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GİRİŞ 

 

Seçim, bir ulusun, kendi kaderine ve kendisini yönetecek olanların 

niteliklerine dair iradesini ortaya koyduğu meşru bir ifade biçimidir; ya da seçim, 

Winston Churchill’in 11 Kasım 1947 tarihinde Avam Kamarası’nda yapmış olduğu 

konuşmasındaki demokrasi tanımından hareketle; “bugüne dek icat edilen bütün 

yönetim biçimlerini dışarıda bıraktığımızda, geriye kalan en kötü yönetim şekli olan 

demokrasinin” 1, cismani bir şekle bürünerek insanlara kendini göstermesidir; 

veyahut seçim, bir ulusun, bulunduğu zaman, coğrafya ve koşullarda, varlığını nasıl 

sürdürmek istediğinin bir yansımasıdır. Bu nedenledir ki, seçenlerin nitelikleri 

kadar, seçilenlerin nitelikleri de hayati önem taşır. Zira irade seçmende ise, bu 

iradenin yansıdığı zemin de seçilendir. Bu sebeple de bütün hukuk düzenleri 

seçmenlerin, hatta çoğu kez ondan daha detaylı olarak da, seçilenlerin nitelikleri 

hakkında bazı şartlar öngörmüştür. Bu şartlara seçilme yeterliliği (eligibility to be 

elected) şartları denilmektedir.  

Seçim, partilerin ya da adayların, kendilerine oy verilmesi için seçmenleri 

ikna etmeye çalıştığı bir oyundur. Bir aday için asıl önemli olan şey, seçilebilmek 

için yeterli desteği toplayabilmektir. Bilindiği gibi, bir oyunu kazanmak, o oyunun 

tüm kurallarını anlamaktan ve yerine getirmekten geçer. Seçimler için de aynı şey 

geçerlidir. Kimin seçme hakkı ya da adaylık hakkı olup olmadığı veya seçim 

kaydının nasıl yapılacağı, seçimleri kimin idare edeceği, insanların tercihlerini nasıl 
                                                 

1 BASSIOUNI, M. Cherif, Democracy: Its Principles and Achievement, Inter-parliamentary Union, 

Geneva 1998, s. 1. 
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açıklayacakları ve kazananla kaybedenin birbirinden ayrılması hususu hesaba 

katılmaksızın, bir seçimin tanımlanması mümkün değildir2. 

Bu çalışma, çok çeşitli demokratik toplumlarda, yukarıda sorulan sorular 

arasından “kimin aday olma hakkı olup olmadığı” sorusunu cevaplamaya yöneliktir.  

Bir dönem servet ve unvanların temsilci olarak seçildiği toplumlardan; halkın, 

kendini temsil edecek olan kişileri belirlediği demokratik toplumlara geçişte 

kazanılan seçilme hakkının, topluluklar üzerindeki uzun vadeli etkisinden ötürü, 

herkesin kullanabileceği bir haktan öte belirli kişilere tanınan bir hak 

niteliğindendir. Bu kişilerin belirlenmesinde etkili olan şartları inceleyen bu 

çalışma, karşılaştırmalı bir yöntemle diğer ülkelerdeki ve Türkiye’deki 

düzenlemeleri ele almakta, özellikle Türkiye’de bu konuya ilişkin yaşanan sorunları 

ortaya koymaktadır.   

Çalışmanın birinci bölümünde, demokrasi kavramı çerçevesinde, bir toplumu 

yönetecek, o toplum adına siyasi kararlar almaya yetkili kimselerin belirlenmesinde 

aranan şartlara değinilecektir. Çalışma bu noktada iki alt-bölüme ayrılacak ve ilk 

bölümde demokrasi öncesi var olan rejimlerde, yöneticilerin belirlenmesinde aranan 

kıstaslara yer verilecektir. Sonraki bölümde ise, karşılaştırmalı metot yardımıyla, 

demokrasinin bir yönetim şekli olarak benimsenmesinden hareketle, günümüzde 

“seçilme hakkından” yararlanabilmek için gerekli olan şartlar üzerinde durulacaktır. 

Bu şartların, bir temel hak olan seçilme hakkını ne yönde etkilediği belirlenecek ve 

daha demokratik bir düzenlemenin mümkün olup olamayacağı tartışılacaktır. 

                                                 
2 MASSICOTTE, Louis, BLAIS, André, YOSHINAKA, Antoine, Establishing the Rules of the 

Game: Election Laws in Democracies, University of Toronto Press, Canada 2003, s. 3. 
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Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Türkiye ele alınacak ve 1982 Anayasası’nın 

yanı sıra ilgili yasalar ekseninde seçilme hakkının kullanılabilmesi için aranan 

yeterlilik şartları incelenecektir. Bu inceleme çerçevesinde, düzenlemelerde yer alan 

yeterlilik şartlarının uygulamadaki anlamına yer verilecek ve özellikle de 

Türkiye’de seçimlere ilişkin konularda karar almaya ve uyuşmazlıkları çözmeye 

yetkili organ olan Yüksek Seçim Kurulu’nun [YSK] bu düzenlemelere yüklediği 

anlamlar tartışılacaktır. 

Kısacası bir ülkenin siyasi kaderini tayin edecek olan kimselerin, bu görevi 

yerine getirebilmesi için haiz olması gereken birtakım yeterlilik şartlarının ele 

alındığı bu çalışmada, bir temel hak olan “seçilme hakkının” kullanılabilmesi için 

sahip olunması gerektiği düşünülen şartların demokratik ilkelere uygunluğu tespit 

edilecek ve ideal olan şartlar saptanmaya çalışılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

 YÖNTEMSEL TERCİHLER  

 

Bir bilimsel çalışmada kullanılacak yöntemlere çalışmanın başında karar 

verilmesi ve bunların okuyucuya aktarılması, çalışmanın anlaşılması ve amacına 

ulaşması için önemlidir. Bu nedenle, öncelikle çalışma ile ulaşılmak istenen amaçlara 

uygun yöntemin belirlenmesi gerekir. Böylece çalışılan konunun okuyucu tarafından 

anlaşılması kolaylaşır ve çalışma sistematik bir biçimde ele alınır. 

Bu çalışmada yer verilecek kavramlar, “seçim hukuku” ve seçim hukukunun 

bütünleyici parçalarından biri olan “seçilme hakkı” olacaktır. Bu kavramlar büyük 

ölçüde salt hukuk yaklaşımı ile ele alınacak, kanun ve yargı kararları ile de söz 

konusu kavramların algılanış şekli değerlendirilecektir. 

 

 

I. Seçilme Hakkının, Seçim Hukuku ve Anayasa Hukuku Kapsamında 

Değerlendirilmesi 

 

Seçilme hakkı, 1982 Anayasası’nda Temel Haklar ve Ödevler kısmının Siyasi 

Haklar ve Ödevler başlıklı Dördüncü Bölümünde düzenlenmiştir. Böylece bu hak, 

kanunların üzerinde bir yapı arz eden anayasa içinde yer alarak, devlet tarafından 

tanınan ve korunan bir hak niteliğine bürünmüştür. Ancak bu hakkın kullanımı 

anayasa ile tanınan birçok hakkın aksine, birtakım yeterlilik şartlarına bağlanmıştır. 

Bu şartların kanunlarda yer almasının yanı sıra, anayasada da ayrıntılı bir düzenleme 

alanı bulması, konunun anayasa hukuku çalışma alanı içinde değerlendirilmesine 
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sebebiyet vermektedir. Ancak bu noktada, seçilme hakkının, seçim hukuku ile ilişkili 

bir kavram olduğu düşünülürse, bir siyasal hak olan seçilme hakkının, anayasa 

hukuku ile var olan sıkı bağları az da olsa gevşetilmiş olmaz mı? 

Seçim hukuku son zamanlarda, hızla bir disiplin haline gelmeye başlamıştır. Bu 

nedenle seçim hukuku, birbiriyle bağlantısız parçalardan oluşmuş bir yığın olarak ya 

da anayasa hukuku gibi diğer disiplinlerin bir parçası şeklinde görülmeye devam 

edilmemelidir3. Richard L. Hasen’da, seçim hukukunu, anayasa hukuku ve siyaset 

bilimi ile ilişkili kabul etmekle birlikte, onun farklı bir disiplin olduğunu da vurgular 

ve seçim hukukunu, anayasa hukuku ve siyaset biliminin bir parçası olarak kabul 

etmek dışında, onu res ipsa loquitur4 olarak da tanımlar5.  

                                                 
3 ORTIZ, R. Daniel, “From Rights to Arrangements”, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 32, 

June 1999, s. 1217. 

4 “res ipsa loquitur” kavramı, haksız fiil doktrininde çok iyi bilinmekle birlikte, “yeterli kanıtı olan şey” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin, sanığın kontrolü altında camdan düşen bir varil, davacıya zarar 

verdiğinde, bu olay sanığın ihmali olduğunu gösterir. Çünkü bu tür olaylar sanığın ihmalinin olması 

durumunda gerçekleşir. Bu durum “res ipsa loquitur” şeklinde tanımlanır, çünkü koca bir varilin aşağı 

düşmesi, sanığın ihmalini gösteren yeterli bir kanıttır. Bu kavramın seçim hukuku için kullanılma 

nedeni ise,  diğer bilim alanları tarafından seçim hukukunun anlaşılmasını sağlamaktır. HASEN, L. 

Richard, “Introduction Election Law at Puberty: Optimism and Words of Caution”, Loyola of Los 

Angeles Law Review, Vol. 32, June 1999, s. 1095. 

5 HASEN, ibid., s. 1095. 
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Seçim hukukunu, anayasa hukuku ve siyaset biliminden ayrı düşünmek için 

birçok neden olduğunu belirten Fitt’de, seçim hukukunun politik işlemlere saydamlık 

getireceğini ve bu saydamlık sayesinde meşruluğun oluşacağını savunmaktadır6.  

Seçim bir oyundur ve seçim hukuku, bu oyunun kurallarını tanımlar ve 

düzenler. Hatta seçim hukuku seçim sürecinin olmazsa olmaz parçasıdır. Seçim 

hukukunu analiz etmek keşfedilmemiş topraklar gibidir. Bunun nedeni ise, oy 

vermek, seçimler ve partiler gibi konuların, siyaset biliminin çalışma alanına 

girdiğine dair var olan inanıştır7. 

En üstten en aşağıya kadar, görevlilerin seçimle belirlendiği, hatta başkanlıktan 

köpek yakalayıcılığına, hakimlikten seçimleri yönetenlere kadar herkesin seçime tabi 

olduğu Amerika’da Seçim Hukukunun varlığı yadsınamayacak kadar önemlidir8. 

Ancak her ne kadar birçok ülke -Amerika’da olduğu gibi- seçim mekanizmasını bu 

denli etkin kullanmıyor olsa da, ülkelerin kaderini tayin edecek olan temsilcilerin 

belirlenmesi hususunun önemi, seçim hukukunun varlığını gerekli kılmaktadır. Bu 

noktada, seçilme hakkının, anayasa hukuku boyutunda ele alınması yeterli gibi 

görünse de, seçim hukuku kapsamında irdelenmemesi konunun küçük bir detaydan 

ibaret olmasına neden olacaktır. 

Türkiye, uzun seçim tecrübesine sahip, seçimlerin gözetim ve denetiminin yargı 

organı tarafından yapıldığı, demokratik bir ülkedir. Bu nedenle, ülkemizde, seçim 

                                                 
6 FITTS, A. Michael, “The Hazards of Legal Fine Tuning: Confronting the Free Will Problem in 

Election Law Scholarship”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 32, 1999, s. 1134–1135. 

7 BLAIS, et al., s. 3. 

8 ORR, Grame-MERCURIO, Bryan-WILLIAMS, George, “Electoral Law Symposium: An 

Introduction”, Federal Law Review, Vol. 32, 2004, s. 358. 
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hukukunun bağımsız bir disiplin olarak gelişmesi için şartların mevcut olduğu 

sonucuna varılsa dahi, uygulamada ortaya çıkan bu ihtiyacın akademik düzeyde 

karşılığını bulduğunu söylemek güçtür9. 

Sonuç olarak, bugün Türkiye’de bağımsız bir seçim hukukundan söz etmek 

güçtür. Seçim Hukukunun bağımsız bir alan olarak ortaya çıkması için benzer 

çalışmaların çoğalması ve seçim sürecinin hukuki boyutunun her yönüyle ayrıntılı 

olarak incelenmesi gerekir10. Ancak  seçilme yeterliliğine ilişkin bu çalışma, 

Türkiye’deki Seçim Hukuku kavramının tam anlamıyla bağımsız bir disiplin 

olmaması nedeniyle, Anayasa Hukuku’nun bir alt alanı içerisinde ele alınacaktır.  

                                                 
9 GÖNENÇ, Levent, Türkiye’de Seçim Uyuşmalıkları ve Çözüm Yolları, Adalet Yayınevi, Ankara 

2008, s. 9–10. Seçim Hukukunun akademik düzeyde ele alınması, seçim sürecinde uyuşmazlıkları 

çözmekle görevli yargıçlar ya da organlar tarafından yerine getirilmektedir. Özellikle gerekçeli kararlar 

üzerinden yapılan bu tür çalışmaların akademisyenlerce icra edilememesinin sebebi, kısıtlı çalışma 

alanından kaynaklanmaktadır Türkiye’de seçim uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili organ olan YSK, her 

ne kadar, YSK Kararlar Dergisi ile bu kararları yayımlasa da, bazı kararları yayımlamama hakkına 

sahiptir. Bu durumda kararlara erişebilmek için, YSK’ ya yazılı başvuru gerekmektedir. Ancak bu 

yönde bir başvuru sonuçsuz da kalabilir. Sonuç olarak, belirtilen nedenlerden ötürü, Seçim Hukukuna 

ilişkin çalışmalar, seçim sürecinde görev yapan yargıç veya kamu görevlileri tarafından yapılan “yasa 

şerhi” veya “açıklamalı karar derlemesi” niteliğindeki çalışmalarla sınırlı kalmaktadır. Bkz. Zekeriya 

Yılmaz, Seçim Hukukunda Seçme ve Seçilme Ehliyeti, Seçkin Yayınevi, Ankara 1999; Ahmet Hamdi 

Ünlü ve Hasan Erbil, Seçim Mevzuatı ve Yüksek Seçim Kurulu Karaları, HD Yayıncılık, Ankara 

2007; Nihat Yavuz, Seçim Kanunları ve Siyasi Partiler Kanunu, Açıklamalar, Kararlar, 

Genelgeler, Adil Yayınevi, Ankara 1999; Ali Parlar ve Muzaffer Hatipoğlu, Seçim Kanunları ve 

Uygulaması, Seçilme Yeterliliği, Türkiye’de Mahalli İdarelerin Yapısı, Organları ve Görevleri, 

Mahalli İdareler Derneği, Ankara, Ocak 2009. 

10 GÖNENÇ, op. cit., s. 11. 
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III. Karşılaştırmalı Çalışma 

 

Karşılaştırmalı çalışma, sosyal bilimlerde, farklı ülkeler ve kültürler arasında 

karşılaştırma yapabilmek amacıyla kullanılan bir araştırma metodolojisidir. Bir 

karşılaştırmalı çalışmadaki en önemli sorun, farklı ülkelerdeki veri tabanlarının 

benzer kategorilerde kullanılmamasından ya da bu kategorilerin farklı 

tanımlanmasından kaynaklanmaktadır.  

Bu araştırma tekniğine ilişkin çalışmalara 1980’li yıllarda başlanılmışsa da, 

tekniğin aşırı popülaritesi İkinci Dünya Savaşından sonra yükselmeye başlamıştır. 

Sosyal Bilimciler için büyük bir önem arz eden karşılaştırmalı çalışma tekniği, 

küreselleşme ile birlikte, geniş çapta kullanılabilme olanağı bulmuştur11. 

Günlük uygulama ile de benzerlik taşıyan karşılaştırma tekniğinin en genel 

uygulaması verilerin karşılaştırılması suretiyle araştırmaya konu olmasıdır. Benzer 

durumda olanlar kendi aralarında işlenirken, farklı durumdakiler kendi aralarında 

değerlendirmeye tabi tutulur.  Ancak iki olay arasında oldukça büyük farklılıklar 

varsa, bu durumda karşılaştırmalı araştırmanın sonuçları pek de yardımcı 

olmayacaktır. 

