sahip olduğu diğer uygulama ise
parlamenter sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu iki sistemin değişik özelliklerini bünyesinde
taşıyan karma bir sistem olarak da; halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının önemli görev ve
yetkilerinin  olduğu,  yasama  içerisinden  çıkmakla  birlikte  hem  yasamaya  hem  de
Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olan bir Bakanlar Kurulunun bulunduğu sisteme ise  yarı-
başkanlık sistemi denilmektedir.

Dünya anayasalarına bakıldığında devletin yürütme organının tekli (monist) ya da ikili
(düalist) bir yapı üzerine bina edildiği görülmektedir. Bu tanımlamada ifade edilen monist
tanımlama  tek  bir  kişi  olabileceği  gibi  İsviçre’de  karşılaşıldığı  gibi  bir  kurul  da
olabilmektedir.  Düalist yapı  ise  yürütmenin  iki  farklı  güç  odağı  tarafından  idare  edildiği
sistemleri ifade etmektedir. 

Ancak yürütmenin yapısını tahlil etmek bakımından bu formülasyon yeterli değildir.
Çünkü dünya üzerinde saf parlamenter ve saf başkanlık hükümet sistemlerine ait olduğu kabul
edilen bu kriterler bir araya getirilerek hybrid (karma) hükümet sistemlerinin oluşturulduğu
görülmektedir.

Yürütmenin  yetkileri  bakımından  monist yapıda  bir  bölünme  yoktur.  Başkanlık
sisteminin olduğu bir anayasal sistemde, yürütmeye ilişkin tüm yetkiler başkana verilmiştir ya
da saf parlamenter sistemin uygulandığı bir ülkede devletin idaresine ilişkin yetkiler bakanlar
kuruluna  verilerek  devlet  başkanına  sadece  sembolik  yetkiler  bırakılmıştır.  Bu  nedenle
yetkinin kullanımı bakımından bir çatışmadan söz edilemeyecektir. Ancak düalist yürütmenin
hâkim olduğu ülkelerde ise hem devlet başkanı hem de Bakanlar Kurulu’nun sistem üzerinde
önemli yetkileri olduğu ifade edilebilir.

Yürütmenin  sorumluluğu monist sistemlerde  belirgindir. Sorumluluk esasen  göreve
getirene-yetki verene karşı sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Başkanlık sistemlerinde
başkan  halk  tarafından  seçildiği  için  yasamaya  karşı  değil  halka  karşı  sorumludur.  Saf
parlamenter  sistemde  ise  Bakanlar  Kurulu’na  yetkiyi  veren  parlamento  olduğu  için,
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parlamentoya  karşı  sorumludur.  Ancak  düalist sistemde  ise  sorumluluk  farklılık
göstermektedir.  Bazı  sistemlerde  Bakanlar  Kurulu  hem  parlamentoya  hem  de
Cumhurbaşkanı’na  karşı  sorumlu  iken  (1958  Fransa  Anayasası), bazı  sistemlerde  sadece
parlamentoya karşı sorumludur (2018 Öncesi T.C. Anayasası) Cumhurbaşkanı’nın ise görevi
ile ilgili olarak vatana ihanet ya da anayasayı kasten ihlal dışında bir sorumluluğu olmadığı
görülmektedir. 

1982 Anayasası kabul edildiği tarihten itibaren düalist bir yapıyı, diğer deyişle hem
güçlü bir Cumhurbaşkanına hem de güçlü bir Bakanlar Kurulu’na bünyesinde yer vermiştir.
2007 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ile ilgili düzenlemenin Anayasaya
eklenmesi ile birlikte, Cumhurbaşkanının pozisyonu daha da güçlendirilmiştir. 16 Nisan 2017
referandumu  ile  kabul  edilen  anayasa  değişikliği  ise  düalist  yapıdan  başkanlık  sistemi
hükümet modeli bağlamında monist yapıya geçilmesini öngörmektedir. Zira bu sistemde bir
Bakanlar Kurulu öngörülmemektedir. Bakanlar bu sistemde de görevlerine devam etmektedir.
Fakat kolejyal bir Bakanlar Kurulu mevcut değildir. Ayrıca bakanların parlamentoya karşı bir
siyasi  sorumlulukları  bulunmamaktadır.  Bakanları  atamak  ve  görevden  almak  yetkisi
tamamen  Cumhurbaşkanı’na  ait  bir  yetkidir.  Bu  ise  bizi  sonuç  olarak  monist  yürütme
anlayışına götürmektedir. Ancak kabul edilen hükümet sisteminin bir saf başkanlık sistemi
olduğu da söylenemeyeceği açıktır.

I. 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ SONRASINDA TÜRKİYE 

A. CUMHURBAŞKANI’NIN SEÇİMİ

a. 1. Cumhurbaşkanı’nın Seçimi ve Tarafsızlığı

a. Cumhurbaşkanı’nın Seçilme Usulü

1921  Anayasasında  29  Ekim  1923  değişikliği  ile  devlet  teşkilatımıza  giren
Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından kendi üyeleri arasından seçileceği düzenlenmişti. Aynı
düzenleme 1924 Anayasasının 31. maddesinde de mevcuttu. Hem 1961 Anayasası hem 1982
Anayasası Cumhurbaşkanı seçimini TBMM’nin yetkileri arasında düzenlemiştir. 

Ancak, 31.07.2007 tarihli ve 5678 sayılı Kanunla 1982 Anayasasının 101. ve
102. maddesinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
usulü getirilmiştir. 1982 Anayasası’nda değişiklik öngören 6771 sayılı Kanun ’un
16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucu kabul  edilmesi  ile
birlikte,  Cumhurbaşkanı’nın  seçilme  şartları  ve  seçilme  usulünde  tekrar
değişikliğe gidilmiştir. 

6771  Sayılı  Kanun’un  7.  maddesi  ile  1982  Anayasası’nın  101.  maddesi
aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

“Cumhurbaşkanı,  kırk  yaşını  doldurmuş,  yükseköğrenim  yapmış,  milletvekili
seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından
seçilir.
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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.

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 usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

b. Cumhurbaşkanı’nın Siyasi Parti Üyeliği ve Tarafsızlığı

Cumhurbaşkanı’nın siyasi  parti üyeliği  bakımından ülkemizde farklı  uygulamaların
hayata  geçirildiği  gözlemlenmektedir.  Öncelikle  1924  Anayasasında,  Cumhurbaşkanı  dört
yılda bir meclis toplandıktan sonra, o meclisin görev süresi ile sınırlı olmak üzere seçilmekte
idi.  Bu  durum,  Cumhurbaşkanı’nın  meclis  ile  yakın  ilişkiler  geliştirmesini  gerekli
kılmaktaydı.  Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın siyasi  parti  üyeliği  hakkında herhangi  bir  kısıt  da
getirilmemişti.

1961 Anayasası ile birlikte ülkemizde anayasal olarak Cumhurbaşkanı seçilen kişilerin
siyasi  partilere  üye  olamayacağı  düzenlenmiştir.  Bu  kapsamda  Cumhurbaşkanlarının
tarafsızlıkları  vurgulanmıştır.  Cumhurbaşkanlarının  birer  uzlaştırmacı  olacakları  ve  tabiri
caizse oyunun temel kurallarına saygı göstermeleri gerektiği kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanının  tarafsızlığı  ve  varsa  siyasi  partisi  ile  ilişiği  kesileceği  1982
Anayasası ile  birlikte  tekrar  düzenlenmiştir.  Bu  kapsamda  Cumhurbaşkanlarının  gerekli
görmedikleri  müddetçe  Bakanlar  Kurulu’na  başkanlık  etmeleri  istenmemiştir.  Keza  siyasi
partilere  üye  olmaları  yasaklanmıştır.  Ayrıca  tarafsızlıkları  sağlanabilmesi  için  TBMM
tarafından seçildikleri dönemde 2/3 gibi önemli bir seçim nisabı öngörülmüştür. Fakat 2007
yılında Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından beş yıllık bir süre için seçilecek olması ve tekrar
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seçilme hakkı tanınması, Anayasada düzenlenen tarafsızlık hükmünün uygulamasını hayli güç
bir duruma sokmuştur.