Sonuç olarak karşılaştırmalı bir çalışma; 

1. Gözlenen olgular arasında sistematik benzerlikleri ve farklılıkları ortaya 

koymamıza izin verir. 

                                                 
11 DIERKES, Meinolf-WEILER, N. Hans-ANTAL, Ariane Berthoin, Comparative Policy Research: 

Learning from Experience, Gower Press, London 1987, s. 13. 
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2. Gözlenen olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisi hakkında hipotezler 

geliştirip bunları test etmemizi sağlar12. 

Bu açıklamalar doğrultusunda, seçilme yeterliliğinin incelendiği bu çalışmada 

karşılaştırmalı araştırma sonuçlarına yer vermek, diğer ülkelerdeki düzenlemeleri, bu 

düzenlemelerdeki farklılıkların ya da benzerliklerin önemini anlamak için gereklidir. 

Ülkemizdeki düzenlemelerin eksikliklerini anlayabilmek, özellikle de demokrasinin 

gereklerinden biri olarak kabul edilen seçimlerin bir alt unsuru olan seçilme hakkının, 

daha demokratik koşullarda nasıl düzenleneceğini saptamak açısından karşılaştırmalı 

araştırma önemlidir. “Demokratik olmayan ülkelerde demokrasiye geçişi sağlamak, 

demokratikleşmiş ülkeler içinse yeni demokratik yöntemleri ve kurumları zaman, 

politik fikir aykırılıkları ve krizlere karşı koyabilmesi için konsolide edebilmek ve 

eski demokrasiler için demokrasiyi mükemmelleştirmek ya da derinleştirmek…”13 

amacıyla bu metodolojik tekniğe başvurabiliriz. 

. 

IV. Kaynaklar 

 

Bu çalışmada seçilme yeterliliği kavramı, karşılaştırmalı olarak ele alınmanın 

yanı sıra, bu kavramın günümüze kadar uğradığı değişiklikler üzerinde de durulacaktır. 

Ayrıca, Türkiye’deki durum da değerlendirilip, seçilme yeterliliği için aranan şartların 

neler olduğu ve demokratikleşme sürecindeki yeri saptanmaya çalışılacaktır. Bu 

nedenle, çalışma için kullanılacak kaynaklarının önemli bir kısmı Türkiye ile ilgilidir.  
                                                 

12 GÖNENÇ, op. cit., s. 11. 

13 DAHL, Robert, Demokrasi Üzerine, Çev. Betül Kadıoğlu, Phoenix Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara 

2001, s. 2. 



 10

Türkiye'de seçim hukukuna ilişkin yeterli kaynak bulunmadığından, çalışma 

konusu olan seçilme yeterliliği kavramı, anayasa hukuku çalışma alanı içerisinde 

incelenecektir. Bu noktada seçim hukukunun başlıca hukuki kaynağı anayasadır. 

Anayasa’nın yanı sıra, seçilme yeterliliğinin düzenlendiği kanunlar da esas kaynaklar 

arasındadır14. Ayrıca Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nu da, seçilme yeterliliği 

konusuyla yakından ilgilidir15. 

Seçim hukukuna ilişkin bir başka önemli kaynak ise, YSK kararlarıdır. Seçim 

Hukukuna ilişkin pek çok ilke uygulamada şekillenmekte ve “kesin hüküm”16 

niteliğindeki YSK kararları seçim hukukunun, deyim yerindeyse, esaslarını 

belirlemektedir17. Bu nedenle, çalışma konusu, akademik kaynakların yanı sıra, YSK 

kararlarıyla da konsolide edilecektir18.  
                                                 

14 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”, Kabul Tarihi: 

26.04.1961, Resmi Gazete: 02.05.1961–10796; 2839 sayılı “Milletvekili Seçimi Kanunu”, Kabul 

Tarihi: 22.04.1983, Resmi Gazete: 13.06.1983–18027; 2972 sayılı “Mahalli İdareler ile Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun”, Kabul Tarihi: 18.01.1984, Resmi Gazete: 

18.01.1984–18285. 

15 4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu”, Kabul Tarihi: 22.11.2001, Resmi Gazete: 08.12.2001–24607; 

5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”, Kabul Tarihi: 26.09.2004, Resmi Gazete: 12.10.2004–25611. 

16 Anayasa, YSK kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağını kabul etmiştir. Bu nedenle 

kararları kesin hüküm niteliğindedir. Anayasa madde 76’ya göre: 

 “… Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.” 

17 GÖNENÇ, op. cit., s. 14. 

18 YSK Kararlar Dergisi ve Resmi Gazete dışında, YSK kararlarının bulunabileceği son bir kaynak ise, 

YSK’nın internet sitesidir. Ancak bu sitede, YSK’nın son dönemlerde vermiş olduğu bazı kararlar ve 

belli yıllardaki ilke kararları bulunmaktadır. Bkz. http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html, Son Erişim 

Tarihi: 04 Şubat 2009. 
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Çalışmada Yargıtay ve Danıştay kararlarına da yer verilmesindeki amaç, bu 

kararların uygulamadaki kavramların ve düzenlemelerin nasıl anlaşılması gerektiğini 

saptamasından kaynaklanmaktadır. Seçimlere ve bu incelemenin konusu olan seçilme 

yeterliliğine ilişkin kanunlarda yer alan düzenlemeler, yargı organlarının verdiği 

kararlarla farklı anlamlar kazanabilmektedir. Kimi zaman, somut olaylara ilişkin 

birtakım hususların kanunda yer almamasından ötürü, yargı organlarının bu boşlukları 

doldurması gerekmektedir. Bu nedenle, seçilme yeterliliği konusunda kavramlar ve 

kanuni düzenlemeler ile ilgili yaşanan anlaşmazlıkların ve çelişkilerin giderilmesinde 

etkili olan bu kararların, seçilme yeterliliğinin belirlenmesi açısından önemi büyüktür. 

Ayrıca, YSK’nın, seçim uyuşmazlıklarının çözümü esnasında, uyuşmazlığa sebebiyet 

veren hususu bekletici sorun kabul edip, Yargıtay’dan, Danıştay’dan ya da ilk derece 

mahkemelerden gelecek karara göre bir sonuca varması, adli ya da idari yargının seçim 

hukuku içerisindeki önemini göstermektedir. 

Çalışma konusu için kullanılan yabancı kaynakların önemli bir kısmı, yabancı 

ülkelerin anayasalarına ve seçim yasalarına ilişkindir. Bu konuda, “ACE Project The 

Electoral Knowledge Network” ve “Inter-parliamentary Union”19 internet sayfalarından 

ülkelerin anayasalarına ve seçim usullerine ilişkin bilgi toplamak mümkündür. Bunun 

yanında, uluslararası hukuki belgelere de yer verilmiştir. Özellikle uluslararası temel 

insan hakları belgeleri, seçilme hakkı ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Bu nedenle 

çalışmada “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, “Birleşmiş 

Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” 

gibi uluslararası sözleşmelere yer verilmiştir. 
                                                 

19 Bkz. http://aceproject.org/ ve http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp, Son Erişim Tarihi: 

28 Şubat 2009. 
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Bu çalışma konusu ile ilgili yazılmış olan eseler de, çalışmanın teorik kısmı için 

önemli birer kaynak niteliğindedir. Özellikle Prof. Dr. Oya Araslı’nın 1972 yılında 

yayımlanmış olan “Adaylık Kavramı ve Türkiye ‘de Milletvekilliği Adaylığı” isimli 

kitabında, temsilcilerin belirlenmesinde aranan yeterlilik şartları üzerinde durulmuş, 

1876 Kanun-u Esasî’den itibaren tarihi gelişim içerisinde yasalara göre adaylık 

koşulları incelenmiştir20. Ancak ilgili kaynak her ne kadar güncelliğini koruyacak 

değerli bilgiler içeriyor olsa da, gelişen veya değişen toplumlara ayak uydurabilmek 

için yeniden düzenlenen yasalar nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Bunun yanı sıra, Oya 

Araslı’nın bu eseri, 1982 Anayasası dönemi öncesinde kaleme alındığından, 

günümüzde geçerli olan bu anayasanın dilinden uzak bir çalışmadır. Çünkü 1961 ve 

1982 Anayasaları farklı dönemlerin ve farklı süreçlerin anayasalarıdır ve her iki 

anayasanın da kendine özgü olan dili, kendi dönemleri hesaba katılarak 

değerlendirilmelidir. Bu nedenle Araslı’nın kitabı, 1982 Anayasası’nda yer verilen 

seçilme yeterliliği şartlarının değerlendirilmesinde etkili olamamaktadır. 

Çalışma konusu ile ilgili yazılmış bir başka kaynak ise Prof. Dr. Tunçer 

Karamustafaoğlu’nun “Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri” adlı eseridir21. Söz 

konusu kaynak, seçme hakkını kullanan kişilerin sahip olması gereken nitelikleri ele 

almakta ve seçme ve oy verme eylemlerinin soylu ve varlıklı kimselerden, halk 

                                                 
20 ARASLI, Oya, Adaylık Kavramı ve Türkiye’de Milletvekili Adaylığı, Ankara Üniveristesi 

Yayınları No. 311, Ankara 1972. Araslı’nın “Seçim Sistemi Kavramı ve Türkiye’de Uygulanan Seçim 

Sistemleri (1876-1987)” adlı bir diğer eseri de seçim hukuku açısından değerli bir kaynak olmakla 

birlikte, “seçilme yeterliliği” kavramının değerlendirilmesinde bu kaynaktan yararlanılmamıştır. 

21 KARAMUSTAFAOĞLU, Tunçer, Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri, Ankara Üniveristesi 

Yayınları No. 262, Ankara 1970. 
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kitlelerine geçişini incelemektedir. Seçme hakkının demokratik siyasal düşünce içindeki 

yerini bulmaya çalışan bu kaynak, zaman zaman seçilme hakkına da yer vermekte, 

ancak esas itibariyle seçme hakkının temel unsurlarını değerlendirdiğinden, seçilme 

hakkı konusunda bu çalışma için sınırlı ölçüde bir yararlanma sağlamaktadır. 

Son olarak, gazete arşivleri de, araştırma kaynakları arasındadır. Ancak gazete 

haberlerinin doğru bilgiyi teyit edecek nitelikte olmaması sebebiyle, söz konusu 

haberler titizlikle seçilmiş ve bu haberlerin kullanımında dikkat ve özen gösterilmiştir22. 

 

V. Çalışmanın Sınırları 

Bu çalışmada yalnızca, seçilme hakkının kullanılabilmesi için aranan yeterlilik 

şartları ele alınacaktır. Demokratikleşme (Democratization) dönemi öncesinde aileye, 

mala, mülke, unvana dayalı kullanılan seçilme hakkının demokratikleşme dönemi 

sonrasında demokrasiye uygun olarak sınırlandırılması üzerinde durulacaktır. Bu 

sayede seçilme hakkının kullanılabilmesi için getirilen yeterlilik şartlarının, halkın 

yönetimde söz sahibi olabilmesini ne ölçüde gerçekleştirip gerçekleştiremediği ele 

alınmış olacaktır.  

Karşılaştırmalı bölümde, değerlendirmeye konu olan ülkelerin seçiminde, 

seçilme hakkına ilişkin düzenlemelerin çeşitliliği esas alınacaktır. Seçilme hakkının 

kullanılmasına ilişkin getirilen yeterlilik şartlarının, bu hakkın daha demokratik 

düzeyde nasıl belirlenebileceği hususu üzerinde durulacaktır. 

                                                 
22 Bu konuda özellikle internet ortamından yararlanılmış ve gazetelerin internet sayfalarındaki arşiv 

bölümlerinden, eski tarihli haberlere ulaşılmıştır. 
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Çalışma konusu, seçim hukukunun bir unsurunu teşkil etse de, Türkiye’deki 

düzenlemelerin ve akademik çalışmaların bu konuyu anayasa hukuku kapsamında 

ele almasından ötürü bu çalışma, seçim hukuku ile ilişkilendirilmeye çalışılacak 

ancak anayasa hukuku ekseninde değerlendirilecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DEMOKRASİ ÖNCESİ VE SONRASI SEÇİLME HAKKI 

I.  DEMOKRASİ 

A.   DEMOKRASİ KAVRAMI 

Demokrasinin sözlükte yer alan “halk tarafından yönetim” ifadesi onun en 

yaygın ve en temel tanımıdır23.  

Belirtmek gerekir ki, “demokrasinin pek çok tipi mevcuttur ve bunların farklı 

uygulamaları aynı şekilde çeşitlilik gösteren bir dizi etki yaratmaktadır”. 

Demokrasinin büründüğü biçim, ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarına, yerleşik 

devlet yapısı ve siyasi uygulamalara göre değişmektedir24.  

Demokratik rejimin özellikleri ülkeden ülkeye birtakım değişiklikler 

göstermekle birlikte, bu rejimin vazgeçilmez, asgari şartı olarak kabul edilmesi 

gereken bazı unsurları da vardır. Bunlar; milli egemenlik, serbest seçimler, çok partili 

siyasi hayat ve tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin tanınması ve güvence 

altına alınmasıdır25.  

                                                 
23 LIJPHART, Arend, Çağdaş Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun-Ersin Onulduran, Türk 

Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Ortak Yayını, 1986, s. 1 (Basım yeri belirtilmemiştir). 

24 SCHMITTER, C. Philippe-KARL, T. Lynn, “Demokrasi Nedir, Ne Değildir”, Çev. Levent 

GÖNENÇ, Sosyal ve Siyasal Teori, Der. Atilla YAYLA, Siyasal Kitabevi, Ankara 1999, s. 4. 

25 ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi,  4. Baskı, Ankara 1995, s. 60. 
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SARTORI’ye göre, demokrasi kavramının çok geniş ve çok yönlü olmasının 

nedeni, demokrasinin “şimdiye kadar genellikle bir uygarlığın, daha yerinde bir 

söyleyişle, Batı Uygarlığının meydana getirdiği siyasal yapıtın adı…” 

olmasındandır26.  

Demokrasi sözcüğünün içeriğini anlayabilmek için, ilk önce bu kavramın soyut 

olarak ifade ettiği anlamı bilmek gerekir. Bunun için de demokrasinin kelime 

anlamına değinmek yerinde olacaktır.  

Demokrasi kelimesi Yunanca olup, “Demos” yani halk ve “kratos” yani 

hakimiyet-iktidar kelimelerinin birleşmesinden oluşur. “Halkın hükümet etmesi”, 

“halkın kendi kendisini idare etmesi” anlamlarını taşır. Bundan dolayıdır ki 

demokrasi soyut şekliyle, hem toplum, hem de kişi bakımından hürriyeti ifade 

etmektedir. Çünkü hürriyet denilen şey kendi kendini idare etmek demektir27. Bugün 

için demokrasi kavramının yöneldiği bir hedef, bir gaye vardır ki o da mutlak hürriyet 

haline erişmek veya en azından yaklaşmaktır28. 

Demokrasinin modern kullanımı batı toplumlarında 18. yüzyıl sonlarındaki 

devrimci değişmelerden kaynaklanmaktadır29.  Nitekim aşağı yukarı 18. yüzyıl 

sonlarına kadar demokrasi terimi, dolaysız demokrasi anlamında kullanılmıştır. Oysa 
                                                 

26 SARTORI, Giovanni, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer KARAMUSTAFAOĞLU-

Mehmet TURHAN, Yetkin Yayınları, Ankara 1993, s. 3. 

27 ARSEL, İlhan, Anayasa Hukuku; Demokrasi, Doğuş Matbaacılık, Ankara 1964, s. 51. 

28 Ibid., s. 53. 

29 HUNTINGTON, Samuel P., Üçüncü Dalga: Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Çev. 

Ergun ÖZBUDUN, Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Ankara 1993, s. 3. 
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bugün, sadece dolaysız demokrasinin değil, dolaylı (temsili) demokrasinin de bu 

kavramın içinde yer aldığı düşünülmektedir30. Bunun yanı sıra bu kavram için, “bir 

felsefe, bir yaşayış tarzı, bir din ve sanki bunların yanı sıra, bir de hükümet şeklidir”31 

ifadesi de kullanılabilir. 

Demokrasi açısından tarihsel dönüm noktasının önemli mihenk taşlarından 

birisi olan 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, açık bir ifade ile demokrasi 

kavramını tanımlamamış olsa da, Bildirge’nin ikinci paragrafında yer alan 

açıklamalar demokrasi kavramı açısından önemli birtakım ilkelere yer vermektedir. 

Buna göre: 

 “Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır; Yaradan’ları tarafından 

bağışlanmış, belli bazı vazgeçilmez haklara sahiptirler; yaşam, özgürlük 

ve mutluluğa erişme hakları da bunların arasındadır. Bu hakları 

güvence altına almak amacıyla, insanlar kendi aralarında yönetimler 

kurarlar; bu yönetimler gerçek güçlerini, yönetilenlerin onamasından 

alırlar; herhangi bir yönetim biçimi, bu hedeflere ulaşmada köstekleyici 

olmaya başladığında, bu yönetimi değiştirmek ya da düşünmek, yeni bir 

yönetim kurmak ve bu yeni yönetimin yetkilerini ve dayandığı temelleri, 

güvenlik ve mutluluklarını sağlayacağına en çok inandıkları bir biçimde 

düzenlemek ve kurmak, halkın hakkıdır; aslında sağgörü, uzun bir 

geçmişi olan yönetimlerin sudan ve geçici nedenlerle değiştirilmemesini 
                                                 

30 ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 7. Baskı,  Ankara 2005, s. 231. 

31 BORDEAU, Georges, Demokrasi-Sentetik Deneme, Çev. Bülent Nuri ESEN, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1964, s. 1. 
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buyurur; bu yüzden insanların durumlarını düzeltmek amacıyla 

alışılagelen yönetim biçimlerini değiştirmek yerine, kötülüklere 

katlanmayı yeğlediklerini deneyimler göstermiştir; ancak sürekli aynı 

amaca yönelik, uzun bir yolsuzluklar ve zorbalıklar silsilesi, ulusu, 

mutlak bir despotizme sürüklemek niyetini açığa vurursa, o zaman böyle 

bir yönetimi yıkmak ve gelecekteki güvenlikleri için yeni koruyucular 

seçmek, o ulusun hakkı ve görevidir.”32 

Dönemin şartlarının demokrasi kavramını tanımlamak bakımından sahip olduğu 

önem dikkate alınırsa 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin ikinci paragrafında 

yer alan ilkeleri, bu dönemde demokrasi bağlamında korunması gereken ilkeler olarak 

kabul etmek yerinde olacaktır.  

Bazılarına göre demokrasi, “yönetenlerin, yaptıklarından dolayı, seçilmiş 

temsilcilerinin rekabeti ve işbirliği yoluyla dolaylı olarak hareket eden vatandaşlar 

tarafından, kamusal alanda sorumlu tutuldukları bir yönetim biçimidir”33.  

Bir diğer tanıma göre ise demokrasi, “sadece bir iktidar verme tekniği değil, 

aynı zamanda bir iktidar kullanma tekniğidir”34.  

Bazı düşünürlere göre de demokrasi, kolektif karar verme süresi üzerinde halk 

                                                 
32 MUSULIN, Janko, Hürriyet Bildirgeleri-Magna Charta’dan Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesine, İstanbul Belge Yayınları, İstanbul, 1983, s. 79. 

33 SCHMITTER-KARL, op. cit., s. 4. 

34 ÇAĞLAR, Bakır, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi”, Anayasa Yargısı Cilt 7, 

Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 1990, s. 57. 
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denetimi ve bu denetimin kullanımında hakların eşitliği ikiz prensibini gerektirir. 

Herhangi bir organizasyonda karar mekanizmasında bu prensipler hayat bulduğu 

oranda bu oluşum demokratik olarak vasıflandırılır35.  

Leslie Lipson’a göre demokrasi ise, “vatandaşları için mümkün olduğunca fazla 

hürriyet ve eşitliği birleştiren bir devlet yönetimi şeklidir”36.  

Özgürlük ve demokrasi kavramları çoğu zaman birbirlerinin yerine geçecek 

biçimde kullanılmıştır. Ancak, bu iki kavram aynı değildir. Gerçekten de demokrasi, 

özgürlüğe ilişkin bir ilkeler ve fikirler kümesidir, ama aynı zamanda tarih boyunca 

biçimlenmiş bir uygulamalar ve usuller kümesini de içinde barındırmaktadır. Kısaca 

demokrasi, “özgürlüğün kurumsallaşması” şeklinde ifade edilebilir37. Yani, 

vatandaşların özgür bir şekilde, çoğunluğun yönetimi ilkesine uygun olarak siyasi 

kararlar aldığı bir sistemdir. Ancak çoğunluğun yönetimi, bireysel insan hakları 

güvenceleri ile birlikte bulunur. Demokrasi, kanun ve kurumlar tüm vatandaşların 

haklarını korumaya yöneliktir38.  

Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi 

                                                 
35 BEETHAM, David-BOYLE, Kevin, Demokrasinin Temelleri, Çev. Vahit Bıçak, Liberte 

Yayınları, Ankara 1998, s. 1–2. 

36 LIPSON Leslie, “Demokrasinin Felsefesi”, Çev. Mustafa Erdoğan, Sosyal ve Siyasal Teori: 

Seçme Yazılar, Der. Atilla Yayla, Siyasal Kitabevi, Ankara 1999, s. 18. 

37 Türk Demokrasi Vakfı, Demokrasi Nedir?, Çev. Levent KÖKER, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, 

Ankara 1999, s. 9. 

38 YAVUZ, K. Haluk, Türkiye’de Siyasal Sistem Arayışı ve Yürütmenin Güçlendirilmesi, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2000, s. 39. 
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herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir demokrasi tanımı bulunmamaktadır. Ancak 

günümüzde, demokrasinin birbirine benzer pek çok tarifi üzerinde birleşmektense, 

demokrasinin ifade ettiği kurumlar, müesseseler ve ilkelerde uzlaşma sağlamak ve 

bunları hayata geçirmek daha önemlidir39.  

“Genellikle kabul edildiği gibi, bir demokraside şu ilkelerin bulunması gerekir: 

- Halk egemenliği, 

- Hükümetin yönetilenlerin rızasına dayanması, 

- Çoğunluğun yönetimi, 

- Azınlık hakları, 

- Temel insan haklarının güvence altında olması, 

- Özgür ve adil seçimler, 

- Kanun önünde eşitlik, 

- Davaların hukuki usullere göre görülmesi, 

- Devletin Anayasa ile sınırlandırılması, 

- Toplumsal, ekonomik ve siyasal çoğulculuk, 

- Hoşgörü, işbirliği ve uzlaşma değerlerinin benimsenmesi.”40. 

İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği dönemlerde, sayıca artış gösteren 

demokrasiler, anayasal normların uygulanması için birçok yargı organını (olağan ve 

olağanüstü yargı organlarını) yetkilendirmiştir. Ancak bu normların uygulanmasını 

                                                 
39 DAHL, A. Robert, Demokrasi ve Eleştirileri, Çev. Levent Köker, Yetkin Yayınları, Ankara 1993, 

s. 111. 

40 TUNÇ, Hasan, Anayasa Hukukuna Giriş, Nobel Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 1999, s. 188. 
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sağlayacak en önemli araç, insan hakları ile ilgili olan normlardır. İnsan hakları ile 

ilgili olan normlar iktidarın gücünü sınırlandırmaya hizmet etme amacı 

taşımaktadır41. 

Bunun yanı sıra seçimler, modern demokraside tanımlayıcı bir kurum olmanın 

yanı sıra, modern demokrasinin anahtar kurumudur42. Demokrasilerde, meşruluğu 

sağlayacak en temel şart, seçimlerin ta kendisidir43. Demokrasinin var olduğu 

yerlerde, iktidar olarak tabir edilen güç, serbest ve adil seçim sistemi ile halkın eline 

bırakılmıştır. Kısacası demokrasi, siyasi iktidarı kullanmaya yetkili olacakların, seçim 

yoluyla halk tarafından belirlenmesini ifade eder. Peki, halk tarafından belirlenecek 

olan siyasi iktidar sahiplerini belirleyecek olan ölçütler nelerdir? Ya da bu ölçütler ne 

kadar demokratiktir? 

Her ne kadar demokrasinin bir gereği olarak, kişilere kendi yöneticilerini 

belirleme olanağı sağlayan birtakım haklar tanınmış dahi olsa, bu haklar bazı 

nedenlerden ötürü sınırlandırılmıştır. Bu nedenlerden biri de, siyasi iktidarı 

kullanacak kimselerin yasalarca belirlenmiş birtakım yeterlilik şartlarını taşıması 

gerekliliğidir. Halk, bu şartları taşıyan kimseler arasında bir seçim yaparak, 

demokrasinin gereklerini yerine getirecektir. Kısacası demokrasinin ana unsuru olan 

                                                 
41 PERRY, J. Michael, “Protecting Human Rights in a Democracy: What Role for The Courts?”, 

Wake Forest Law Review, Vol. 38, 2003, s. 636. 

42 KATZ, S. Richard, Democracy and Elections, Oxford University Press US, London 1997, s. 3. 

43 LADINSKY, Jack-SILVER, Allan, “Popular Democracy and Judicial Independence: Electorate 

and Elite Reactions to Two Wisconsin Supreme Court Elections”, Wisconsin Law Review, Vol. 128, 

Winter 1967, s. 135. 
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seçimlerin gerçekleşmesi, iki temel hakkın kullanılması ile mümkün olmaktadır. 

Seçme ve seçilme hakkı. 

Demokratik teoriye göre meşru iktidar, kaynağını halkın rıza ve muvafakatinden 

alan iktidardır. Halkın muvafakatine dayanmayan bir siyasi iktidar, hak edilmiş 

olamaz. Bu nedenle bütün iktidarlar halktan gelir ve halka yönelir44. Halkın bu 

muvafakatini kullanabilmesi için kendisine seçme hakkı tanınmıştır ve bu seçme 

hakkı, seçilme hakkı ile tamamlandığında demokrasiden söz etmek mümkün hale 

gelir. Ancak demokrasini varlığı seçme ve seçilme hakkının sınırsız kullanımı ile 

tehlikeye girer. Bunun önüne geçebilmek içinde, belli nitelikteki insanlara belli 

nitelikteki insanları seçme hakkı verilmiştir. Bu sayede seçme ve seçilme hakkının 

kullanılması birtakım yeterlilik şartlarına tabi duruma gelmiştir.   

 

B. DEMOKRATİKLEŞME DÖNEMİ ÖNCESİ TEMSİL EDENLERİN 

NİTELİKLERİ 

 

Hükümeti kuracak ya da yönetici olacak kişilerin yönetme yeteneği olup 

olmadığının tespiti amacıyla belirlenen kurallar, demokrasi öncesi belli niteliklere 

dayandırılmıştır. Bu noktada, yönetme özel bir teknik yeteneği gerektiren bir 

uzmanlık işi sayılmış ve yönetecek olanların ortanın üstü birtakım özelliklere sahip 

olması gerektiği kabul edilmiştir. Sonuçta, ufak bir azınlık, çoğunluğu yönetmiş ve 

                                                 
44 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. XIII. 
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toplumda siyasi karar alabilme yetkisini elinde tutmuştur. Böylece yöneticiler 

çemberini meydana getiren bir seçkin azınlık oluşturulmuş ve bu çembere dahil 

olabilmek birtakım şartlarla sınırlandırılmıştır. 

Demokrasi öncesi feodal ve aristokratik yapılı toplumlara bakıldığında, 

hiyerarşik bir yapı olduğu görülmektedir. Bu yapı içerisinde her sosyal sınıf kendi 

statülerine uygun bir hayat sürmektedir. Herkes toplumsal emirler gereğince 

kendilerine atfedilen rolü üstlenmek zorundadır. Bu nedenle insanların, bulundukları 

sosyal sınıf dışında, başka bir sınıfa dahil olmaları çok küçük bir ihtimaldir. 

Bulundukları toprakları terk edip, başka ülkelere göç etmek ise imkansızdır. Birkaç 

küçük istisna dışında, insanlar doğdukları yerlerde kalmak zorundadırlar. Kısacası 

kişiler toplumdaki rolleriyle, bir kimlik kazanmaktadır. Bu kimselerin insan olarak bir 

kişilikleri yoktur. Çünkü bu kimseler bir ailenin, ırkın ya da bir birliğin üyesi 

olduklarını biliyorlardır. İnsanlığın gereği olan bir kişilik ya da kimlik bilincine sahip 

değillerdir45. 

 Hiyerarşik yapılı bir toplumun siyasi kuruluşları da, o toplumun yapısal 

özelliklerini taşır. Toplumun bu hiyerarşik düzeni içinde insanlardan bir kısmına 

yönetme ve diğer kısmına da yönetilme imkanları verilir ve bunlar birer hak niteliğine 

sokulur. Böylece o çağların politika anlayışı, egemen sınıfların çıkarlarına, paye ve 

unvanlarına bağlı tutulmaktadır. Toplum içinde servet, özellikle toprak, hem 

ekonomik hem de politik gücün kaynağı sayılır. Belli ölçüde toprağı bulunmayan 

                                                 
45 Ayrıntılı bilgi için bkz. FROMM, Erich, The Fear of Freedom, Routledge Press, London 1984, s. 

33-89. 
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kimseler kamu işlerine katılamamaktadır. Çünkü haklar ve hürriyetler kişilere değil, 

zümrelere, korporasyonlara ve güçlü sosyal tabakalara tanınmıştır. İşte, siyasi 

temsilin yolu da bu güçlü tabakalardan geçmektedir46. 

1. Servet 

İnsanlar sahip oldukları mala-mülke ve belirli bir toplum içindeki geçerli 

zenginlik göstergesine göre üstün ya da aşağı diye bölümlenirler. Bu gösterge toprak, 

hayvan, altın, kıymetli taşlar, köleler, hisse senetleri ya da tahviller; yani, gelenek ve 

göreneğe uygun her şey olabilir. Bu zenginliklerden büyük tutarda biriktirmeyi 

başaran bir kimsenin sihirli çembere girmesi sağlanmış olur. Ama hiç bir niteliği ya 

da malı olmayan kimse toplum içinde aşağı bir yerde kalır ve siyasi işlere katılamaz. 

İşte bu çeşit yönetime  “plütokrasi” adı verilir, bu sözcük Yunanca’da “zenginlerin 

hükümeti (yönetimi)” anlamına gelir47. 

Servet ve mülkiyet eski monarşik ve oligarşik yapılı devletlerde, hep egemen 

sınıflara özgü bir ayrıcalık olmuştur. Öteden beri servet ve mülkiyet, insanlar 

arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. Mülkiyet ve servet, insanları, ya 

egemen ya da bağımlı bir duruma sokmuştur. Nitekim “servet kudrettir” diyen 

Hobbes, bu servet ve iktidar olguları arasında bir ilişki kurmuştur. Bunun gibi John 

Locke da kişilerin devlet denilen kurumu mülkiyet haklarını korumak amacıyla 

kurduklarını savunmuştur. Mülkiyet denilince de, akla ilkin toprak mülkiyeti 

                                                 
46 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 5. 

47 LIPSON, Leslie, Politika Biliminin Temel Sorunları, Çev. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1973, s. 130. 
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gelmektedir. Çünkü o dönemlerde toprak mülkiyeti, siyasi temsil ve iktidarın en 

güçlü basamağıdır. Toprak, meşru ve adil iktidarın temeli sayılır ve hür toprak 

sahiplerine ülkenin efendileri gözüyle bakılmaktadır48. 