2017 Anayasa değişikliği  ile  birlikte  kabul  edilen yeni  düzende Cumhurbaşkanının
siyasi partilere üye olması için herhangi bir engel kalmamıştır. Zira değişiklik hükmü, 101.
maddede yer alan siyasi partilere üye olamama hükmünü mülga etmiştir. Aynı şekilde anayasa
değişikliği Cumhurbaşkanının 101. maddenin “Nitelikleri ve tarafsızlığı” şeklindeki başlığını
“Adaylık ve  Seçimi”  şeklinde  değiştirerek  madde  kenar  başlığından tarafsızlık ibaresini
kaldırmıştır.  Artık  Cumhurbaşkanının  tarafsız  olmak  gibi  bir  sorumluluğu  da
bulunmamaktadır. 

c. Cumhurbaşkanının İkinci Döneminde TBMM’nin Erken Seçim Kararı Alması

Cumhurbaşkanı’nın  görev  süresi  beş  yıldır.  Cumhurbaşkanı  üst  üste  iki  kez  aday
olabilir.  Yeni  sistemin  ilgi  çekici  bir  diğer  hükmü  ise  TBMM tarafından  seçimlerin
yenilenmesi  kararı  hakkındadır.  Başkanlık  sisteminin  uygulandığı  birçok  ülkede,  kurucu
iktidar,  başkanın  yeniden  seçilmesini  yasaklamaktadır. Zira  başkanın  kişisel  karizması  ile
sistemi  domine  etmesi  ve  bu  nedenle  de  sistemin  anayasal  sınırlar  dışına  çıkması
muhtemeldir. Ancak bu sefer de yeniden seçilemeyecek bir başkanın parlamentodan destek
alması güçleşmektedir. Böyle başkanlara  topal ördek (lame duck)  nitelemesi yapılmaktadır.
Bunun önüne geçmek için de ülkemizde kabul edilen yeni sistemde, şayet TBMM’nin erken
seçim kararı Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde alınmışsa, Cumhurbaşkanına yeniden aday
olma imkânı verilerek giderilmeye çalışılmıştır. Ancak iki düzenleme şeklinde de ortak olan,
başkanın görev süresinin belirli olmasıdır. Bununla birlikte yeni düzenlemede bazı tereddütlü
yönler ortaya çıkabilecektir. Zira ülkemizde TBMM’nin bu şartlar altındaki erken seçim kararı
sonrasında, Cumhurbaşkanı seçimlerde üçüncü kez aday olabilecektir.

Cumhurbaşkanının  İkinci  Dönemi  Sorunu: Anayasa’da  Cumhurbaşkanının  ikinci
döneminde  TBMM tarafından  alınacak  olan  seçimlerin  yenilenmesi  kararından
bahsedilmektedir.  Peki,  Cumhurbaşkanının  ikinci  döneminden  anlaşılması  gereken  nedir?
Cumhurbaşkanının son dönemi mi yoksa Cumhurbaşkanının ikinci kez seçilerek görev yaptığı
dönem mi anlaşılmalıdır? İkisi arasında fark bulunmaktadır. Şöyle ki eğer Cumhurbaşkanının
son dönemi olarak bunu anlayacak olursak, Cumhurbaşkanı’nın ikinci kez seçildiği dönemde
TBMM tarafından alınacak olan bir  seçimlerin yenilenmesi  kararı  Cumhurbaşkanına aday
olma hakkı vermektedir. Aynı kişi tekrar Cumhurbaşkanı seçilirse bu görev süresi de onun son
dönemi olacaktır. Yani bu aynı zamanda TBMM tarafından tekrar bir seçimlerin yenilenmesi
kararı alınırsa bu da bizi aynı kişinin tekrar aday olabileceği gibi bir sonuca götürmektedir.
Fakat  Anayasada  belirtilen  Cumhurbaşkanının  ikinci  döneminden  anlaşılması  gereken,
kuşkusuz  Cumhurbaşkanının  ikinci  kez  seçilerek  göreve  başladığı  dönem  olarak  kabul
edilmelidir. 

II. Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri

1982  Anayasasının  104.  maddesi  Cumhurbaşkanının  görev  ve  yetkilerini
düzenlemektedir. İlgili madde şu şekildedir;
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 “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.  Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü
Türkiye  Büyük  Millet  Meclisinde  açılış  konuşmasını  yapar.  Ülkenin  iç  ve  dış
siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.

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,  görevlerine  son  verir  ve  bunların
atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 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.  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
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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
Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Cumhurbaşkanı ayrıca  Anayasada  ve  kanunlarda  verilen  seçme  ve  atama
görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

Cumhurbaşkanının belirtilen görev ve yetkilerinden, yürütmeye ilişkin yetkileri ile yasamaya
ilişkin yetkilerini,  detayıyla incelemek de yarar vardır. 

A. Yürütmeye İlişkin Yetkiler

1. Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları Atama 
Yetkisi

A. Yürütmeye İlişkin Yetkiler

a. Cumhurbaşkanı Yardımcılarını Atama Yetkisi

aa. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Atanma Usulü

1982  Anayasasına  göre  Cumhurbaşkanı,  seçildikten  sonra  bir  veya  birden  fazla
Cumhurbaşkanı  yardımcısını  cumhurbaşkanlığı  kararnamesi  ile  atayabilir.  Bu  hüküm
Cumhurbaşkanı  yardımcılarının  başka  bir  makamın  seçimi  ya  da  onayına  ihtiyaç
duyulmaksızın doğrudan Cumhurbaşkanının tek taraflı iradesi ile belirlenebileceği anlamına
gelmektedir.  Cumhurbaşkanı  yardımcıları  bakanlarla  birlikte,  Cumhurbaşkanına  karşı
sorumludur. 

Öncelikle ülkemizde bir veya birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atanabilecektir.
Cumhurbaşkanı’nın  seçildikten  sonra  cumhurbaşkanı  yardımcısını  (veya  yardımcılarını)
kendisi tek taraflı bir işlem ile seçmesi, yürütmede bir uyumun sağlanması açıdan olumludur.
Bununla  birlikte,  yardımcının  Cumhurbaşkanı  tarafından  tek  başına  seçilmesi,
cumhurbaşkanlığı makamında meydana gelecek boşalma durumunda cumhurbaşkanı yerine
vekâlet  edecek  kişinin  demokratik  meşruiyetinin  eksik  olmasına  sebebiyet  verebileceği
düşünülebilir.  Çünkü  Cumhurbaşkanı  yardımcıları,  Cumhurbaşkanı’na  vekâlet  ettikleri
dönemde  Cumhurbaşkanı’nın  yetkilerine  sahiptir.   Kaldı  ki  Ülkemizde,  Cumhurbaşkanı
yardımcılarının parlamentoya karşı siyasal sorumlulukları da bulunmamaktadır.

ba. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Sayısı ve Atanma Şartları

Anayasamızda  Cumhurbaşkanı yardımcılarının  sayısı  hakkında  bir  ifade  yer
almamaktadır.  Bu  nedenle  kaç  adet  Cumhurbaşkanı  yardımcısı  atanabileceği
Cumhurbaşkanı’nın takdirine bırakılmıştır denilebilir.
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Cumhurbaşkanı yardımcıları, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından
Cumhurbaşkanı  tarafından atanır  ve  görevden  alınır.  Cumhurbaşkanı  yardımcıları,  81  inci
maddede yazılı  şekilde Türkiye Büyük Millet  Meclisi  önünde and içerler. Türkiye Büyük
Millet  Meclisi  üyeleri,  Cumhurbaşkanı  yardımcısı  olarak  atanırlarsa  üyelikleri  sona  erer.
Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanabilmek için gerekli şartlar sadece milletvekili seçilme
yeterliliğine sahip olmaktır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından
Cumhurbaşkanı  tarafından atanır  ve  görevden  alınır.  Cumhurbaşkanı  yardımcıları,  81  inci
maddede yazılı  şekilde Türkiye Büyük Millet  Meclisi  önünde and içerler. Türkiye Büyük
Millet  Meclisi  üyeleri,  Cumhurbaşkanı  yardımcısı  olarak  atanırlarsa  üyelikleri  sona  erer.
Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanabilmek için gerekli şartlar sadece milletvekili seçilme
yeterliliğine sahip olmaktır.

b. Bakanları Atama Yetkisi

aa. Bakanların Atanması ve Görevden Alınması

Bir  kişinin  bakan olarak  atanabilmesi  için  milletvekili seçilme  yeterliliğine  sahip
olması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı, bakanları milletvekilleri arasından atarsa, Anayasaya
göre bakanlığa atanan milletvekilinin milletvekilliği düşecektir (md. 106). 

Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanların atanmasında ve görevden alınmasında yetki
doğrudan ve tek başına Cumhurbaşkanı’na verilmektedir. Bu durum idare hukukunun temel
prensibi  usulde  paralellik  ilkesine  uygunluk  göstermektedir. Bu  ilkeye  göre  bir  işlemin
yapılmasında kullanılan usul, kanunda aksi öngörülmedikçe o işlemin değiştirilmesi ya da ilga
edilmesi  için  de  kullanılır.  Yani  işlemin  tesis  edilmesi  ile  aynı  işlemin  kaldırılması  ve
değiştirilmesi  birbiriyle  aynı  olmalıdır. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı’nın tek taraflı  idari
işlemi ile atadığı bakanları yine aynı işlemle görevden alabilmesi usulde paralellik ilkesi ile
tutarlıdır.

ca. Bakan ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olarak Atanan Milletvekillerinin 
Durumu

Anayasada  bakan olarak  atanan  milletvekillerinin  milletvekilliğinin  düşeceği
belirtilmektedir.  Ancak  düşme  işleminin  ne  zaman  gerçekleştirileceği  açığa
kavuşturulmamıştır.  Cumhurbaşkanlığı  kararnamesinin  Resmi  Gazete’de  yayımlanası  ile
birlikte ilgili kişinin vekilliğinin düşeceği öncelikle akla gelebilir. Kanımızca bakan atanmak
suretiyle  bir  milletvekilinin  vekilliğinin  düşmesi  için  iki  ön  şartın  gerçekleşmesi
gerekmektedir. Bunlardan ilki,  bakan olarak atanan milletvekilinin bu atamaya karşı  itiraz
etmemesidir. Bakan olarak  atanabilmek için  kabul  edilebilecek diğer  şart  ise  ilgili  kişinin
milletvekilliğinin düşmesi için TBMM tarafından bakan atanmayı takip eden ilk oturumda
karar alınması olabilir. Ancak anayasa hükmü doğrudan bakan olarak atanan milletvekillerinin
milletvekilliklerinin  düşeceğini  düzenlemiştir.  Bu  nedenle  bakan  olarak  atanan  bir
milletvekilinin  milletvekilliğinin  nasıl  düşeceği  sonradan  yapılacak  düzenlemelerle  ya  da
uygulamayla belirlenebilecektir. 
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aa. Üst Kademe Kamu Görevlilerini Atama Yetkisi

Anayasa değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanı’nın yetkisini düzenleyen hükmün üst
kademe kamu görevlilerinin atanması ile ilgili ilgili kısmı şu şekildedir;

“Üst  kademe  kamu  yöneticilerini  atar,  görevlerine  son  verir  ve  bunların
atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.” 

Üst Kademe Kamu Görevlileri Kimlerdir

 Öncelikle  Anayasa  hükmünde üst  kademe kamu görevlilerinin kim olduğu açıkça
belirtilmemektedir. Üst kademe kamu görevlisi kategorisine hangi kamu görevlilerinin girdiği
ülkemizin  mevzuatında  açıkça  düzenlenmemektedir.  Anayasanın  ilgili  hükmünden  bu
kategorinin netleştirilmesinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacağı anlaşılmaktadır.
Zira  10.07.2018 tarih  ve 3 nolu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin konuyu düzenleyen 2.
maddesi şöyledir: 

“Atama usulü

MADDE 2- (1) Anayasanın 104 üncü maddesine göre yürütme yetkisinin sahibi
olan Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haizdir. 

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro,
pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro,
pozisyon  ve  görevlere  Cumhurbaşkanı  onayı  ile  atama  yapılır.  Bu  cetvellerde
sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan
veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı
ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir.

(3)  Bu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesine ekli  (I)  sayılı  cetvelde yer
alan  kadro,  pozisyon  ve  görevlerin  boşalması  hâlinde  ilgili
Cumhurbaşkanı yardımcısı  veya  bakan tarafından  görevlendirme
yapılabilir. Bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilir.”

İlgi madde hükmünden, Kararnamenin (I) sayılı cetvelinde sayılan kadro, pozisyon ve
görevlere atananların, bu anlamda üst kademe yöneticisi sayılacakları anlaşılmaktadır.

Atamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

Anayasa  ve  3  nolu  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  düzenlemeleri  uyarınca,  üst
kademe  yöneticilerinin  atanma  usul  ve  esasları  konusunda  Cumhurbaşkanı’nın  münhasır
yetkisi bulunmaktadır. Değişiklik hükmü atama bakımından tüm yetkiyi Cumhurbaşkanı’na
vermektedir. Bu konuda TBMM’nin bir yetkisi bulunmamaktadır.

2. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

a. Tek Başlı Yürütme Yapılarında Kararname Yetkisinin Genel Rejimi

Tek yapılı yürütme yapısı ABD’de ve Latin Amerika kıtasının önemli bir kısmında
olduğu  gibi,  ABD’den  etkilenerek  yürütme  organını  tek  bir  kişiye  veren  ülkelerde
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gözlemlenmektedir. Bu ülkelerin çoğunda başkanın sahip olduğu yetkiler  reaktif ve proaktif
yetkiler olarak değerlendirilmektedir. Başkanın reaktif yetkileri, Parlamentonun kabul ettiği
kanun  teklifinin  başkan  tarafından  veto edilmesi  durumunda  olduğu  gibi  parlamentonun
statükoyu değiştirmek  için  yaptığı  bir  hamlenin  başkan tarafından yine  mevcut  statükoyu
korumak  amacıyla  durdurulmasını  ifade  etmektedir.  Başkanın  proaktif  yetkileri  ise,
SHUGART ve MAINWARING’in tabiri  ile  başkanın  “yeni bir  statüko inşa etmesine izin
veren”  yetkilerdir. Bu yetkiler arasında, başkanın kanun teklifi vermesi, anayasa değişikliği
teklifi verebilmesi, meclis gündemini etkileyebilmesi (agenda power) ve kararname çıkarma
yetkisi gelmektedir.

Başkanlık sistemlerinde kararnamelerden kastedilen bir anlamda kanun gücünde olan
kararnamelerdir.  Parlamentonun  rızasının  aranıp  aranmaması  ya  da  kararnamelerin
parlamento  tarafından  iptal  edilip  edilememesi  hususları  başkanlık  sistemlerindeki
kararnamelerin farklı görünümleri olmakla birlikte, kanun gücünde olma hüviyetleri üzerinde
etkisi  yoktur.  Ancak  başkana  doğrudan  anayasada  açıkça  belirtilen  konularda  kararname
çıkarma  yetkisi  verilen  durumlarda,  başkan  bu  yetkisinin  kullanımı  için  önceden
parlamentodan bir izin almak zorunda değildir. Bu tür kararnamelere anayasal kararnameler
adı verilebilinir. Anayasal  kararname çıkarma yetkisi  belirli  konularda çıkarılmak şeklinde
sınırlanabilinir. Başkana bir de belirli konularda parlamento tarafından belirlenecek kapsamda
kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi  verilebilen uygulamalarda,  başkanın  kararname
yetkisini kullanabilmesi için parlamentonun onayına ihtiyacı olacaktır. Bu tür kararnamelere
de, başkan delege edilen kararname yetkilerini kullanabilecektir. Bahse konu kararnamelerden
ilkine  anayasal  kararname yetkileri  adı  verilirken,  diğerine  ise  delege  edilen  kararname
yetkileri denilmektedir.

b. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

aa. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yetki

1982 Anayasası’nda 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen değişiklik ile birlikte, kanun
hükmünde kararname kurumu mülga edilerek yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK)
getirilmiştir.  CBK’lar,  TBMM’nin  herhangi  bir  izin  ya  da  onay verici  işlemine  gerek
kalmaksızın doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından ihdas edilebileceklerdir. Mevcut sistemdeki
gibi parlamentodan bu konuda bir yetki kanunu almasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle
de,  kararnamelerin sadece yürütmenin münhasır  alanı içerisinde kaldığını söylemek yanlış
olmayacaktır.

da. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konusu

Anayasa’da  gerçekleştirilen  değişiklik  ile  birlikte  kararnamelerin  esas  düzenlenme
alanı yürütme organının kuruluşu, teşkilatı ve düzenlenişidir. 