Eskiden İngiltere’de de siyasi haklar, mülk sahibi olmaya bağlıydı. 1611’de 

İngiltere’nin soylu bir ailesinin üyesi olarak dünyaya gelen ve 1656’da yayınlanan 

“The Commonwealth of Oceana”nın yazarı James Harrington, siyasi iktidarın temel 

dayanağını mülk olarak kabul etmekteydi49. Harrington, kuvvetin mülkü takip ettiğini 

ve böyle de olması lazım geldiğini söylemekteydi. Bu durum İngiltere’de iki dönem 

başbakanlık yapan (10 Aralık 1834–8 Nisan 1835, 30 Ağustos 1841–29 Haziran 

1846) Sir Robert Peel tarafından da şu şekilde ifade edilmiştir: 

“… yılda on bin pound geliri olan bir adamın, yasama organı üzerinde yılda 

on pound geliri olan bir adamdan daha fazla nüfuzlu olmayacağını söylemek çok 

saçmadır. Bir demokraside nüfuz sadece sayıya göre tespit edilirse hükümet nasıl 

işleyebilir?”50 

Seçilme hakkını toprak veya mal mülk ile daraltan bu "ekonomik sınırlamaları” 

haklı gösterebilmek amacıyla da türlü gerekçeler ileri sürülmüştür. Her şeyden önce 

servet, birtakım soyut değerlerin, insanlardaki erdemin açık bir belirtisi sayılmıştır. 

                                                 
48 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 6-7. 

49 EROĞUL, Cem, “Siyasal Düzenlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Birkaç Tarihsel Örnek ve 

Tartışma”, Ahmet Şükrü Esmer’e Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yayınları, Ankara 1981, s. 112–113. 

50 Aktaran MAYO, B. Henry, Demokratik Teoriye Giriş, Çev. Emre KONGAR, Türk Siyasi İlimler 

Derneği Yayınları, Ankara 1964, s. 91. 
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Çünkü servet, dünya işlerinde ulaşılan bir başarının sembolüdür. Servet kazanmayı 

başaranlar, Devlet yönetmeyi de başarırlar51. Bunun yanı sıra, bazen mal ve mülkün 

(servetin) “ülke içinde tehlikeye atılan bir çıkar” olduğu ileri sürülmüş, bundan da 

serveti çok olanın tehlikesi de çoktur, sonucu çıkarılmıştır. Zenginler, varlıklılar 

toplum içinde büyük sermaye yatırımına sahiptirler ama kötü yönetimden en çok 

zarar görecekler de gene onlardır. Sonuçta varlıklı kimselerin varlıklarını koruma 

kaygısına kapılmaları onları kamu çıkarının daha ölçülü daha sakıngan koruyucuları 

yapar. Büyük varlık, sahibini günlük geçim kaygılarından kurtarır, ona kamu işlerine 

daha iyi bağlanma olanağı verir. İşte zenginleri “doğal” bir yönetici sınıf yapan da 

onların bu özgür, rahat ve bağımsız durumlarıdır. Ayrıca varlık gerçekte bir etki ve 

güç kaynağıdır, zenginin otoritesini kabul etmek, toplumdaki gücün gerçek yapısını 

kabul etmek demektir52. 

Nitekim gelenekçi ve plütokrat çevrelerin sözcülüğünü yapan Boissy d’Anglas 

“seçkin kişiler tarafından yönetilmeliyiz… Bu seçkin kişileri, ancak varlıklılar 

arasında bulabilirsiniz. Eğer malı, mülkü olmayanlara siyasi haklar verirseniz, bunlar 

toplumda tedirginlik ve kargaşa çıkarırlar” demiştir53. Bunun yanı sıra Aristo da, 

“fakirler yönetme hakkına sahip olursa, fakirliklerinden dolayı rüşvet almaya hazır 

olan kimselerin siyasi hakları kullanmaya başladığı görülür” fikrini savunmuştur54. 

Siyasi yönetime katılmayı tıpkı bir ticaret şirketine katılmaya benzetenler, 

                                                 
51 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 9. 

52 LIPSON, op. cit., s. 130. 

53 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 9-10. 

54 ARISTO, Politika, Çev. Niyazi BERKES, Maarif Matbaası, İstanbul 1944, s. 83. 
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Devleti de bir çeşit sermaye şirketi saymışlardır. Bu düşünceye göre, ancak malı 

mülkü olanlar böyle bir şirkette pay sahibi olabilirler. Nitekim Amerika’da ilk 

kolonilerin kuruluşunda ticari müessese ve şirketlerin önemli bir rolü olmuştur. Bunu 

içindir ki, söz konusu şirketlerin çıkarlarına düşkün ortakları, devlet yönetimine 

katılmayı, şirket yönetimine katılmakla eş tutmuşlardır55. Fransa’da da buna benzer 

bir anlayışa rastlamak mümkündür. Orada da, bir zamanlar yalnız kamu örgütlerine 

yardım eden kimseler, büyük sosyal teşebbüsün (Devletin) gerçek paydaşları 

sayılmışlardır56.  

Buna benzer bir başka durum on sekizinci ve on dokuzunca yüzyıllarda İngiliz 

hükümet sisteminde görülmüştür. İngiltere’de 1832 tarihli Reform Kanunu’ndan 

önce, siyasi iktidar her önemli kuruma sımsıkı yapışmış olan toprak sahipleri ile bir 

tüccar-sermayedar oligarşisinin elinde toplanmıştır. Kendilerini monarşinin 

ayrıcalıkları ile bir tutan bu kimseler, soydan geçme lordlukla Lordlar Kamarası’na, 

Donanmaya ve Ordunun subay saflarına ve İngiliz Kilisesinin yüksek dinsel katlarına 

güçlü ve dokunulmaz bir biçimde yerleşmişlerdir. Adaylık ve oy verme usullerinde 

bütün üstünlük çevredeki ağalarla beylerde toplanmıştır57. 

 

                                                 
55 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 11. 

56 AULARD François Victor Alphonse, Fransa İnkılâbının Siyasi Tarihi C. I-III: Demokrasinin 

ve Cumhuriyetin Kaynakları ve Gelişmesi 1789–1804, Çev Nazım POROY, Türk Tarih Kurumu, 

Cilt 1, Ankara 1945, s. 92. 

57 LIPSON, op. cit., s. 133. 
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2. Vatandaşlık 

Aristo’ya göre, “bir kimse sadece bir yerde oturduğu için vatandaş değildir, 

çünkü o yerde yabancılar ve kölelerde oturmaktadır. Ayrıca hukuk bakımından dava 

edebilen veya edilebilen kimseler de, sadece bu yüzden vatandaş değildir, çünkü bir 

yabancı böyle bir haktan ticaret anlaşmalar sayesinde yararlanabilir. Kendilerine birer 

kefil bulmak suretiyle birçok yerde yabancılar, tam manasıyla değilse bile bu gibi 

haklardan faydalanmaktadırlar. Şu halde eksik bile olsa bunlarda vatandaşlığa iştirak 

ediyorlar demektir”58. 

Aristo’nun tanımıyla vatandaş, devlette teşrii, kazai fonksiyonda iştirak 

hakkından faydalanan kimse olarak tarif edilebilir. Bunun içinde devletin yasasına 

bakmak lazımdır. Bir devletin yasası bütün makamlar ve bilhassa hepsinin üstünde 

bulunan makam bakımından devletin düzenlemesidir, çünkü hakimiyet her yerde 

devletin hakim sınıfındadır, hakim sınıf ise yasanın ta kendisidir. Şu halde devletin 

karakterini ve vatandaşlığı, devlete hangi üstün sınıf hakim ise o tayin eder59. 

Atina’da, yerleşmiş yabancılar (metekler), kadınlar, çocuklar ve köleler 

vatandaşlık kavramının dışındadır. Vatandaşlık gelenekseldir. Bir doğum meselesidir 

ve çok nadiren elde edilir. Siyasi eşitlik, oy hakkı ve siyasete iştirak hakkı da yalnızca 

                                                 
58 ARISTO, op. cit., s. 103.  Vatandaşlık kavramının ifade ettiği anlam, ülkelerin sosyo-ekonomik, 

kültürel, yapısal vb. özelliklerine göre farklılaşmaktadır. Bu nedenle her dönem için kullanılan 

vatandaşlık kavramını birbirinden ayırmamız gerekir. Bkz. KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 167. 

59 Ibid., s. XIII. 
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vatandaşlara tanınır60. 

Yunan Siyasi Düşüncesi’nin temelini “Polis” kavramı oluşturmaktadır. Polis 

denildiği zaman anlaşılan husus; sınırlı bir alan ve belirli bir sayıda vatandaş 

topluluğu olmaktadır. Polis’lerde siyasi hakların kullanılabilmesi yalnızca 

vatandaşlara tanınmıştır. Bu durumda Atina vatandaşı olmayan bir kimse seçimlere 

katılamaz61.  

Nitekim Atina’nın merkez olduğu Attika’nın yüzölçümü 2.550 km2 ve toplam 

nüfusu 315.000 idi. Bu toplam nüfus içinde kadınlar, sayıları 115.000 kadar olan 

köleler ve 28.500 civarında olan yabancı kökenli Metoik’ler siyasi haklara sahip 

değillerdi. Yalnızca yirmi yaşını bitiren her erkek Atina vatandaşı, “Eklesia” adı 

verilen şehir meclisinin kendiliğinden üyesi oluyordu62.  

Sonuç olarak vatandaşlık, siyasi hayata katılmak için her zaman gerekli 

görülmüştür. Bunun istisnasına rastlamak neredeyse mümkün değildir, çünkü bir 

topluluk adına önemli kararları alacak kimseler yalnızca topluluğun çıkarlarını tam 

anlamıyla koruyabilecek kimseler olmalıdır. Bu kimselerde, ancak o topluluğa 

vatandaşlık bağı ile bağlı olan kimseler olabilir. Ancak vatandaşlık için aranan şartlar, 

her dönem için farklılık göstermektedir. Bu nedenle günümüzdeki demokrasi anlayışı 

öncesinde siyasi haklar yalnızca vatandaşlara tanınmış ve iktidarı, toplumun iyiliği 

için erdemli, ahlaklı ve adaletli bir şekilde kullanacak kimselerin, yalnızca 

                                                 
60 Ibid., s. 116–118. 

61 Ibid., s. XIII. 

62 ATEŞ, Toktamış, Demokrasi, Der Yayınları, İstanbul 1976, s. 22-23.   



 30

vatandaşlar olabileceği kabul edilmiştir. 

3. Irk 

Irk aristokrasisi kavramı, esas itibariyle, bazı ırkların fikri yetenek ve siyasi 

zeka bakımından başka ırklardan ve bir ırkın da bütün diğer ırklardan üstün olduğunu 

iddia eder63. Bir antropolog ırkı şöyle tanımlamıştır: “Irk, insanoğlunun soyuna 

sopuna uygun olarak beden özelliklerine göre, belli başlı bölümlere ayrılmasıdır.” 

Antropologun belirttiğine göre, “ bu anlamda ırk sözü biyolojik bir deyimdir ve bu 

deyim bir insan kümesini, öbür insan kümesinden ayıran bedenle ilgili özelliklere 

özgüdür”.64 

Her bireyin, biyolojik olarak miras aldığı birtakım ırksal özellikler vardır. Hiç 

kimse bir ırka ya da birden fazla ırkın karışımına ait olmaktan kaçınamaz. Eğer bir 

kimse, ırkının biyolojik saflığının kesinlikle korunması gerektiğine inanırsa, başka 

ırktan gelenleri kendine eşit ve eş yurttaşlar olarak kabul edemez65. Sonuçta 

toplumsal olarak önemli fiziksel ayrımlara dayalı bir önyargı olan ırkçılık ortaya 

çıkar. Bu önyargı, kimi bireylerin birtakım ırk farklılıkları sonucu ötekilerden üstün 

                                                 
63 SPITZ, David, Antidemokratik Düşünce Şekilleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969, s. 214. 

64 Antropologun yapmış olduğu tanım için bkz. HERSKOVITS, Jean Melville, Man and His Works: 

The Science of Cultural Anthropology, Knopf Publishers, New York 1948, s. 133. Bkz. LIPSON, 

op. cit., s. 109.  

65 LIPSON, Leslie, Demokratik Uygarlık, Çev. Haldun GÜLALP-Türker ALKAN, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1984, s. 77. 
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ya da aşağıda olduğu inanışına sebebiyet verir66. 

Bir kimsenin ırkı, kişinin kendi yapacağı bir seçime bağlı değildir. Kimsenin bir 

ırka katılma ya da ondan ayrılma özgürlüğü de yoktur. İnsan bir ırkın üyesi olarak 

doğar ve ölünceye kadar da öyle kalır. Bu, atalarından miras kalmıştır ve evlatlarına 

da aktarılacaktır. Dolayısıyla kişilerin toplumsal konumları ya da daha üstün veya 

daha aşağı olarak değerlendirilmeleri ırklarına bağlı olarak değerlendirildiğinde, söz 

konusu olan ölçüt, kişilerin istenci dışında olan bir şeydir. Ayrıca ırk, gözle kolayca 

görülebilen özelliklere sahiptir. Bu nedenle, bir toplumu bölmek ve bir ayrılık duvarı 

yaratmak isteyenler için ırk, açık ve kolay bir reçete oluşturur. Nitekim ırk ilişkileri 

sorunlarıyla demokrasinin ilkeleri arasındaki bağlantı, esas olarak bir özgürlük sorunu 

değildir. Bir eşitlik sorunudur. Farklı ırklara ait insanlar ancak eşit oldukları ölçüde 

özgür olurlar67. Demokrasinin işlemediği alan, ırksal farklılıkların, eşitsiz davranış ve 

ayrımcılık için ölçü olarak kullanıldığı alandır.  

On dokuzuncu yüzyılın ortasında “İnsan Irklarının Eşitsizliği Üzerine Deneme” 

adlı bir kitap yazan Arthur de Gobineau68 “arî ırk” efsanesini işlemiştir. Gobineau, 

                                                 
66 GIDDENS, Anthony, Sosyoloji, Ayraç Yayınevi, Ankara 2000, s. 226. 

67 LIPSON, op. cit., s. 82. 

68 Arthur de Gabineau’ya göre, tarihin yasalarını değiştirmek insanın elinde değildir. İnsanoğluna 

sadece bu yasaları kavramak ve kabul etmek düşer. İşte, ırk da bu yasalar gibidir. O da çok önceden 

kesin bir şekilde belirtilmiştir. İnsanların kendilerini değiştirmeye çaba göstermeleri gereksizdir. 

Çünkü ırk herşeydir; ırkın karşısında öteki güçlerin hiçbir değeri yoktur. Irk, yeryüzünün tek egemen 

gücüdür. Öteki güçlerin hepsi, ırkın üstün buyruğu altındadır. Bkz. KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., 

s. 40. 
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“arî ırkı” toplumun aristokrat sınıflarına benzetmiştir. Bu aristokratların Avrupa’ya 

siyasi örgütü, düşünceyi, güzel sanatları, kültürü, kısaca tüm uygarlık ve gelişmeyi 

getiren arîlerin torunları olduklarını ileri sürmüştür. Demek ki, Gobineau’ya göre 

yeryüzünde üstün ve aşağı ırklar vardır. Bu ayrıma göre, en üstün ırk, beyaz ırkın arî 

ırk bölümünde yer alan Cermenlerdir. Mesela, Gobineau’nun aristokrat sınıfların 

dışında bıraktığı ve halk adını verdiği topluluk, tabiatın aşağı ırklarındandır69. 

Yeryüzünde ırkların üstün ve aşağı olmak üzere farklı yapı gösterdikleri ve bu 

ayrılığın doğal olduğu yönündeki görüşler, uzun bir süre, siyasi haklardan üstün 

ırktan olanların yararlandırılması eğiliminin hakim olmasına yol açmıştır. Özellikle 

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanya’sının siyasi hayatını bütün gücüyle 

etkileyen bu görüşler, 1935 tarihli Nurenberg Kanunları ile vatandaşlık hakkının 

yalnız Cermen kanından ve soyundan olanlara tanınmasına yol açmıştır70.  