1982  Anayasası’nın  104.  maddesinde  gerçekleştirilen  değişiklik  ile  birlikte  8.
maddesine göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri esas itibariyle yürütme ile ilgili konularda
çıkarılacağı  belirtilmektedir.  Genel  anlamda  idarenin  kuruluş  ve  işleyişi  için
Cumhurbaşkanına  doğrudan  yürütme  organının  düzenlenişi  kapsamında  CBK’lar  ile
düzenlenebilecek alanlar şunlardır:
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 Cumhurbaşkanı, Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilat

yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması (md. 106), 
 Devlet Denetleme Kurulu’nun işleyişi,  üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri

(md. 108), 
 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin teşkilatı ve görevleri (md. 118), 
 Kamu tüzel kişiliğinin kurulması (md. 123)
 Üst  kademe  kamu  görevlilerinin  atanmalarına  ilişkin  usul  ve  esasların  (md  104)

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği belirtilmektedir. 
 Cumhurbaşkanı,  yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

çıkarabilir. (md. 104)
 Ayrıca yürütme ile ilgili konularda olmak üzere, 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.  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. (md. 104)

Yine  bütçede  merkezi  yönetime  verilen  üst  sınır,  cumhurbaşkanı kararnamesi ile
genişletilemez (md. 161).

Yukarda  sayılan  yetkilerin  bir  kısmı  sadece  yürütmeye  münhasır  yetkiler  iken  bir
kısmı  ise  hem  TBMM’nin  hem  de  Cumhurbaşkanı’nın  düzenleme  alanına  girmektedir.
Cumhurbaşkanının  münhasır  yetki  alanına  giren  işlemler  Anayasada  şu  şekilde
belirtilmektedir; 

- Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilat yapısı ile merkez
ve taşra teşkilatlarının kurulması (md. 106), 

- Devlet Denetleme Kurulu’nun işleyişi,  üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri
(md. 108), -Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin teşkilatı ve görevleri ve üst kademe
kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar (md 104) .

ea.  Yürütmeye İlişkin Konular Kapsamında Çıkarılacak Olan Sosyal ve 
Ekonomik Haklara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Sınırı

Cumhurbaşkanlığı  kararnamelerinin  sadece  yürütme  alanına  ilişkin  çıkarılabileceği
düzenlenmiştir. Buna göre kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler dışında, sosyal ve
ekonomik hak ve  ödevler  kapsamında yürütmenin  organizasyonu dışında  kalan  konularda
Cumhurbaşkanlığı  kararnamesi  çıkarılamayacaktır.  Kişi  hak  ve  ödevleri  ile  siyasi  hak  ve
ödevler  konusunda  Cumhurbaşkanı’na  tanınan  yetki,  kanunlara  aykırı  olmamak  kaydıyla
kanunların  uygulamasını  gösteren  yönetmelik çıkarmak  ile  sınırlı  olacaktır.  Zira  fıkranın
devam eden cümlesi ise 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  denilerek,  hükmün  normatif  sınırını
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çizmektedir.  Bu  husus  KHK  rejimi  ile  benzer  olmasına  karşın  sadece  yürütme  alanında
gerçekleştirilecek olması dolayısıyla farklılaşmaktadır.

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve dördüncü bölümünde yer alan kişi hakları ve
ödevleri ve siyasî hak ve ödevler negatif statü haklardan olduğu dolayısıyla da bu konudaki
her türlü düzenlemenin bir sınırlama içereceği, ancak üçüncü bölümünde yer alan sosyal ve
ekonomik hak ve ödevlerin ise pozitif statü haklardan olması dolayısıyla bu konuda hakları
genişletici düzenlemeler yapılabileceğini öne sürülmüştür. 

Anayasada  kararnamelerin  kapsamının  belirlenmesi  önem  arz  etmektedir.  Zira
gerçekte de yürütmenin organizasyonu ve işleyişi  Cumhurbaşkanının yetki alanındadır. Bu
nedenle, yasama tasarrufu ile bu alana müdahale edilmesi sistemin temel mantığına aykırıdır.
Ancak belirsiz kalan alanlar söz konusu olduğunda, Cumhurbaşkanı bu alanı doldurmak için
kendi yetkileri hakkında genişletici bir yorumda bulunabilecektir. 

Öncelikle  yürütme  alanına  ilişkin  konularda  ibaresinin  açıklığa  kavuşturulmasında
yarar  vardır.  Zira  bu  kısıtlama,  bireylere  yönelik  kararnameler  çıkarılamayacağı  izlenimi
vermekteyse  de,  yürütme  ile  doğrudan  ilişki  içerisinde  olan  bireyler  açısından  durum
farklılaşmaktadır. Zira  yürütmeye ilişkin  konular, sadece  yürütmenin  organizasyonunu mu
kapsamaktadır  yoksa yürütme ile  muhatap olan bireyleri  de bu kapsamda değerlendirmeli
miyiz? Bunlar Anayasa’nın 104. maddesinin yürütmeye ilişkin konularda, sosyal ve ekonomik
hakları  ele  alan  CBK’ların  kapsamının  yeterince  açık  bir  şekilde  düzenlememiş  olduğu
sonucunu doğurmaktadır.    

Türk  hukukunda  ise  Cumhurbaşkanının  kararname  çıkarma  yetkisi  şu  hükümlerle
sınırlandırılmaya  çalışılmıştır:  Anayasada  münhasıran  kanunla  düzenlenmesi  öngörülen
konularda  ve  kanunda  açıkça  düzenlenen  konularda  CBK  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. Anılan hükümler ile kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği olan
denge kurulmaya çalışılmıştır.

fa. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Niteliği ve Normlar 
Hiyerarşisindeki Yeri

CBK’lardan;  “Bakanlıkların  kurulması,  kaldırılması,  görevleri,  yetkileri  ve  teşkilat
yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması (md. 106). Devlet Denetleme Kurulu’nun
işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri (md. 108). Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği’nin  teşkilatı  ve  görevleri  (md.  118).  Üst  kademe  kamu  görevlilerinin
atanmalarına  ilişkin  usul  ve  esaslar  (md  104).”  konularında  çıkarılan  cumhurbaşkanlığı
kararnameleri  kanun benzeri  bir  hukuki  niteliğe sahiptir. Bu kararnameler  yürütme organı
tarafından  çıkarılması  ve  genel,  soyut,  kişilik  dışı  ve  sürekli  olmaları  dolayısıyla  genel
düzenleyici işlemler olarak kabul edilebilinir. Ancak idarenin genel düzenleyici işlemlerinin
en temel özelliği, parlamentonun iradesine dolayısıyla kanunlara aykırı olamamalarıdır. 

Temelde  bu  tür  işlem  de  normlar  hiyerarşisinde  kanunlar  ile  aynı  düzeyde  yer
almaktadır. Bu alanlar anayasal açıdan doğrudan Cumhurbaşkanı’nın yetkisi kapsamındadır
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ve  TBMM bu  alanlara  kanun  çıkaramaz.  Farklı  düzenleme  alanları  olmaları  dolayısıyla
kararnamenin kanunları mülga etme gibi bir gücü yoktur.

Anayasa’da düzenlenen bazı  alanlarda ise  hem CBK hem de kanun ile  düzenleme
yapılabilecektir.  Örneğin  Kamu  tüzel  kişiliği  kurulması  yetkisi  hem  TBMM’ne  hem  de
Cumhurbaşkanı’na verilmektedir.  Bu bakımdan söz konusu alan içerisinde kararnameler ile
kanunların  aynı  hukuki  güce  sahip  olduklarını  söylemek  yanlış  olmaz.  Bu  nedenle
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hukuki statüsü itibariyle  kanunlar ile aynı olduğu kabul
edilebilir. Ancak bir farkla ki, kanunlar hem kurucu hem de feshedici bir özelliğe sahip iken
CBK’lar sadece kurucudur.

Sosyal ve ekonomik haklara ilişkin çıkartılacak olan CBK’lar da, yukarda belirtilen
SINIRLAR  dâhilinde  çıkartılabilecek  kararnamelerdir.  Bu  kararnameler  kanunlar  ile
çatıştığında ya da sonrasında aynı konuyu düzenleyen kanunlar çıkarıldığında kararnameler
değil kanunlar uygulanacaktır. 

Bu  kapsamdaki  CBK’lar,  yalnızca  kanunla  düzenlenmeyen  alanlar  bakımından  kanun
gücündedir.  Kanunla  düzenlenen  konular  bakımından  işlerliğini  kaybetmektedir.
Cumhurbaşkanlığı  kararnamelerine  mevcut  sistemdeki  KHK’lardan  ayrı  olarak  kanunları
değiştirmek ya da yürürlükten kaldırmak yetkisi de verilmemiştir. 

ga. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimi 

Kararnameler, mevcut sistemdeki gibi Anayasa Mahkemesi tarafından esas ve şekil
denetimine tabidir. Şekil ve esas bakımından Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
60 günlük süre zarfında;  Cumhurbaşkanı,  TBMM’de en fazla  üyeye sahip iki  siyasi  parti
grubu ve TBMM’nin en az beşte biri tutarındaki milletvekili Anayasa Mahkemesi’ne iptal
davası açmaya yetkilidir. 

İşlem türü Yetkili Makam Sınırlandırma
İşlemin Hukuki

Niteliği
Normlar Hiyerarşisi Denetim

Bakanlıkların,  Milli
Güvenlik  Kurulu
Genel  Sekreterliği,
Devlet  Denetleme
Kurulu ve  Üst
Kademe  Kamu
Görevlilerinin
atanması  rejimi
hakkında işlemler 

Sadece Cumhurbaşkanı Sınırlandırma
öngörülmemiş

Münhasır Yetki Kanunlar  ile  aynı
seviyede

Anayasa Mahkemesi

Kamu  Tüzel
Kişiliği’nin
kurulması

Hem  Cumhurbaşkanı
hem TBMM

Sınırlandırma
öngörülmemiş

Genel
Düzenleyici
İşlem

Kanunlar  ile  aynı
seviyede

Anayasa Mahkemesi

Yürütmeye  ilişkin
genel  kararname
çıkarma yetkisi 

Hem  Cumhurbaşkanı
hem de TBMM 

İlgili  fıkrada
sınırlandırma
öngörülmüş

Genel
Düzenleyici
İşlem

Kanunların  altında
Yönetmeliklerin  (ve
önceki  sistemdeki
tüzüklerin) Üzerinde

Anayasa Mahkemesi 

ha. Yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanlığı  kararnamelerinin  konusu,  yukarda  belirtilen  sınırlamalar  dışında,
yürütmeye  ilişkin  konular  olarak  düşünülebilinir.  Ancak  yürütmeye  ilişkin  çıkarılan
kanunların uygulanmasını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarılamayacaktır.
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Zira  1982 Anayasası’na  göre  (2709 s.  Kanun md.  8)  kanunların  uygulanmasını  sağlamak
üzere  ve  bunlara  aykırı  olmamak  üzere  yönetmelik çıkarabileceğinden  bahsedilmektedir.
Görüldüğü üzere,  kanunların uygulanmasını sağlamak, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile
değil yönetmelik ile gerçekleştirilecek bir alandır.  

3. Olağanüstü Hal İlan Etme Yetkisi ve Olağanüstü Hal 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

a. Genel Olarak Olağanüstü Hal

Olağanüstü  durumlar,  anayasanın  günlük  işleyişi  içerisinde,  anayasanın  olağan
düzenlemeleri ile giderilemeyecek olan ve bu haliyle kamu güvenliğini tehdit eden durumları
ifade etmektedir.

b. 1982 Anayasası’na Göre Olağanüstü Hal İlanı

1982  Anayasasında  iki  farklı  olağanüstü  yönetim  usulü  (olağanüstü  hal  ve
sıkıyönetim)  öngörülmekte  idi.  Ayrıca  Olağanüstü  yönetimin  ilan  süresi  de  altı  ay  olarak
belirlenmiş idi.  Bu yönetim usullerinin tercih edilmesine göre yetkili ve görevli organlar da
değişmekte idi. Fakat 2017 değişiklikleri ile birlikte sıkıyönetim usulü kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanı;

- Savaş hali, 

- 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 ciddi şekilde bozulması, 

- Tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık, 

- Ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde, süresi altı
ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilecektir. 
Olağanüstü  hal  ilanının  tek  başına  Cumhurbaşkanı tarafından  ilan  edilmesi

öngörülmektedir.  Olağanüstü hal ilanı Resmi Gazete’de ilan edildiği gün TBMM’nin onayına
sunulması  öngörülmektedir.  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  tatilde  ise  derhal  toplantıya
çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya
olağanüstü hali kaldırabilir.

c. 1982 Anayasası’na Göre Olağanüstü Halin Kapsamı ve Olağanüstü Halde 
Cumhurbaşkanı Kararnameleri

Anayasaya göre, “olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı
konularda,  104  üncü  maddenin  on  yedinci  fıkrasının  ikinci  cümlesinde  belirtilen
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sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki
bu  kararnameler Resmi  Gazetede  yayımlanır,  aynı  gün  Meclis  onayına  sunulur”.  Yani
olağanüstü dönem Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağanüstü dönemde sadece Anayasa’nın
15. maddesi ve olağanüstü dönemin gerekli kıldığı konular ile sınırlıdır. Ayrıca bu maddeye
göre  olağanüstü  hal  ile  ilgili  çıkarılan  kararnamelerin  kanun  gücünde  oldukları  özellikle
belirtilmektedir.  Buna  göre  kanun  gücünde  olan  kararnameler,  mevcut  kanunları
değiştirebilecek ve yürürlükten kaldırabilecek güçte olacaktır.

d. Olağanüstü Halde Cumhurbaşkanı Kararnamelerinin İlanı ve Yargısal Denetimi

1982 Anayasası’na göre, “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.” Buna göre TBMM’nin kararnameleri üç ay içerisinde görüşmesi ve karar
alması  gerekmektedir.  Değişiklik  teklifi,  mevcut  sistemle  aynı  şekilde,  olağanüstü  hal
kararnamelerini anayasa denetimine tabi kılmamaktadır.

Kararnamelerin yayımlanarak yürürlüğe girdikleri aynı gün TBMM’ne sunulmaları en
azından  siyasi  denetimin  muhafaza  ediliyor  olması  açısından  önemlidir.  Zira  TBMM’nin
kararnameleri,  değiştirme,  kabul  veya  ret  yetkileri  vardır. Ülkemizin  anayasal  uygulaması
gereği, TBMM, olağanüstü hal kanun hükmündeki kararnamelerini bir parlamento kararı ile
değil  kanun ile kabul etmektedir. Dolayısıyla da kararname, TBMM’nin kabulünün Resmi
Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kanun vasfını almaktadır. Bu andan itibaren de kanunların
tabi olduğu Anayasa’ya uygunluk denetiminin işletilebilmesi mümkün olacaktır. TBMM’nin
kabul  ettiği  ve  kanunlaştırdığı  bir  kararname  hakkında,  altmış  gün  içinde  Anayasa
Mahkemesi’ne  norm  denetimi  için  başvurulması  sonucunda,  bu  kararnamenin  anayasal
denetimi yapılabilecektir. 