Bunun yanı sıra, ırka dayalı olarak yaşanan siyasal ve sosyal eşitsizlikler 

Amerika’da zenciler ve beyazlar arasında da söz konusu olmuştur. Önceleri yasal 

düzenlemelerin de sebebiyet verdiği bu ırksal ayrım, daha sonra gerek Anayasa gerek 

diğer yasalarla telafi edilmeye çalışılmış ve zencilerle beyazlar arasında eşitlik kabul 

edilmişse de, beyaz halk arasında geleneksel ırk ayrımı düşüncesi, gücünü muhafaza 

etmiştir. Sadece fiziksel gücünden yararlanma ve özelliklede köle amaçlı 

kullanılmaya uygun görülmüş olan zencilerin siyasi haklardan öte, sosyal haklarının 

olması dahi tartışılmıştır. Sonuçta aşağı ırk olarak kabul edilen zencilerin, seçilme 

                                                 
69 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 39–40. 

70 ARASLI, op. cit., s. 45. 
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hakkından yararlanamamakla birlikte, oy kullanmaları da engellenmiştir71. 

Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi’nin 2. paragrafında yer alan 

“Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır; yaratan, insanları başkalarına 

devredemeyecekleri bazı haklarla donatmıştır; hayat, hürriyet ve mutluluğu arama bu 

haklar arasındadır.”72 şeklindeki düzenleme, beyazlar ve siyahlar arasında uygulama 

alanı bulamamış ve siyahlar, derilerinin renginden dolayı ayrımcılık politikası ile 

karşı karşıya kalmıştır73.  

Beyaz ırkın üstünlüğünün esas alındığı ve bu nedenle siyahların sosyal ve 

siyasal haklarının kısıtlandığı bir başka ülke ise Güney Afrika olmuştur. Apatrheid 

                                                 
71 Örneğin 1869’da South Pass şehrinde oy vermek isteyen zenciler, bazı içkili kimseler tarafından 

silahla korkutulmuş ve dövülmüşlerdir. Zencilerden birçoğu korkudan oy veremez hale gelmişlerdir. 

Bunun üzerine şehrin polis müdürü silahını çekerek zencilerin başına geçmiş ve onların oy 

vermelerine engel olmak isteyenlere ateş edeceğini bildirmiştir. Seçim çevresinde bir hayli kavga ve 

gürültü koptuktan sonra, zenciler ancak polis müdürünün namlusu altında oy kullanabilmişlerdir. 

Bkz. KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 45. 

72 In Congress, July 4, 1776, The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America. 

73 1870 yılında yürürlüğe giren Ek 15. madde de, Eyaletlere ve Federal Hükümete ırk, renk ve 

geçmişteki kölelik hali nedenlerine dayanılarak oy hakkını kaldırmama ve kısıtlamama yasağını 

getirmiştir. Ancak birçok Güney Eyaletinde, belli bir süre ikamet etme, belli oranda vergi ödeme, 

anayasa’nın mantıklı yorumunu yapabilme, okuma yazma bilme, belli bir eğitimden geçmiş olma gibi 

nedenler yüzünden siyasi haklara kısıtlamalar getirildiği görülmektedir. Bu kıstaslar büyük oranda 

siyahların siyasal yaşama katılmalarını engellemeye yöneliktir. Çünkü o dönemde, siyahlar belli bir 

süre, belli bir yerde ikamet edememekteydi ve okula gitmeleri de ya engelleniyordu ya da eğitim 

alma imkanı bulamıyorlardı. Bkz. RUHİ, M. Emin, “A.B.D.’de Ayrımcılık Politikası, Siyah İnsanın 

Eşitlik Mücadelesi ve Martin Luther King”, Kamu Hukuku Arşivi, Yıl 6, Mart 2003, s. 91. 
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politikasının uygulandığı Güney Afrika’da beyaz yönetim, beyaz olmayanların siyasi 

haklarını, meslek seçme, ibadet ve evlenme özgürlüğü kısıtlamıştır. Parlamentoya üye 

seçilme hakkı sadece beyazlara tanınmıştır. Bunun nedeni ise, gerçekte nüfusun 

çoğunluğunu meydana getiren siyahi ırkın, beyaz ırka üstün gelmesinden 

korkulmasından kaynaklanmıştır74.  

Sonuçta, bir toplumda eşitlik ilk olarak insan hakları alanında gerçekleşmelidir. 

Çünkü insanı köle yapan anlayışa karşı en güçlü delil, eşitlik ilkesinden çıkarılmıştır. 

Öte yandan, toplumdaki sosyal, siyasal ve ekonomik imkanlardan bazı insanları 

faydalandırmamak, eşitlikle bağdaşmayan ayrımcı ve haksız bir tutumdur. Bunlar 

doğal eşitsizlikler değil, insanların yarattıkları suni (yapma) eşitsizliklerdir. İşte, 

ırkçılık anlayışı da böyledir. Irk ayrımı da toplum içinde sosyal, siyasal eşitsizliklere 

yol açar75. Demokrasi öncesi var olan en büyük sorunlardan biri de budur. Kişiler eşit 

değildir, haklardan eşit yararlanamazlar, kendilerini yönetecek kişiyi belirleyemezler 

ve en önemlisi eşitsizlik nedeniyle özgür olamazlar. 

4. Cinsiyet 

Antropolojik araştırmalar, birçok anaerkil toplumun varlığını belirlemesine 

rağmen, babaerkil yönetim daha alışagelmiş bir biçim olarak belirtilmiştir. Bu 

                                                 
74 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, 5 Aralık 1952’de, Güney Afrika Birliği’ndeki ırk sorununu 

incelemek kurduğu komisyonun raporunda Apartheid kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “Apartheid 

ırk, renk veya uygarlık farkları göz önünde tutularak yapılan bir ayrımın genel ilkeleri üzerine 

kurulmuş bir siyasettir…” Bkz. KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 42-43. 

75 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 55. 
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nedenle, siyaset de, genellikle erkeğe özgü bir iş ve görev sayılmıştır. Başlangıçta 

hükümet işleriyle savunma işleri arasında bir ilişki vardır, onun için sağlam yapılı, eli 

silah tutan erkeğe önem verilmiştir, belki de erkeğin kadına üstünlüğü daha çok bu 

anlayıştan doğmuştur. Ama bu anlayış çocuk bakımı ile ev işlerini kadına; avcılık, 

çiftçilik ya da ekmek kazanma gibi ev dışında kalan işleri erkeğe bırakan işbölümü 

ilkelerine göre de açıklanabilir. Kısacası toplumların çoğunda ev dışındaki işlerin 

birçoğunu erkekler gördükleri için, onlar bu alanda kadınlarda bulunmayan bir 

tecrübe ve bilgi elde etmişlerdir. Batının geleneksel toplum biçimleri içinde de 

kadınların hükümet, yönetim işlerine katılmaları engellenmiştir76. 

Aristo “Politika” adlı eserinde kadınların siyaset hayatında bulunmalarını doğru 

bulmamış ve onları, erkeklerin altında bir konuma yerleştirmiştir. Bunun yanı sıra, 

erkek-kadın ilişkisini hayvanlara indirgemiş ve “… hayvanlar ya erkek ya dişi olur. 

Erkek tabiattan üstün, dişi aşağıdır; biri hükmeder, diğeri itaat eder. Bu kanun zaruri 

olarak bütün insanlar için de böyledir. …Babanın çocukları üzerine olan hakimiyeti 

kralca (despotik) bir hakimiyet, karısı üzerinde olan hakimiyeti ise meşruti bir 

hakimiyettir. Tabiat düzeninin istisnaları olabilirse de, tabiat erkeği hükmetmekte 

dişiden daha ehil yaratmıştır. Nasıl ki yaşlı ve olgun olanlar genç ve toylardan daha 

üstündür. …Erkek cesaretini emretmekte, kadın itaat etmekte göstermektedir.”77 

şeklindeki ifadeleriyle, kadının seçme ve seçilme hakkından yararlanabilmek için 

gerekli olan faziletlere sahip olmadığını savunmuştur. Kısacası kadınların politikaya 

girmelerinin, politik yaşamı önemsizleştirmesinin yanında ailenin istikrarını da 

                                                 
76 LIPSON, op. cit., s. 121–122. 

77 ARISTO, op. cit., s. 15, 35–38. 
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bozacağı düşünülmüştür78. 

Kadınların yakın bir tarihe kadar siyasi hayata katılmaları doğru bulunmamıştır. 

Çünkü onların siyasi hayata katılmaları, onları erkeklerden ayıran kadınsı niteliklerin, 

başka bir deyişle cinsiyetin ölmesine yol açar. Kadının içyapısı veya huyu siyasi 

işlere katılmaya elverişli değildir. O her şeyden önce bir anadır; ana olarak da yeri 

politika alanı değil, evidir. Siyasi hayatın propaganda ve kampanyalarına kendini 

kaptırıveren bir kadın, artık yuvasını ve yavrularını unutur. Öte yandan siyasi hayatın 

türlü güçlükleri vardır; bunlar kadının çocuk doğurma, aile bakımı gibi başta gelen 

görevleriyle kolay kolay bağdaşamaz. O halde, kadının seçme ve seçilme gibi haklara 

sahip olması, onun yuvasının bütünlüğünü sarsar ve aile yaşantısının değerini 

düşürür. Üstelik kocanın siyasi bir kadına saygı duyması da mümkün değildir79. Bu 

nedenlerden ötürü yakın dönemlere kadar kadınlara siyasi haklar tanınmamıştır. Oy 

verme hakkı tanındığı zamanlarda dahi, seçilme hakkından yararlanamamışlardır. 

5. Tecrübe ve Yetenek 

Yetenek, biyolojik ve ekonomik şartlardan farklı olarak, kişilerin fizyolojik ve 

psikolojik durumuna bağlıdır. Buna göre, yönetim süreci de –tıp ya da mühendislik 

mesleği gibi- uzmanlık isteyen meslek bilgisi gerektirir80. Ayrıca yönetimin yüksek 

muhakeme gücü gerektiren bir sanat olduğu gerekçesi ile yaşlı kişilerin daha uzun, 

daha olgun ve daha güvenilir hayat bilgi ve deneyimine sahip olmalarından ötürü 

                                                 
78 GIDDENS, op. cit., s. 373. 

79 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 23. 

80 LIPSON, op. cit., s. 134. 
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yönetimde olmaları gerektiği savunulmuştur. Hatta bu yaşlılar yönetimine “Patriarşi” 

adı verilir81. 

“Bu görüşün ortaya çıkmasının nedeni, bilgisiz halk yığınlarının kamu 

yönetimini soysuzlaştırmasından endişe edilmesidir. Böyle düşünenlerin gözünde 

şekilsiz kalabalıklar tehlikelidir. Çünkü bunlar kaypaktır, kolay aldatılırlar. Üstelik 

bunlar nereye güdülürlerse oraya giden bilinçsiz bir sürüyü andırır. Ayrıca, bu 

şekilsiz yığınların zevkleri ve alışkanlıkları da basit ve bayağıdır. İşte, yığınlardaki bu 

özellikler, onları kültürün düşmanı yapabilir.”82 

Bu nedenle belli bir eğitim, okuma-yazma gibi yetenekleri olmayan kimselerin 

seçilme hakkına sahip olması uygun bulunmamıştır. Ancak yetenek şartının, ırka 

dayalı ayrımcılık amacıyla da kullanıldığı görülmektedir. Özellikle de Amerika’da 

zencilerin birçoğu köle olarak çalıştırılmış ve okula gitmeleri engellenmiştir. Köle 

olarak çalıştırılan zenciler, birer üretim aracı olarak kabul edilmiş ve bu nedenle de, 

okuma-yazma bilmelerine ya da eğitim sahibi olmalarına gerek duyulmamıştır. 

Sonuçta, okula gitmemiş ya da eğitim görmemiş olan zencilerin, seçilme hakkını 

kullanabilmeleri mümkün olmadığından, seçimlerde aday olabilmeleri bu sayede 

engellenmiştir. 

Sonuç olarak,  günümüzdeki demokrasi anlayışı öncesinde, yönetme erkini 

elinde bulunduran kimselerin, ekonomik ve biyolojik özellikleri dikkate alınarak 

belirlendiğini görmek mümkündür. Böylece, yöneticilik vasfı belli gruplara ait bir 

                                                 
81 Ibid., s. 119. 

82 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 11. 
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görev olarak kabul edilmiştir. Biyolojik özelliklere önem verilmesinden ötürü bir aile 

ya da bir sınıfın elinde kalan bu görev, ekonomik şartlarla da pekiştirilmiş ve orta 

sınıfın ya da köylünün veya işçinin erişemeyeceği bir makam haline gelmiştir. Bu 

sayede, yönetme vasfı belli bir grubun egemenliği altında kalmış ve bir toplumdaki 

azınlığın, çoğunluğa hükmettiği, çoğunluğun nasıl davranması gerektiğini belirlediği 

ve çoğunluğunda azınlığa itaat ettiği bir sistemin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Mosca’nın da belirttiği gibi, sonuçta toplumlar “yönetici sınıf” ve “yönetilen 

sınıf” şeklinde ikiye bölünmüştür. Yönetici sınıf –ki daima azınlıktır- bütün siyasi 

fonksiyonları görür, iktidarın tekelini elinde tutar ve onun sağladığı tüm nimetlerden 

yararlanır. Yönetilen sınıf –çoğunluktaki sınıf- ise tamamen birincinin kontrolü ve 

yönetimi altındadır: Onun tespit ettiği amaçlara ve kurallara göre hareket eder. Bir 

azınlık –bazen çok küçük bir azınlık- örgütlenmiş olması, çoğunluğun ise 

örgütlenmemiş, dağınık bir yığın teşkil etmesi nedeni ile yönetimi altında 

tutabilmektedir. Ayrıca yönetici azınlığa dahil olan kişiler genellikle bazı üstün 

yeteneklere sahip kimseler olduklarından, gerçekte ya da görünüşte sahip oldukları 

bazı yetenekleri dolayısıyla yaşadıkları toplum içinde büyük saygınlık ve etkinlik 

sağlamışlardır83.  

Pareto’da bu “yönetici sınıf” kavramını sosyolojik bir temele oturtmuş ve bu 

kavram yerine “elit”84 kavramını kullanmıştır85. Elit zümreye dahil olmanın çok kolay 

                                                 
83 KAPANİ, Münci, Politika Bilimine Giriş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2. 

Baskı, Ankara 1978, s. 86. 

84 Elitist doktrininin çekirdeğini, bir toplumdaki azınlığın, toplum adına karar verebilmesi meydana 

getirmektedir. Çünkü bu kararlar geneldir, geniş bir kesime hitap eder ve karar veren azınlık, 
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olmadığını, çünkü elit kişinin özellikleri arasında olağanüstü meziyetlere sahip olması 

gibi hususların yer aldığını belirtmiştir. Pareto’ya göre elitin üyeleri, kendi uğraş ve 

mesleki alanlarında istisnai meziyetlere, yeteneklere ve beceriye sahip kişilerdir. Elit 

kişiler, doğal yeteneklerinden ötürü yaptıkları işlerde vasat insanlardan daha yüksek 

bir performans gösterebilen, üstün başarılı kişilerdir86. 

 

Sonuç olarak demokrasinin varlığı ve gelişimi ile birlikte güç kazanan seçilme 

hakkı, ülkelerin demokrasiye geçişi ile birlikte uygulama alanı bulamamış, zamanla 

herkese tanınan bir hak niteliğine bürünebilmiştir. Bu noktada demokratik olmayan 

yeterlilik şartları esas alınarak belirlenen yöneticiler, demokrasinin gelişimi ve 

dönüşümü ile birlikte demokratik bir rejim için gerekli olan ilkelere uygun olarak 

belirlenmeye çalışılmıştır. Her ne kadar günümüz demokrasi anlayışı çerçevesinde 

belli birtakım yeterlilik şartları belirlenmiş olsa dahi, bu şartların mutlak anlamda 

demokrasiye hizmet ettiğini söylemek güçtür. 

Dahl, demokrasinin üç önemli aşama geçirdiğini belirtmektedir. Birinci 

aşamayı, eski Yunan kent devletleri temsil etmekte iken ikinci aşamayı, ulus-devlet 

                                                                                                                                                         
politikacı olmamasına rağmen, hükümet veya yasama organı üyesiymiş gibi kararları politik 

niteliktedir. Mosca’da elitizmin, politik karar vermeye yetkili organların/kimselerin, azınlıkların 

etkisi altında kalmalarından kaynaklı olduğunu dile getirmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. PARRY, 

Geraint, Political Elites, ECPR Press, London 2005, s. 15-50. 