4. Devlet Denetleme Kuruluna Denetim Yaptırma Yetkisi

2443 sayılı  ve  1  Nisan  1981  tarihli  bir  kanunla  kurulmuş  olan  Devlet  Denetleme
Kurulunun  görevleri,   Anayasanın  108.  maddesinde  şu  şekilde  düzenlenmiştir:  “İdarenin
hukuka  uygunluğunun,  düzenli  ve  verimli  şekilde  yürütülmesinin  ve  geliştirilmesinin
sağlanması  amacıyla,  Cumhurbaşkanlığına bağlı  olarak kurulan Devlet  Denetleme Kurulu,
Cumhurbaşkanının  isteği  üzerine,  tüm  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  ve  sermayesinin
yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı  her  türlü kuruluşta,  kamu kurumu
niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında,
kamuya  yararlı  derneklerle  vakıflarda,  her  türlü  idari  soruşturma,  inceleme,  araştırma  ve
denetlemeleri yapar.”
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B. Yasamaya İlişkin Yetkiler

1. Kanunları Tekrar Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
(Veto) Yetkisi

a. Başkanlık Sistemlerinde Veto Yetkisi

Veto yetkisi  başkanlık  sistemlerinde,  başkanın  arzu  etmediği  bir  kanunun  yeniden
görüşülmesini  istemek adına  tekrar  parlamentoya göndermesidir. Veto  yetkisinin  sonuçları
mahiyetine  göre  değişkenlik  gösterebilmektedir.  Kimi  anayasalarda  veto  yetkisi,  başkanın
kanun  hakkındaki  olumsuz  görüşlerini  açıklamaktan  öteye  gitmemektedir.  Çoğu  ülke
uygulamalarında ise,  veto edilen metni kanunlaştırabilmek için parlamentonun öncekinden
daha  yüksek  olan  nitelikli  bir  çoğunluk  ile  kabul  etmesi  veya  tekrar  aynen  kabulü
gerekmektedir. Bunlar güçleştirici ve geciktirici veto olarak kabul edilmektedir. 

Kısmi veto, ABD’de bulunmayan ancak bazı Latin Amerika ülkelerinin sahip olduğu
ve başkana önemli avantajlar sağlayan bir yetkidir. Bu yetki başkana bir tasarının tümünü ya
da tasarı içindeki bazı hükümleri veto edebilme imkânı tanımaktadır. 

b. 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanın Kanunları Geri Gönderme Yetkisi

aa. Kanunu Geri Gönderme Yetkisinden Güçleştirici Veto Yetkisine

Maddenin yeni hali ise şu şekildedir; “Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen
kanunu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca
yayımlanır;  Meclis,  geri  gönderilen  kanunda yeni  bir  değişiklik  yaparsa,  Cumhurbaşkanı
değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.”

Yeni düzenlemede de bütçe kanunu ve Anayasa ile ilgili düzenlemeler aynen kalmıştır.
Yani  TBMM tarafından  kabul  edilen  bütçe  kanunları  Cumhurbaşkanı tarafından  geri
gönderilemez ve Anayasalar ile ilgili düzenlemeler saklıdır.

Anayasanın  2017  değişikliği  öncesinde,  Cumhurbaşkanının  kanunları  tekrar
görüşülmesi için TBMM’ne geri göndermesi hâlinde, TBMM’nin aynı çoğunlukla ve aynen
kabul ettiği takdirde Cumhurbaşkanı bu kanunu yayımlamak ile yükümlü idi. Yani TBMM
açısından  Cumhurbaşkanı’nın  kanunu  bir  daha  görüşülmek  üzere  geri  göndermesi  sadece
işlemi  geciktirici  bir  etkiye  sahip  idi.  Hatta  böyle  bir  düzenlemenin  bir  veto olarak
adlandırılmasının doğru olmadığı, bazı yazarlarca ileri sürülmektedir. Zira veto, engel olmak
anlamına gelmektedir. Bu engel olma durumu, ilk kabuldeki çoğunluktan daha nitelikli bir
çoğunluk veya otoritenin gerekli olması halinde bir anlam ifade edebilecektir.

ia. Güçleştirici Veto Yetkisinin Niteliği ve Cumhurbaşkanı’nın Kanun 
Yapımındaki Etkisi

TBMM tarafından  kabul  edilen  metin  artık  resmen  kanun  adını  almaktadır.  Tıpkı
değişiklik  öncesinde olduğu gibi,  TBMM’de kabul  edilerek  Cumhurbaşkanı’na gönderilen
metin üzerinde artık yasama organının herhangi bir değişiklik yapma veya ilgili metni geri
alma  yetkisi  yoktur.  İlgili  kanun  metninin  üzerinde  değişiklik  yapılabilmesi  ya  da  geri
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alınabilmesi ancak Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi ile ya da aynı konu hakkında yeni
bir kanun çıkartılması ile mümkündür.

Cumhurbaşkanı’nın 15 gün içinde bu kanunu ya veto etmesi ya da Resmi Gazete’de
yayımlaması  gerekmektedir.  Zira  kanunun  Resmi  Gazete’de  yayımlanması,  ilgili  kanunun
hukuk âleminde varlık kazanabilmesi için değilse bile vatandaşlar açısından bağlayıcı olması
için şarttır.

Cumhurbaşkanı tarafından  geri  gönderilen  kanun,  TBMM tarafından  aynen  kabul
edilmek, diğer deyişle ilgi metinde hiçbir değişiklik yapılmamış olmak durumundadır. Kanun
üzerinde (ifade veya imla dahil) herhangi bir değişiklik yapılması, o kanunun artık başka bir
kanun olduğu anlamına gelecektir. Bu durumda da Cumhurbaşkanı ilgili kanunu tekrar geri
gönderme yetkisine sahip olabilecektir.

TBMM, Cumhurbaşkanı tarafından geri  gönderilen  kanunları  üye tamsayısının  salt
çoğunluğu ile aynen kabul edebilecektir. Genellikle de, TBMM’nin kanunu ilk kabul ettiği
çoğunluktan  daha  fazla  bir  çoğunluk  ile  kabul  etmesi  gerekecektir.  Bu  nedenle  de,
Cumhurbaşkanı’nın  geri  göndermesinin  artık  güçleştirici  veto yetkisine  dönüştürüldüğü
söylenebilir. Burada söylenmesi gereken ilk husus şudur ki; artık Cumhurbaşkanı da yasama
faaliyetinin bir parçası hâline gelmiştir. Bu halde yasama yetkisi, Cumhurbaşkanı ile TBMM
arasında paylaşılmaktadır.

ja. Kısmi Veto Yetkisi ve TBMM’nde Kısmi Görüşme

Anayasamızda düzenlenen, Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan veto yetkisi,  kısmi
veto olarak adlandırılamaz. Zira Cumhurbaşkanı’nın yayımlanmasını uygun bulmadığı kanun
maddeleri  dışında  kalan  maddeleri  yayımlayarak  yürürlüğe  sokma  gibi  bir  yetkiye  sahip
değildir.

TBMM  Cumhurbaşkanınca  yayımlanması  kısmen  uygun  bulunmayan  ve  bir  daha
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunların sadece uygun
bulunmayan  maddelerini  görüşebilir.  Bu  durumda,  sadece  uygun  bulunmayan  maddelerle
ilgili görüşme açılır (TBMM İçtüzüğü, Madde 35 ve 81).

2. Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme (Fesih) Yetkisi

Anayasa’nın  116.  maddesi  TBMM ve  Cumhurbaşkanı seçimlerinin  yenilenmesini
düzenlemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile
seçimlerin yenilenmesine karar verebilmektedir. İlgili hüküm şu şekildedir:

“Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi,  üye  tamsayısının  beşte  üç  çoğunluğuyla
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.
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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.”

Gerek TBMM’nin gerekse Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin yenilenmesine karar  verebilmesi
için anayasada herhangi bir şart öngörülmüş de değildir.  

a. Seçimlerin Yenilenmesi veya “Fesih” Yetkisi

1982  Anayasası’nın  metninde  “seçimlerin  yenilenmesi”  ifadesinin  tercih  edilmiş
olması  bu  kararın  bir  fesih  kararı  olduğu  anlamına  gelir  mi?  1982  Anayasasında  “fesih”
ibaresi yerine “TBMM seçimlerinin yenilenmesi” ibaresinin kullanılmasının bilinçli bir tercih
olduğu, Danışma Meclisi başkanı Orhan Aldıkaçtı’nın konuşmasından anlaşılmaktadır.

b. Kuvvetler Ayrılığı Sistemlerinde Fesih Yetkisi

Başkanlık sistemlerinde sert  bir  kuvvetler ayrılığı olması  nedeniyle,  parlamentonun
başkanı  görevden  alabilmesi  ve  başkanın  da  parlamentoyu  feshedebilmesi,  başkanlık
sisteminin genel mantığı ile uyuşan bir uygulama olmadığı ileri sürülmektedir. Ancak pratiğe
bakıldığında,  başkanlık  sistemi  olarak  kabul  edilen  bazı  ülkelerde  durumun farklı  olduğu
görülmektedir.  Kurum  olarak  değerlendirildiğinde  ise  fesih yetkisi  kuvvetler  ayrılığından
önemli  bir  sapmaya  işaret  edecektir.  Birbirinden  farklı  da  olsa  başkanın  parlamentoyu
feshetme yetkisine sahip olduğu ülkelere sıklıkla rastlanılmaktadır.

c. 1982 Anayasasına Göre Fesih Yetkisi

2017  Anayasa  değişikliği  ile  getirilen  karşılıklı  fesih müessesesi,  kullanım  usulü
açısından  eşdeğer  bir  yetki  ve  usuller  öngörmemektedir.  Şöyle  ki;  Cumhurbaşkanının
seçimlerin yenilenmesi kararı alması konusunda, Anayasada Cumhurbaşkanını sınırlandıran
ya  da  gerçekleşmesi  gereken  herhangi  bir  önşart  getirilmemiştir.  Cumhurbaşkanının
seçimlerin yenilenmesine karar verdiğinde kendisin de TBMM ile birlikte seçimlere girecek
olması,  sonucu  değiştirmeyecektir.  Yani  mevcut  hali  ile  seçimlerin  yenilenmesi  kararı,
tamamıyla  Cumhurbaşkanı’nın  takdirine  bırakılarak,  keyfi  bir  alanın  oluşmasına  imkân
tanınmıştır.

d. Genel Olarak Bütçe Yetkisi ve Başkanlık Sistemlerinde Durum

Bütçe kanunu, bir yıl  için devletin gelir ve giderlerini tahmini olarak belirleyen ve
gelirlerin toplanmasına, giderlerin yapılmasına ilişkin bir parlamento işlemidir.

Başkanlık sisteminin özelliği gereği kanunları uygulayacak olan başkandır. Kanunları
uygulamama ya da geç uygulama konusunda başkanın siyasi sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu nedenle parlamentonun kabul ettiği bütçe kanunu sadece başkanı yetkilendirmektedir.
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Yasama organları sahip oldukları denetim yetkisini etkin bir şekilde kullanmalıdır. Bu
kapsamda ülkelerin  kamu finans  yönetimini  geliştirmesi  ve bilgi  edinme mekanizmalarını
etkin  kullanmaları  gerekmektedir.  Bu  kapsamda,  yasama  organlarının  bütçe  yapımında
rollerinin artırılması gerekmektedir.

e. 1982 Anayasası’na Göre Cumhurbaşkanı’nın Bütçe Yetkisi

1982  Anayasasına  (161.  madde)  göre,   “Kamu  idarelerinin  ve  kamu  iktisadi
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 teklifi  ni,  malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye
Büyük Millet  Meclisine  sunar.  Bütçe  teklifi  Bütçe  Komisyonunda görüşülür. Komisyonun
ellibeş  gün içinde  kabul  edeceği  metin  Genel  Kurulda  görüşülür  ve  mali  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.”

Görüldüğü  üzere,  ülkemizdeki  değişiklikte  de  genel  kabul  üzerine  bütçe,
Cumhurbaşkanı tarafından  hazırlanarak  TBMM’ne  sunulacaktır.  Elbette  bu  kanun  kamu
kurumları ve Ekonomi ve Maliye Bakanları’nın katkısı ile hazırlanarak Cumhurbaşkanına arz
edilecektir. Akabinde ise Cumhurbaşkanı’nın bütçe kanunu TBMM’ye sunması gerekecektir.

Ayrıca Anayasa’nın 161. maddesinde bütçe kanunu ile ilgili olarak şu hükümler yer
almaktadır;

“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 cari ve
izleyen  yılların  bütçelerine  malî  yük  getiren  tekliflerde,  öngörülen  giderleri
karşılayabilecek  mali  kaynak  gösterilmesi  zorunludur.  Merkezî  yönetim
kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç altı
ay  sonra  Cumhurbaşkanı tarafından  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisine  sunulur.
Sayıştay genel  uygunluk  bildirimini,  ilişkin  olduğu kesinhesap kanun teklifinin
verilmesinden  başlayarak  en  geç  yetmişbeş  gün  içinde  Meclise  sunar.
Kesinhesap 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.
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Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür
ve karara bağlanır.”

III. CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemede;

 “Cumhurbaşkanına vekâlet 

MADDE 18 -  (1)  Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması
halinde,  yenisi  seçilene  kadar  en  yaşlı  Cumhurbaşkanı yardımcısı
Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 

(2) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden
ayrılması  hallerinde,  Cumhurbaşkanının  görevlendirdiği  yardımcısı  Cumhurbaşkanına
vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.” Denilmektedir.

Kararname  hükmü  gereği,  Cumhurbaşkanlığı  makamında  herhangi  bir  nedenle
oluşacak boşalma halinde, birden fazla yardımcı var ise en yaşlı olanı vekaleti üstlenecektir.
Geçici görevden ayrılma hallerinde ise, görevlendirilen yardımcı Cumhurbaşkanlığına vekalet
edecektir.

A. Cumhurbaşkanlığı Makamında Geçici Boşalma Olması

6771  sayılı  Kanun  ile  değişikliğe  uğrayan  106.  maddenin  Cumhurbaşkanlığı
makamının geçici boşalması ile ilgili hükmü şu şekildedir:

“Cumhurbaşkanının hastalık  ve  yurt  dışına çıkma gibi  sebeplerle  geçici  olarak
görevinden  ayrılması  hallerinde,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanına
vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.”

Anayasa’da  Cumhurbaşkanı yardımcısının  vekâleti  devralmasına  ilişkin  bir  usul
belirlenmiş  değildir.  Cumhurbaşkanı’nın  birden  fazla  Cumhurbaşkanı  yardımcısı
atayabileceği  hükme bağlanmış olduğundan,  makamda geçici  boşalma olduğu durumlarda,
Kararname hükmünce görevlendirilen yardımcı vekalet yetkisini kullanacaktır.  

B. Cumhurbaşkanlığı Makamında Daimi Boşalma Olması

Cumhurbaşkanlığı  makamında  sürekli  boşalma  olması  106.  maddede  şu  şekilde
düzenlenmektedir:

“Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.
Cumhurbaşkanlığı  makamının herhangi  bir  nedenle boşalması  halinde kırkbeş  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
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Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel
seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.”

Anayasa 106.  madde hükmü,  Cumhurbaşkanlığı  makamında daimi boşalma olması
durumunda  Cumhurbaşkanı olacak  olan  Cumhurbaşkanı  yardımcısının  durumunu  genel
seçimlere ne kadar  süre  kaldığına  göre iki  farklı  şekilde ele  almaktadır. Buna göre genel
seçime  bir  yıl  ve  daha  az  bir  süre  kalmışsa  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  seçimi  de
Cumhurbaşkanı  seçimi ile  birlikte  yenilenir. Dolayısıyla  Cumhurbaşkanı  yardımcısı,  genel
seçimlerin  yapılacağı  tarihe  kadar  Cumhurbaşkanı  olarak  görev  yapacaktır.  Bu  durumda
Cumhurbaşkanı olacak olan Cumhurbaşkanı yardımcısının görev süresi azami 1 yıl olacaktır.

Genel seçime bir yıldan fazla bir süre kalmışsa 45 gün içinde yeni bir Cumhurbaşkanı seçimi
yapılacaktır.  Bu  durumda  Cumhurbaşkanlığı  görevini  devralacak  olan  Cumhurbaşkanı
yardımcısının görev süresi bu 45 günün sonunda yeni Cumhurbaşkanı seçilip görevi devralana
kadar geçecek olan süredir.