85 KAPANİ, op. cit., s. 88. 

86 VERGİN, Nur, Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayıncılık, 3. Basım, İstanbul 2004, s. 113. 
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modeli oluşturmakta ve üçüncü ve son dönüşümü ulus aşırı oluşum temsil 

etmektedir87.  

Belirtilen demokrasi gelişim süreci çerçevesinde, çalışmanın bir sonraki 

bölümünde, günümüzdeki demokrasi anlayışının, üçüncü dalga demokrasi sürecine 

dahil olduğu düşüncesi ile üçüncü dalga demokrasi anlayışında seçilme hakkından 

yararlanma hakkına sahip olabilecek kimselerin belirlenmesinde aranan yeterlilik 

şartları incelenecektir. 

 

C. GÜNÜMÜZDE TEMSİL EDENLERİN NİTELİKLERİ 

Seçilme hakkı uluslararası metinlerle koruma altına alınmış, ancak hiçbir 

düzenlemede bu hakkın kullanılabilmesi için aranacak şartlara yer verilmemiştir. Bu 

şartlar daha çok ülkelerin iç mevzuatı ile düzenleme alanı bulmuştur. Medeni ve 

Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin88 25. maddesine göre:  

“Her yurttaş, 2. Maddede belirtilen ayrımlara ve makul olmayan kısıtlamalara 

bağlı olmaksızın: 

(a) Doğrudan doğruya ya da özgürce seçilmiş temsilciler aracılığı ile kamu 

yönetimine katılma; 

                                                 
87 DAHL, A. Robert, “A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation”, 

Political Science Quarterly, Vol. 109, No. 1, Spring 1994, s. 25-26. 

88 16 Aralık 1966 tarihli, 2200A (XXI) sayılı Genel Kurul Kararıyla kabul edilmiş ve imza, onay ve 

katılmaya açılmıştır. 49. Madde uyarınca, 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 

Sözleşmeyi 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalamıştır. Metin, Resmi Gazete, 21 Temmuz 2003, S. 

25175, s. 51–73. 
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(b) Genel, eşit ve gizli oyla belirli dönemlerde yapılan, seçmenlerin iradelerini 

özgürce ortaya koymalarını garanti eden gerçek seçimlerde oy kullanma ve seçilme; 

(c)  Genel anlamda eşit olarak, ülkesinin kamu hizmetlerine girme hak ve 

fırsatına sahiptir.” 

Benzer bir düzenlemeye İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de yer 

verilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 21. maddesinin 1. fıkrasında, “Her 

şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketinin 

kamu işleri yönetimine katılma hakkını haizdir.” hükmü yer almaktadır. 

Konu ile ilgili düzenlemenin yer aldığı bir başka uluslararası metin de Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’dir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin [AİHS] Ek 1 

No.lu Protokol’ün 3. maddesine göre: 

 “Yüksek Sözleşmeci taraflar, yasama organının seçiminde halkın görüşünün 

özgürce ifade edilmesini sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oylu 

serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler.” 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mathieu-Mohin ve Clerfayt v. Belçika 

davasında89 bu madde hükmünün yorumunu ortaya koymuştur. Mahkemeye göre: 

“ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin birçok maddesinde ve 1, 4, 6 ve 7 No.lu 

Protokollerde “Herkes… hakkına sahiptir” ya da “Hiç kimse… ..mez” kelimeleri 

kullanılırken 3. madde “… taahhüt ederler” ifadesini kullanmaktadır. Bu ifadelerin 

altında yatan neden, üstlenilen taahhüde daha büyük bir ağırlık kazandırma isteğinden 

ve söz konusu alandaki temel yükümlülüğün, medeni ve politik hakların çoğunda 
                                                 

89 Mathieu-Mohin ve Clerfayt v. Belçika, Başvuru No: 9267/81, 02.03.1987, 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=20519482&skin=hudoc-en&action=request, 

Son Erişim Tarihi:11 Mart 2009. 
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olduğu gibi, çekimser kalmak ya da müdahalede bulunmamak değil, Devlet’in 

demokratik seçimleri “hayata geçirmek” üzere pozitif önlemler uygulaması olduğu 

gerçeğinden kaynaklanıyor gözükmektedir. 

…sözleşmenin 1 No.lu Ek Protokolü’nün 3. maddesinde yer alan söz konusu 

haklar mutlak değildir. 3. madde bunları tanımlamak bir yana, açık ifadelerle de 

ortaya koymadan tanıdığı için, buradan belli zımni sınırlamalar çıkarılması 

mümkündür. 

3. madde yalnızca yasama organının ya da yasama organı iki meclisten 

kurulmuşsa bunlardan en azından birinin seçimi ile ilgili olarak geçerlidir. Yasama 

organının seçilmesi yöntemine gelince, nispi temsil ya da bir veya iki seçimli 

çoğunluk oylaması gibi belirli bir seçim sistemini dayatmaz. Mahkeme, Sözleşmeci 

devletlerin yer ve zamana göre değişen tercihleri konusunda geniş bir takdir yetkisi 

olduğu görüşündedir. 

… “yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını 

sağlayacak şartlar” ifadesi ile AİHS’nin 10. maddesinde zaten korunma altına alınmış 

olan ifade özgürlüğünden ayrı olarak, esasen oy verme ve seçimlerde aday olma 

haklarını kullanmada bütün vatandaşlara eşit muamele ilkesi ile yaklaşılması 

öngörülmektedir.”90 

Mahkeme benzer bir değerlendirmeye Podkolzina v. Litvanya davasında da yer 

vermiş ve her seçim kanununun, ülkenin siyasi gelişimi ışığında, zamana ve mekana 

                                                 
90 Mathieu-Mohin ve Clerfayt v. Belçika, paragraf 48–54. Ayrıca bkz. DUTERTRE, Gilles, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları, Şen Matbaa, 

Ankara 2007, s. 466–468. 
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göre değerlendirilmesi gerektiğini, belirli bir sistem çerçevesinde kabul edilemeyecek 

hususların başka birinde haklı görülebileceğini kabul etmiştir91.  

“Avrupa Hukuk Aracılığı ile Demokrasi Komisyonu”nun (Venedik 

Komisyonu)92 51. ve 52. Genel Kurulu’nda93, seçimler üzerine hazırlanan kılavuzda 

ve açıklayıcı raporda, Avrupa’nın seçim sisteminin temelini teşkil eden beş ilke 

olarak; genellik, eşitlik, özgürlük, gizlilik ve doğrudan oy kullanma kabul edilmiştir. 

Bunun yanı sıra seçimlerin belirli aralıklarla yapılması gerekliliği vurgulanmıştır94.  

“Genellikten kasıt; herkesin seçimlerde oy kullanması ve aday olabilmesidir. 

Ancak bu hakların, belli şartlara boyun eğmesi gerektiği de bir gerçektir. 

Yaş konusunda ise, oy kullanma ve seçilme hakkının, asgari bir yaş ile 

sınırlandırılması gerektiği belirtilmiştir. Seçme hakkı, en geç rüşt yaşına gelindiğinde 

kazanılmalıdır. 

Tercihan seçilme hakkı da, seçme hakkı ile aynı yaşta kullanılabilmelidir ve her 

halükarda 25 yaşın üzerinde olmamalıdır. Ancak, istisnai olarak bazı kurumlar, özgül 

                                                 
91 Podkolzina v. Litvanya, Başvuru No: 46726/99, Karar Tarihi: 09.04.2002, parag. 33, 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=46726/99

&sessionid=20519482&skin=hudoc-en, Son Erişim Tarihi: 10 Mart 2009. 

92 European Commission For Democracy Through Law (Venice Commision), Strasbourg, 23 May 

2003, Opinion No. 190/2002. Çalışmanın bundan sonraki evrelerinde bu kaynaktan, “Venedik 

Komisyonu Raporu” şeklinde söz edilecektir. 

93 Guidelines on Elections adopted by the Venice Commission at its 51st Plenary Session, 

Venice, 5–6 July 2002, Explanatory Report adopted by the Venice Commission at its 52nd Plenary 

Session, Venice, 18-19 October 2002. 

94 Venedik Komisyonu Raporu, s. 5. 
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seçilme yaşı belirleyebilirler. Örneğin, çift meclisli yapıya sahip ülkelerde ya da 

Cumhurbaşkanı/Başkan seçiminde bu yönde bir uygulama mümkün olabilmektedir. 

Vatandaşlık şartı konusunda ise, kanunlarla belirlenen vatandaşlık şartlarının 

uygulanabilir olması, bunun yanı sıra, ikametgah şartını yerine getiren yabancıların, 

yerel seçimlerde oy kullanabilmesine imkan tanınması yönünde düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

İkametgah şartı ise, daimi ikamet olarak anlaşılmalıdır. İkametgah süresi 

hususunun vatandaşlar için zorunluluk olarak kabul edilmesi, yalnızca yerel seçimler 

için söz konusu olmalıdır. 

Gerekli olan ikametgah süresi 6 aydan fazla olmamalıdır. Ancak azınlıkların 

korunması amacıyla, daha uzun bir ikametgah süresi şartının getirilmesi mümkündür. 

Yurtdışında oturan vatandaşların, seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için 

gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir. 

Seçme ve seçilme hakkını kullanamama, bu haklardan mahrum olma koşulu, 

birtakım kümülatif şartların varlığı halinde mümkün olmalıdır.  

Mahrumiyete sebebiyet verecek olan bu şartlar kanunlarca düzenlenmelidir. 

Söz konusu mahrumiyet şartları, ölçülülük ilkesine uygun bir şekilde 

belirlenmeli ve bir kimseyi oy hakkından mahrum bırakmaktan daha az katılıkta 

olmalıdır. 

Mahrumiyet; “akıl hastalığı” veya “ciddi bir suçtan”95 ötürü cezai mahkumiyet 

alınmış olması nedenlerine dayanmalıdır. 
                                                 

95 Venedik Komisyonu Raporu’nda geçen “serious offence” kavramının, Türk Ceza Hukuku’nda yer 

verilen suç tasnifleri arasına girmediğinden, Türkçe çevirisi “ciddi bir suç” olarak yapılmıştır. Bu 

kavramın genel tanımı, “küçük, önemsiz, kabahat niteliğindeki ya da en az 6 ay hapis cezasına 
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Ayrıca, siyasi haklardan mahrum olmaya ilişkin ya da akıl hastalığının 

bulunduğuna dair, mahkemece verilmiş açık bir kararın varlığı gerekmektedir.”96 

Yukarıda seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi için aranan şartlar, 

Venedik Komisyonunun demokratik bir seçim için gerekli gördüğü koşullardır. Bu 

noktadan sonra ülkelerin kendi seçim mevzuatlarında yer alan koşulları incelemek 

yerinde olacaktır. 

 

1. Vatandaşlık  
 
 
Yasama meclisi üyesi olabilmek, birçok ülkede sadece vatandaşlara tanınan bir 

haktır97. Böylece, vatandaşlığın, adaylık için kabul edilen en yaygın kriter olduğunu 

söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise, bir topluluğu yönetecek ya da vatandaşları temsil 

edecek kişinin ülkesine karşı iyi niyetli olması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır98. 

Bazı devletlerin seçme hakkının kullanılabilmesi için vatandaşlık şartını aramadığı 

görülmekle birlikte, seçilme hakkının kullanılabilmesi için vatandaş olma şartı 

muhakkaktır. Örneğin, Guyana’da, seçimlerde oy kullanabilmek için Guyana veya 

İngiliz Ulusları Topluluğu Vatandaşı olması şartı aranırken seçilme yeterliliğine sahip 

olabilmek için Guyana vatandaşı olmak gerekmektedir.  Kanada’da ise, aday olacak 

                                                                                                                                                         
sebebiyet veren suç” şeklindedir. Bkz. GARNER, A. Bryan (Ed.), Black's Law Dictionary, Eighth 

Edition, Thomson-West, 2004, s. 1112. 

96 Venedik Komisyonu Raporu, s. 5-33. 

97 International Centre for Parliamentary Documentation, Parliaments of the World: A 

Comparative Reference Compendium, Vol. I, Second Edition, Inter-Parliamentary Union, Facts on 

File Publication, Gower 1986, s. 66. 

98 BLAIS, et al., s. 55. 
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kimsenin, Kanada ya da İngiliz Ulusları Topluluğu Vatandaşı olması şartı 

aranmaktadır99. 

Yasama organlarının çok geniş yetkilere sahip olduklarını ve bir bakıma 

ülkelerinin kaderini ellerinde tutuklarını düşünecek olursak, yasama meclisi üyeleri 

için böyle bir şartın aranması haklı gerekçelere dayanmaktadır100. Hatta bazı ülkeler 

bu konuda daha ileri gitmekte ve sadece kişinin o ülke vatandaşı olmasını yeterli 

görmemektedir. Bu ülkeler vatandaşlığın doğumla kazanılması (Bolivya, Brezilya, 

Ekvador, El Salvador, Haiti, Tayland) ya da sonradan kazanma yoluyla vatandaş 

olunması (Avusturya, Bahreyn, Bhutan) veya belli bir süre o ülkenin vatandaşı olma                     

(Mısır vatandaşlığının sonradan kazama yoluyla elde edilmesi durumunda, seçimlerde 

aday olabilmek için en az 10 yıl süreyle o ülkenin vatandaşı olmak gerekir) gibi daha 

özel şartlar aramaktadır101. Örneğin, Filipinler’de yasama meclisi üyeliği, vatandaşlığı 

sadece doğumla kazanmış olanlara tanınmış bir haktır102. 

Venezüella’da oy kullanabilmek ve seçilme hakkından yararlanabilmek için 

gerekli olan vatandaşlık şartı farklı şekillerde düzenlenmiştir. Buna göre, 

Venezüella’da oy kullanabilmek için Venezüella vatandaşı olmak gerekmekte ve bu 

vatandaşlığın doğum yolu ile kazanılması şartı aranmaktadır. Seçimlerde aday 
                                                 

99 The Parline Database on National Parliaments (Uluslararası Parlamenter Birliği [UPB] Veri 

Tabanı): http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp. Çalışmanın devamında, bu kaynak kısaca 

“Inter-Parliamentary Union” şeklinde kullanılacaktır. 

100 ONAR, Erdal-TİRYAKİOĞLU, Bilgin, “1982 Anayasasında Milletvekilliği Vatandaşlık İlişkisi”, 

Faruk Erem Armağan, Türkiye Barolar Birliği Yayın No. 8, Ankara 1999 s. 561. 

101 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/Modlist.asp, Son Erişim Tarihi: 12 Mart 

2010. 

102 International Centre for Parliamentary Documentation, op. cit., s. 66. 
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olabilmek için gerekli olan vatandaşlık şartı ise, doğum yolu ile vatandaşlığın 

kazanılması ya da sonradan kabul edilme yoluyla vatandaşlığın kazanılmış olması 

yönündedir. Ancak seçilme hakkının kullanılabilmesi için vatandaşlık tek başına 

yeterli görülmemiş, bunun yanında Venezüella’da ikamet etme şartı da aramıştır. 

Yani Venezüella vatandaşı olan kimse (doğum veya vatandaşlığa kabul yolu ile) 4 yıl 

boyunca devamlı olarak bu ülkede ikamet ettiği takdirde seçimlerde aday 

olabilecektir. Burada ilginç olan nokta, seçme hakkının kullanılabilmesi için yalnızca 

doğum yolu ile vatandaşlığın kazanılması şartı aranırken, seçilme hakkının 

kullanılabilmesi için doğum yolu dışında, kazanma yoluyla da Venezüella vatandaşı 

olmanın yeterli kabul edilmesidir103. Çünkü ülkelerin seçme ve seçilme hakkı 

konusunda yapmış oldukları düzenlemelere bakıldığında, seçilme hakkının 

kullanılabilmesi için aranan şartlar seçme hakkına göre daha sıkıdır. Ancak 

Venezüella’da seçme hakkını kullanabilecek olan kişilerin doğum yolu ile Venezüella 

vatandaşı olmaları gerekmektedir. Sonradan kabul yolu ile daha sonra Venezüella 

vatandaşı olanlar seçme hakkından yararlanamamakla birlikte, bu kişiler seçilme 

hakkını kullanabilecek yeterliliğe sahip kabul edilmektedir. 

İsveç ise adaylık şartları arasında vatandaşlık koşulunu aramakta ancak vatandaş 

olabilmek için “doğum yolu ile vatandaşlık” şeklinde özel bir nitelik aramamaktadır. 

Herhangi bir kazanma yolu ile İsveç vatandaşı olmayı yeterli kabul etmektedir. 

Bunun yanı sıra İsveç diğer ülkelerden farklı olarak “ikamet” şartı aramamakta ve 

yabancı ülkelerde bulunan vatandaşların aday olabilmeleri için belli şartları taşıması 

halinde aday olabileceklerini belirtmektedir. Buna göre, yabancı ülkelerde yaşayan 
                                                 

103 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2347_B.htm, Son Erişim Tarihi: 

12 Mart 2010. 
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vatandaşlar, oy kullanabilmek için gerekli olan özel seçmen listesinde (special 

electoral roll) yer alıyorlarsa, bu durumda aday da olabileceklerdir. Ancak yabancı 

ülkede yaşayan bu vatandaşların, son 10 yıl içinde bu ülkelere göç etmiş olması 

gerekmekte ya da seçimin yapılacağı yılın Ağustos aynın 16’sından önce seçmen 

listesinde yer almak istediklerine dair taleplerini, vergi yasalarının yürütülmesinden 

sorumlu kamu kuruluşlarına bildirmeleri (have notified the tax authorities of their 

wish to be on electoral roll) gerekmektedir. Kayıt yaptıramayan vatandaşlar ise, oy 

pusulalarının seçimin yapılacağı yılın Eylül ayının 14’üne kadar uzaması halinde, 

seçmen listesinde yer alabilmek için kayıt yaptırabilirler104. Sonuçta yabancı ülkede 

bulunan vatandaşlar oy kullanabilmek için bu şartlardan herhangi birini yerine 

getirebilmişlerse, bu durumda seçimlerde aday olabilme hakkından da 

yararlanabileceklerdir. 

Singapur, vatandaşlık şartını, oy kullanma ve aday olma durumlarında farklı 

düzenlemelere tabi kılmıştır. Singapur’da oy kullanabilmek için Singapur vatandaşı 

olmak yeterli kabul edilmiştir. Ancak aday olabilmek için Singapur vatandaşlığının 

“adaylık esnasında” var olması gerekmektedir. Bunun yanında, ikamet hususu da 

daha sıkı şartlara bağlanmıştır. Bir kimsenin aday olabilmesi için, en az 10 yıl ülkede 

ikamet etmesi gerekmektedir. Bunun için belli dönemlerde ülke dışında 

yaşanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte, aksi durumda, yani 

                                                 
104 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2303_B.htm, Son Erişim Tarihi: 

12 Mart 2010. 



 49

Singapur’da belli dönemlerde ikamet edilmesi durumunda bu süre toplam en az 10 yıl 

olmalıdır105. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, Singapur seçim yasalarında, oy verme hakkının 

kullanılabilmesi için aranan vatandaşlık şartı, aday olabilme hakkının kullanılabilmesi 

için genişletilmiş ve adaylık esnasında vatandaş olmak yeterli kabul edilmiştir. Ancak 

ikamet şartı ile bu durum sınırlandırılmış ve ülkede, toplamda en az 10 yıl ikamet 

etme gerekliliği aday olabilmeyi zorlaştırmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde de (ABD), Temsilciler Meclisi üyesi olabilmek 

için 7 yıldan, Senato üyesi olabilmek için 9 yıldan beri ABD vatandaşı olmak 

gerekir106. 

Son olarak, ülkelerin çifte vatandaşlık hususuna bakışını ele almak gerekirse, 

İsrail’in bu konuda katı bir düzenlemeye yer verdiği görülmektedir. İsrail’de oy 

kullanabilmek için, İsrail vatandaşı olmak yeterli kabul edilmiştir. Bu vatandaşlığın 

sonradan kazanılmasının dahi oy kullanabilmek açısından herhangi bir sakıncası 

bulunmamaktadır. Ancak İsrail parlamentosuna seçilebilmek için, İsrail vatandaşı 

olmanın yanı sıra, eğer aday olmak isteyen kişi başka bir ülkenin vatandaşlığına da 

sahip ise, yani çifte vatandaşlık durumu söz konusu ise, bu durumda aday olmak 

                                                 
105 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2283_B.htm, Son Erişim Tarihi: 

12 Mart 2010. 

106 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, md. 1, Paragraf 2–3. Bkz.  

http://www.usconstitution.net/const.html, Son Erişim Tarihi: 02.03.2009. 
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isteyen kişinin, diğer ülkenin vatandaşlığından ayrılması gerekmektedir107. Aksi halde 

yeterlilik şartlarını taşımadığından aday olması mümkün olamayacaktır.  

Kanada’da da seçilme yeterliliğine sahip olmak için başka bir devletin vatandaşı 

olmamak gerekmektedir. Kısacası Kanada, çifte vatandaşlığı seçilme engeli kabul 

etmektedir108.  

Bazı ülkeler ise, çifte vatandaşlığı açıkça seçilme engeli saymamakla birlikte, 

kanunlarında bu durumu daha farklı ele almışlardır. Gana’da, Kenya’da, Kamerun’da 

ve Dominik Cumhuriyeti’nde, yabancı bir ülkeye sadakat bağı ile bağlı olmak, 

seçilme engeli kabul edilmiştir109. Böylece bu dört ülke, çifte vatandaşlık hususunu, 

daha geniş ve esnek bir düzenleme ile yasaklamışlardır. Ancak belirtmek gerekir ki, 

bir ülkeye sadakat bağı ile bağlı olmanın gerekleri kanunlarca düzenlenmediği 

takdirde, bu durum keyfi uygulamalara neden olabilecektir. 

Kısacası devletler, seçilme yeterliliği konusunda vatandaşlık şartına büyük bir 

önem atfetmiştir. Ancak devletlerin, vatandaşlığın nasıl kazanıldığı ya da çifte 

                                                 
107 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2155_B.htm, Son Erişim Tarihi: 

12 Mart 2010. 

108 Kanada’da senato üyesi olabilmek için gereken ve diğer ülkelerin düzenlemelerinde bulunmayan 

iki şart dikkat çekmektedir. Buna göre Kanada’da aday olacak kimsenin; 

I. Bir il/velayet sınırlarında en az 4000 Kanada Doları değerinde, ipotekten ve taahhütten bağımsız 

mülk sahibi olması, 

II. Kişisel malvarlığının net değerinin en az 4000 Kanada Doları değerinde olması gerekmektedir. 

Bkz. Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2056_B.htm, Son Erişim 

Tarihi: 12 Mart 2010. 

109 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/Modlist.asp,  Son Erişim Tarihi: 12 Mart 

2010. 
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vatandaşlık konusunda, farklı düzenlemelere yer verdiği görülmektedir. Bunun 

dışında her ülke vatandaşlık şartını özellikle aramaktadır, çünkü bir ülkenin vatandaşı 

olmayan bir kimsenin o ülkenin çıkarlarına hizmet etmeyeceği düşüncesi ile bu şarta 

anayasalarda ya da seçim kanunlarında özellikle yer verilmektedir110. 

 

 
                                                 

110 Vatandaşlık konusunda, son zamanlarda yaşanan en önemli tartışma Amerika Birleşik Devletleri 

Başkanlık seçiminde meydana gelmiştir. “Pennsylvania Federal Hakimi, Barack Obama’nın 

Amerikan vatandaşı olmadığı gerekçesi ile yapılan başvuruyu reddetmiştir. Benzer bir davada,  John 

McCain adaylığı esnasında söz konusu olmuştur. McCain’in vatandaşlığının doğum yolu ile 

kazanılmadığı –azınlık görüşüne göre ABD başkanlık adaylığı için doğuştan ABD vatandaşı olma 

şartı getirilmelidir–  gerekçesi ile açılan dava Kaliforniya yargıcı tarafından reddedilmiştir. Bu 

davalar soncunda şöyle bir sorun ortaya çıkmıştır: ‘Başkan adaylarının oy verme süreci başlamadan 

önce, Başkanlık için yeterli olup olmadıklarını kanıtlamaları mı gerekir?’ Her ne kadar Amerika’da 

eyaletler kendi seçim yasalarını düzenleme imkanına sahip olsalar da, Başkan adayları hakkında bir 

itiraz olmadığı sürece, yeterlilik şartlarını yerine getirdiklerini ispat etmek gibi bir zorunluluk söz 

konusu değildir. Birleşik Devletler Anayasası, başkan adayı olan bir kimsenin ABD vatandaşlığını, 

doğum yolu ile kazanmış olması gerektiğini hükmetmektedir.. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, 

yabancı bir ülkede doğup da, doğum yolu ile ABD vatandaşlığını kazanan bir kimse, başkan adayı 

olabilir. Tabi bunun yanı sıra, 35 yaşında olmak, son 14 yıl boyunca Birleşik Devletlerde yaşamak 

gibi birtakım şartları da yerine getirmesi gerekir. Bu konuda bazı eyaletler, adayların yeterliliklerini 

kanıtlaması için, doğum sertifikası, ikametgah belgesi gibi birtakım evraklar istemektedir. 

Maryland’de ise bir kişi başkanlık ön seçimlerinde aday olmak istiyor, ancak eyaletle sınırlı kalmak 

üzere pek tanınmıyor ise, Adaylık Sertifikası (Certificate of Candidacy) imzalamalıdır. Bu sertifika 

ile kişi, kanunda belirtilen yeterlilik şartlarını taşıdığını iddia etmektedir.” Bkz. BEAM, Christopher, 

“Must Obama Prove He’s a Natural-Born Citizen?”, Slate Magazin, 29.10.2008,  

http://www.slate.com/id/2203346/,  Son Erişim Tarihi: 26 Şubat 2009.  
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2. Yaş 
 

Bütün ülkeler, parlamentoya seçilebilmek veya başkan olabilmek için, kısacası 

seçilme hakkından yararlanabilmek için, birtakım asgari yaş sınırları belirlemişlerdir. 

Bu tarz bir düzenlemenin geniş bir uygulama alanı bulmasının nedeni ise, belli 

derecedeki bir bilgi birikiminin, yaşam deneyiminin ve olgunluğun, herhangi bir 

kamu görevini yerine getirmek için zorunlu olmasından kaynaklanmaktadır. Birçok 

insan katı bir biçimde uygulanan yaş sınırlandırmalarının, yüksek makamlardan 

kaynaklı bir durum olduğunu düşünür. Bu bakımdan, Amerika Birleşik Devletleri 

Anayasası, Temsilciler Meclisi, Senato ve Başkanlık seçimlerinde, adaylar için 

sırasıyla; 25, 30 ve 35 gibi asgari yaşlar belirleyerek bir örnek oluşturmaktadır111. 

Bütün ülkeler kişilerin ergin ya da yetişkin olduklarını gösteren birtakım yaş 

sınırları tespit etmişlerdir. Genellikle 18 ila 21 veya bazen daha üst sınırlarda tespit 

edilmiş bir yaş vardır ki, buna rüşt veya ergin olma yaşı adı verilir. Rüşt, medeni ve 

siyasal rüşt olarak ikiye ayrılır. Rüşt yaşından önce, sorumluluğu ve yükümlülüğü az 

olan kişi, rüşt yaşından sonra türlü sorumluluk ve yükümlülüklerin bilincine varacak 

bir yaşa erişmiş farz olunur. İşte biz buna hukuki anlamda “topluma giriş yaşı” adını 

veriyoruz. Hatta sosyolojik bir benzetme yaparak buna bir çeşit “Communion” olayı 

da diyebiliriz112. 

Yaş konusunda sorulması gereken sorulardan ilki: Acaba kişi hangi yaşta 

siyasal rüşte ulaşmış sayılacaktır? Medeni rüşt ile siyasal rüşt eşit mi, yoksa farklı mı 

olmalıdır? Acaba kişi, hangi yaşlarda siyasi sorunlar üzerinde daha olgun ve ayrıntılı 

                                                 
111 Ayrıntılı bilgi için bkz. BLAIS, et al., s. 41-53. 

112 Ibid., s. 170–171. 
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bir şekilde düşünmeye başlar veya bilinçli, yerinde tercihler yapar? İşte, bütün bu 

sorular seçmen yaşının tespiti meselesinde uzun tartışmalara yol açmıştır. İşin ilginç 

yanı ise yaş konusu ülkelerdeki sistemlere göre farklılık göstermektedir. Mesela, 

bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş veya bir devrimle kurulmuş yeni ülkeler ile halk 

demokrasilerinde (Marksçı demokrasilerde) seçilme yaşı daha düşük tutulmuştur. Öte 

yandan liberal demokrasilerin çoğunda medeni ve siyasal rüşt yaşları için koyulmuş 

olan yaş sınırları bir diğerine eşittir113. 

Seçme yaşı hususunda birçok ülkede kabul edilen ortak yaş sınırı 18’dir. Bunun 

nedeninin, medeni rüşt yaşının 18 olarak kabul edilmesinden kaynaklı olduğunu 

söylemek mümkündür çünkü 18 yaşındaki bir vatandaş, kendi rızası ile başkasının 

iradesine gerek duymaksızın evlenebilmektedir. Vatandaş evlenip, aile düzeni 

kurduğu andan itibaren onun toplumdaki çıkarlarının kapsamı genişleyecektir. Bu kişi 

ekonomik ve sosyal krizlere neden olan bir hükümeti, görevden uzaklaştırarak, yerine 

gelecek olan hükümeti belirleme hakkına sahip olmalıdır çünkü bu kötü yönetim 

kişinin sosyal ve ekonomik durumunu etkilemektedir114. Söz konusu durum 

nedeniyle, kişiye isteklerini açıklama fırsatı tanımamak, onu tabi hakkından yoksun 

bırakacaktır ve bu da demokratik yönetimin ilkeleriyle çelişecektir. 

Günümüzdeki gençlik akımları, yalnız psikolojik ve sosyal bir nitelik 

taşımamaktadır. Ülkelerin birçoğunda gençlerin politik eylem alanına taşan fikirler ve 

istekler ileri sürdükleri görülmektedir. Bu nedenle günümüzde 18 yaşını tamamlamış 

bir kimseye hayata dair kararlar alma fırsatı verirken, bu kişinin yönetime dair 

                                                 
113 Ibid., s. 172. 

114 Ibid., s. 175. 
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fikirlerine de önem verilmesi gerekecek, hatta yönetimde yer almasına imkan tanımak 

yerinde olacaktır. 

Karşılaştırmalı örneklerde seçilme yaşı genellikle 21, 25 veya 30 olarak kabul 

edilmektedir. Bazı ülkelerde seçilme yaşı seçme yaşına eşit düzenlenmiş ve 18 olarak 

belirlenmiştir. Örneğin, Avustralya, Hırvatistan, Macaristan ve Portekiz’de seçme ve 

seçilme yaşı 18 olarak düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde ise seçilme 

yaşının 18’in altında olduğunu görmekteyiz. Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinde 

ve Doğu Timor’da (East Timor, Timor-Leste ya da resmi adıyla Doğu Timor 

Demokratik Cumhuriyeti) seçme ve seçilme yaşı 17’dir115. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ve tartışmalar seçilme yaşının belirlenmesine 

ilişkindir. Ancak tartışmalı bir başka önemli konuda, bazı ülkelerin kanunlarında yer 

alan, “seçilme yaşının azami sınırının ne olacağı” hususudur. Bazı kimselerin çok 

yaşlı olmalarından ötürü, aday olmalarının önüne geçmek amacıyla bu yönde bir 

kısıtlamaya gidilmiştir116. Bhutan’da seçilme yaşına ilişkin asgari ve azami yaş 

sınırları belirlenmiştir. Bhutan’da seçimlerde aday olabilmek için, adaylık kaydı 

esnasında, kişinin asgari 25 ve azami 65 yaşında olması gerekmektedir117.  

Bhutan’da çift meclisli bir yapı bulunmaktadır. Millet Meclisi (Tshogdu) ve 

Milli Konseyden (Gyelyong Tshogde) oluşan bu yapıda, Milet Meclisine seçilebilmek 

                                                 
115 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/Modlist.asp, Son Erişim Tarihi: 12 Mart 

2010. 