IV. YÜRÜTMENİN SORUMLULUĞU

A.  Cumhurbaşkanı’nın Sorumluluğu

2017  de  referanduma  sunulan  değişiklik  ile,  yürütmede  tek  ve  yetkili  bir  makam
olarak  Cumhurbaşkanı belirlenmiş,   yasama  organına  karşı  Cumhurbaşkanının  siyasi
sorumluluğunun  olamayacağı  ifade  edilmiştir.  Yani  yasama  organı,  yapacağı  oylamalar
neticesinde  Cumhurbaşkanı’nı  görevden  alamayacak  ve  de  siyasi  sorumluluğuna  yönelik
işlemler yapamayacaktır. 2017 Anayasa değişiklikleri ile Cumhurbaşkanı’nın cezai ve hukuki
sorumluluk  olmak  üzere  iki  sorumluluğunun  olacağı  belirtilmiş  ve  başkanlık  sistemi
uygulamalarına uygun hale getirilmiştir. 

1. Başkanlık Sistemlerinde Impeachment

Impeachment sayesinde anayasaya aykırı hareket eden başkan anayasanın öngördüğü
usul çerçevesinde görevinden alınmaktadır. Bu sistem başkanın sadece kendi yaptığı eylemler
dolayısıyla  sorumluluğunu  öngörmemektedir.  Ayrıca  uhdesi  altında  meydana  gelen  ve
bakanlarının eylemlerinden dolayı da sorumlu olduğu bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başkanlık sistemlerinde yürütmede tüm yetki başkandadır. Bu nedenle de meydana
gelebilecek sosyal ve güvenlik ile ilgili ve özellikle de gelişen ülkelerde ekonomik problemler
doğrudan  başkana  mâl  edilmektedir.  Başkana  karşı  siyasi  sorumluluk mekanizmasını
işletemeyen parlamento da impeachment usulüne yönelmektedir.

2. 1982 Anayasasına Göre Yüce Divan’a Sevk

1982  Anayasası’nın  105.  maddesi,  Cumhurbaşkanının  cezai  sorumluluğu  ile  ilgili
hükümler ihtiva etmektedir. Buna göre, 

Cumhurbaşkanı hakkında,  bir  suç  işlediği  iddiasıyla Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  üye
tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis,
önergeyi  en  geç  bir  ay  içinde  görüşür  ve  üye  tamsayısının  beşte  üçünün  gizli  oyuyla

20



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 onbeş 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 Divan  a 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.

a. Cezai Sorumluluğun Kapsamı

2017 Anayasa değişiklikleri sonrasında, Cumhurbaşkanı’nın bir suç işlediği iddiasıyla
hakkında cezai sorumluluğuna ilişkin bir önerge verilebileceği kabul edilmektedir. Buna göre
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ve diğer kanunlarda suç olarak düzenlenen her hangi bir
eyleminden dolayı Cumhurbaşkanı’nın cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı’nın tüm suçlarından dolayı cezai açıdan
sorumlu tutulabileceği esası getirilerek, Yüce Divan’a sevkini mümkün kılan düzenlemeyle
bu  sorun  çözülmüştür.  Diğer  deyişle  görevi  ile  ilgili  olsun  ya  da  olmasın,  ceza  hukuku
bakımından suç teşkil ettiği düşünülen tüm eylemleri bakımından Cumhurbaşkanının cezai
sorumluluğu bulunmaktadır.  Ancak bu kez de başka bir problem ortaya çıkmış olmaktadır.
Anayasa  değişikliği  ile  sadece  cezai  sorumluluğunun  düzenlenmiş,  siyasal  açıdan
sorumluluğunun öngörülmemiş olması doktrinde eleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmiş bir kişinin bu süre zarfında işlediği suçlar için,
Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra bile Yüce Divan’a sevk edilmesi gerekecektir.
Anayasa hükmü açıkça “Cumhurbaşkanı hakkında işlediği  iddia edilen bir  suç hakkında”
ifadelerine yer vererek suçun işlendiği tarih ile Cumhurbaşkanlığı görevinin başlangıç tarihi
arasında  bir  ayrıma  gidilmemektedir. Buna  göre  seçilmesi  öncesinde  işlediği  iddia  edilen
suçlarını da bu kapsamda saymıştır.

b. Yüce Divan Yargılaması

Cumhurbaşkanı  hakkındaki  suçlama  doğrudan  TBMM tarafından  yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı  hakkındaki  “suçlama”  önergesi  üye  tamsayısının  salt  çoğunluğu  (301
milletvekili) tarafından istenebilir. Fakat TBMM Genel Kurulu’nda ilgili Cumhurbaşkanı’nın
yüce  divana  sevkini  öngören  oylama  için  nisap  üye  tamsayısının  üçte  ikisidir  (400
milletvekili). TBMM tarafından önergenin kabul edilmesi hâlinde ise Cumhurbaşkanı Yüce
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Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanacaktır (6216 sayılı Kanun md. 3/ç).
Hakkında  soruşturma  açılan  Cumhurbaşkanı’nın  seçimlerin  yenilenmesi  kararı  alabilmesi
mümkün olamayacaktır.

Anayasamızdaki  2017 sonrası  düzenleme gereği,  yalnızca Yüce Divanda seçilmeye
engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erecektir. 

3. 1982 Anayasası’na Göre Cumhurbaşkanı’nın Hukuki 
Sorumluluğu

2017 değişiklikleri ile birlikte, Anayasa’nın 105. maddesi, Cumhurbaşkanı’nın sadece
bir suç işlediği iddiasıyla  hakkında soruşturma açılabileceği düzenlenmiştir. Bunun yanında
Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemlerden dolayı sorumluluğunu düzenleyen madde
ilga edilmiştir. 

Anayasanın yeni hali, Başkanlık sistemin getirdiği düşünceye uygun bir düzenlemedir.
Zira  başkanın  işlemleri,  siyasi  sorumluluğunu  doğurmayacak  olsa  da  hukuki  açıdan
sorumluluğunu  gerektirmektedir.  Anayasa’nın  125.  maddesi,  idarenin  her  türlü  eylem  ve
işlemine karşı  yargı yolunun açık olduğunu belirtmektedir.  Başkanlık sistemlerinde diğer
önemli sorun ise başkanın kişisel suçları dolayısıyla hukuki sorumluluğudur. Ülkemizde de
2017  öncesinde  Cumhurbaşkanı’nın  kişisel  eylemleri  dolayısıyla  sorumlu  olduğu  kabul
edilmiştir. Dolayısıyla aynı anlayışın devam ettiği söylenebilir.

B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Sorumluluğu

1982 Anayasası’nın 106. maddesine göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların
sorumlulukları şu şekilde düzenlenmektedir;

 “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  tamsayısının beşte  üçünün gizli
oy  uyla  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 onbeş 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  Divan  a  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.”
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2017  Anayasa  değişikliği  ile  birlikte  bakanların  siyasal  sorumluluğu  ortadan
kaldırılmıştır.  Cezai  sorumlulukları  ise  Anayasa’nın  106.  maddesine  göre,  soruşturma
önergesinin  üye  tamsayısının  salt  çoğunluğu  ile  verilebilmesini  öngörmektedir.  Akabinde
ilgili bakan ya da Cumhurbaşkanı’nın soruşturması için TBMM’de komisyon kurulacaktır.
Soruşturma süreci ile ilgili Anayasa hükmü şu şekildedir;

“Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının 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 onbeş 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.” 

106.  maddeye  göre,  Cumhurbaşkanı yardımcıları  ile  bakanların  görevleri  ile  ilgili
olmayan  suçlarından  dolayı  yasama  dokunulmazlığına  ilişkin  hükümlere  tabi  oldukları
düzenlenmektedir. Dolayısıyla, görevleri ile ilgili olmayan suçlarından dolayı, bakanların ve
Cumhurbaşkanı yardımcılarının yargılanmaları, TBMM’nin onayına bağlı kılınmaktadır. 
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