116 BLAIS et al., s. 53. 

117 Bhutan Cumhuriyeti Seçim Kanunu, Madde 173/d, ACE Project Electoral Materials, 

http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/BT/Bhutan%20Draft%20Election%20Bill.pdf/view?Search 

term=bhutan, Son Erişim Tarihi: 02.03.2009. 
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için adayların en az 25 en fazla 65 yaşında olması şartı getirilmiştir. Burada azami bir 

yaş sınırının belirlenmesinin nedeni, devlet yönetiminde olan bir kişinin fiziksel ve 

akli dengesinin yerinde olmasının öneminden kaynaklanmaktadır. Ancak bunun için 

bir yaş sınırının belirlenmesinin gerekip gerekmediği tartışmalıdır. Çünkü Bhutan’da 

adaylar için aranan azami yaş sınırı oldukça yüksektir ve kişi çok genç bir yaşta bile 

akli dengesini kaybedebilir. Bu durumda azami bir yaş sınırı getirmek gereksiz 

olacaktır. Zaten yaşından ya da başka olaylardan ötürü zihinsel sağlığı bozulan bir 

kişi, seçilebilme ehliyetine sahip olmamalıdır. 67 yaşında Fransa Başkanı olan 

Charles de Gaulle ve 74 yaşında Batı Almanya şansölyesi seçilen Konrad Adenauer 

gibi devlet adamları göstermektedir ki, belli bir yaşın üzerinde olmak, vadesi geçmiş 

bir politik kariyer anlamına gelmemektedir. Ancak böyle olduğu halde, son 

zamanlarda bazı yöneticilerin/liderlerin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamalar, 

bu kimselerin aldıkları kararlara duyulan şüpheyi de destekleyici niteliktedir118. 

Karşılaştırmalı örneklerde dikkat çeken bir başka nokta da, genellikle birinci ve 

ikinci meclisler için seçilme yaşının farklı belirlenmiş olmasıdır. Birinci ve ikinci 

meclise seçilme yaşı, Çek Cumhuriyeti’nde 21–40; Fransa’da, 23–30; İtalya’da, 25–

40; Japonya’da, 25–30; Polonya’da, 21-30’dur. Almanya, Hollanda, İspanya gibi bazı 

Avrupa ülkelerinde ise her iki meclis için de seçilme yaşının aynı ve seçme yaşına 

eşit olduğu görülmektedir119. 

 

 

 
                                                 

118 BLAIS et al., s. 53. 

119 GÖNENÇ, op. cit., s. 167. 
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3. İkametgah 
 
 

Vatandaşlık başlığı altında daha önce de değinmiş olduğumuz ikametgah şartı, 

kişinin bir yerle (mahalle) ilişkisini anlatan hukuki bir kavramdır. Özel hukuk 

alanında ikametgah kişinin işi ve kişisel ilişkilerinin toplandığı yer olarak 

tanımlanmaktadır120. Kişilerin belli bir yer ile olan ilişkilerinin niteliği değişiktir. 

Bunlardan bir kısmını özel hukuka, diğer bir kısmını (örneğin seçme, seçilme, 

askerlik, vergi işlerini) kamu hukukuna ilişkin kurallar düzenlemiştir. Seçme ve 

seçilme gibi siyasi hakları kullanabilmek için, her vatandaşın ikametgahının 

bulunduğu veya oturduğu yerin seçmen kütüğüne yazılması şarttır121.  

Roma hukukunda ikametgah kavramına değinmek gerekirse, bu kavramın biri 

geniş diğeri dar olmak üzere iki anlamı vardır. Geniş anlamda ikametgah 

(domicilium), kişilerin sahip oldukları yer, toprak parçası anlamına gelmektedir. Yani 

geniş ve eski anlamıyla ikametgah kavramının, kişinin üzerinde yaşadığı ve bu 

nedenle kişiyi bir aşirete bağlayan toprak parçasını ifade ettiği söylenebilir122. 

Dar ve teknik anlamıyla ikametgah, genel olarak bir kimsenin devamlı şekilde 

yaşadığı, yerleştiği yerdir. Ancak kişinin sürekli olarak bir yerde yaşamasının yanında 

(factum), aynı zamanda sürekli olarak orada yerleşme niyetinin de (animus manendi) 

bulunması gerekir. Bu iki temel unsur bir arada bulunmadıkça, ikametgahın 

varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden ne sadece yerleşme niyetinin 
                                                 

120 VELİDEDEOĞLU, Veldet Hıfzı, Türk Medeni Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, 3. Bası, İstanbul 1963, s. 200-201. 

121 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 184. 

122 GÜNAL, A. Nadi–KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Roma Hukukunda İkametgah (Domicilium) 

Kavramı” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1–4, 1997, s. 122. 
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varlığı ne de sadece bir yerde sahip olunan taşınmazda fiilen oturmak ikametgahın 

ortaya çıkmasına sebep olur. İkametgahın değiştirilmesinde de bu iki unsurun 

mutlaka bir arada bulunması gerekir. Bu anlamda ikametgah kavramının özelliği, 

kişinin ikametgah olarak belirlediği yerden geçici olarak uzaklaşması veya başka 

yerde birtakım mameleki değerlere sahip olması halinde dahi, ikametgah olarak tespit 

edilen yerin değişmemesidir. Kişiler ikametgah olarak tespit edecekleri yeri seçmede 

ve değiştirmede kural olarak serbestlerdi123.  

Bir kimsenin, uyrukluğunda bulunduğu devletin belli bir yeri ile bağlantısı 

vardır. Nitekim bu kimse ülkenin belli bir yerinde “oturmakta”, “iş ve aile ilişkilerini 

orada toplamış” bulunmaktadır. İşte, kişilerin bu şekilde bağlı bulundukları yerleşim 

yerine “ikametgah” adı verilir. İkametgahın üç türü vardır; iradi yerleşim yeri bir 

kimsenin kendi isteği ile seçebileceği yerleşim yeridir. Sanal yerleşim yeri, iradi bir 

yerleşim yeri bulunmayan kimseler hakkında söz konusu olur Yasal yerleşim yeri İSE 

bazı kişiler hakkında bizzat kanunun belirlediği yerleşim yeridir124. 

İkametgah konusunda karşılaştırmalı örneklere baktığımızda, ülkelerin çok 

farklı düzenlemeler yaptığı görülmektedir. Vatandaşlık ve yaş konusunda benzer 

şartlar getiren ülkeler, ikamet şartı konusunda ortak bir noktada buluşamamaktadır.  

Bazı ülkelerin, “devamlı” ikamet şartı aradığı görülmekle birlikte, birçok ülke 

belli bir süre ikamet edilmesini yeterli bulmaktadır. Bunun nedeni ise, aday belli bir 

yerde belli bir süreden beri oturacak olursa, o seçim çevresinin ana sorunlarını, 

özelliklerini öğrenecek ve daha da önemlisi ülkenin durumundan haberdar 
                                                 

123 Ibid., s. 122–123. 

124 AKINTÜRK, Turgut, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Medeni Hukuk, Beta Basım, 9. bası, 

İstanbul 2003, s. 142. 
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olabilecektir. Fakat o ülkede ikamet etmeyen bir aday, her ne kadar ülkenin 

gündemini takip etme konusunda titiz davransa da, o ülkede yaşayan bir kimse kadar 

bilgi sahibi olamayacaktır. 

Ancak günümüzde ikamet şartı aramayan ülkelere rastlamak da mümkündür. 

Örneğin İsveç, Kıbrıs ve Avusturya ikamet şartı aramayan ülkelerdendir.125 

Vatandaşlık şartını incelerken de belirtildiği gibi İsveç vatandaşı bir kimse, İsveç’te 

ikamet etmese dahi gerekli şartları yerine getirdiği takdirde, seçimlerde aday 

olabilecektir. Avusturya’da da adaylık için ikamet şartı aramamaktadır. Ancak 

Avusturya çift meclisli bir yapıya sahiptir ve bu meclislerden biri olan Mili Konsey’e 

adaylık için ikamet şartı aranmazken, Federal Konsey’e adaylık için “anavatanda 

ikamet etme” şartı gerekli görülmüştür126. 

 Bunun yanı sıra, çift meclisli yapıya sahip olan Bahama’da durum biraz daha 

farklıdır. Bahama’da Temsilciler Meclisine seçilebilmek için kişinin, adaylık 

başvurusu esnasında en az 1 yıl ülkede ikamet etmiş olması şartı aranmakta iken, 

Senato üyelerinin, “atamanın yapılacağı zaman”, Bahama’da en az 1 yıl ikamet etmiş 

olması gerekmektedir127. 
                                                 

125 Ayrıca Tayland’da da Senato’ya seçilebilmek için ikamet şartı aranmamaktadır. Bkz. Inter-

Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2312_B.htm, Son Erişim Tarihi: 12 Mart 

2010. 

126 Inter-Parliamentary Union,  

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2017_B.htm, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2018_B.htm, 

Son Erişim Tarihi: 12 Mart 2010. 

127 Inter-Parliamentary Union 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2021_B.htm, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2022_B.htm, 

Son Erişim Tarihi: 12 Mart 2010. 
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Kanada’da Avam kamarasına seçilebilmek için ikamet şartı aranmaktadır. 

Ancak Kanada’da ikameti olmayan bir kimse, bunun yanında beş yıldan fazla bir 

süredir Kanada’da bulunmamışsa aday olamaz (Diplomatlar, Silahlı Kuvvetler 

personelleri ve diğer hükümet görevlileri hariç). Senato üyesi olabilmek için ise, 

hangi eyaletten Senato’ya görevlendirilmişse, o eyalette ikamet ediyor olması 

gerekmektedir128. 

İkametgah şartının süreye bağlı tutulmuş olması, aday olmak isteyenler için 

kimi zaman bir engel doğurmaktadır. Böyle engellere daha çok, uzun ikamet süreleri 

kabul etmiş olan ülkelerde rastlanır. Ancak bu ikamet sürelerinden, meslekleri ve 

işleri nedeniyle bir yerden diğerine gitmek zorunda kalan ve belirli bir yerde kanuni 

ikamet süresini dolduracak kadar oturma fırsatı bulamayan kimseler zarar 

görmektedir. Bu durumda seçimlerde aday olmak isteyen bir kimse bu kararı çok 

önceden vermelidir ki, söz konusu ikamet şartını yerine getirebilsinler129. Ancak bu 

durum demokrasinin temel ilkeleriyle çelişmektedir. Çünkü aday olmak isteyen kişiyi 

sınırlandıran bir durum ortaya çıkmaktadır. Mesleği itibariyle belli bir yerde ikamet 

edemeyecek olan kişi, adaylık için mesleğinden ödün vermek zorunda dahi 

kalabilecektir. Ayrıca bu durum kişinin ailesine de sirayet edecektir. Kısacası ikamet 

                                                 
128 Inter-Parliamentary Union,  

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2055_B.htm, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2056_B.htm, 

Son Erişim Tarihi: 12 Mart 2010. Amerika’da da senatörlerin seçilebilmeleri için, temsil etmek üzere 

seçildikleri eyalette oturuyor olmaları gerekir. Temsilciler meclisine seçilebilmek içinse, onları 

Kongre’ye gönderen eyalette oturmaları gerekmektedir. Amerikan Basın ve Kültür Merkezi, 

Amerikan Hükümetinin Ana Hatları, Tarihsiz, s. 52. 

129 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 186. 
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şartının belli bir süre ile sınırlandırılması kişinin hayatını ve çevresindekileri olumsuz 

şekilde etkileyebilmektedir. Bu nedenle süreye tabi ikamet şartının, demokratik bir 

uygulama niteliğinde olmadığı söylenebilir130. 

Bazı ülkeler ise, seçim zamanında ülkede ikamet etmeyi yeterli kabul etmişler 

ve ikamet şartını belli bir süre ile sınırlandırmamışlardır. Örneğin Afganistan’da 

Seçkinler Meclisi üyesi olabilmek için seçim zamanı ülkede ikamet edilmesi 

yeterlidir131. Bunun yanında Afganistan’daki ikamet şartına ilişkin benzer bir 

düzenleme Uganda için de söz konusudur. Uganda’da da seçim zamanı ülkede ikamet 

edilmesi, parlamentoya seçilebilmek için yeterli kabul edilmektedir132. 

 

 

 
                                                 

130 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Melnychenko v. Ukrayna kararında da seçimlerde aday 

olmak isteyen ama mülteci olduğu için ikamet koşulunu yerine getirememesi nedeniyle adaylığı 

kabul edilmeyen başvurucunun, özel durumunun dikkate alınmamasını ve aslında Ukrayna 

hukukunda da adaylığın reddini gerektirecek bir kesinliğin olmamasını bir ihlal nedeni olarak 

görmüştür.  Melnychenko v. Ukrayna, Başvuru No. 17707/02, 19.10.2004,  

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=20519482&skin=hudoc-en&action=request, 

Son Erişim Tarihi: 11 Mart 2009. 

131 Afganistan’da çift yapılı bir meclis sistemi bulunmaktadır. Bunlardan biri “Mesherano Jirga” yani, 

“House of Elders” diğeri, “Wolesi Jirga” yani “People’s Assembly” veya “Lower House”. Mesherano 

Jirga, “Seçkinler Meclisi”, Wolesi Jirga, “Temsilciler Meclisi” olarak Türkçeye çevrilebilir. Inter-

Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2382_B.htm, Son Erişim Tarihi: 12 Mart 

2010. 

132 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2329_B.htm, Son Erişim Tarihi: 

12 Mart 2010. 
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4. Eğitim durumu 

 
Parlamenterlerin, görevlerini yerine getirebilmeleri için sahip olması gereken 

niteliklerden en önde geleni kuşkusuz belli bir öğrenim düzeyini tamamlamış 

olmalarıdır. Bir seçmen, belli bir öğrenim düzeyine ulaşmış da olsa, ya da okuma-

yazma bilmese de, siyasi olayları izleyebilir ve siyasi tercihini yapabilir. Ama aynı 

şeyi bir milletvekili için söylemek mümkün değildir. Çünkü milletvekili gerektiğinde 

araştırma yapacak, okuyacak, yazılı önerilerde bulunacak kısaca, görevinin her 

aşamasında, okuma ve yazma ihtiyacını hissedecektir. Bu durum okuryazarlığın, bir 

seçilme yeterliliği şartı olarak düzenlenmesine yol açmıştır. Ancak ilginç olan nokta 

okuryazarlığın milletvekili seçilebilmek için gerekli olduğuna ilişkin hükümlerin 

genellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin hukuk düzenlerinde yer almış 

olmasıdır. Bu durumun nedeni ise, bu tür ülkelerde okuma yazma bilmeyen kişilerin 

çoğunlukta olması; gelişmiş ülkelerde ise hemen hemen herkesin okuma yazma 

bilmesi ve hiç değilse milletvekili seçilebilmek için bunun gerekliliğinin bilincine 

vardıklarından artık ortada böyle bir sorun kalmayışıdır133. 

Ayrıca günümüzde eğitimin önemi daha belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. 

Eğitimin, insanın ufkunu genişleterek rasyonel tercihler yapmasını sağlaması ve 

eğitilmiş insanlardan müteşekkil toplumların daha hoş görülü olduğu gerçeği inkar 

edilemez134. Dolayısıyla okuma yazma bilmeme ya da belli bir öğrenim düzeyine 

sahip olmama, milletvekilliği görevinin yerine getirilmesini imkansız hale getirir. 

                                                 
133 ARASLI, op. cit., s. 43. 

134 TUNÇ, op. cit., s. 7. 
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Günümüzde öğretim görevini ülke çapında yaygınlaştırabilmiş gelişmiş ülkelerde 

böyle bir sorun söz konusu değildir. 

Karşılaştırmalı örneklere baktığımızda, birçok ülke seçilme yeterliliği/adaylık 

için okuma yazma bilmeyi yeterli görürken, bazı ülkeler okuma yazmanın yanında 

belli bir öğrenim seviyesi şartını aramaktadırlar. Ancak bazıları ise, okuma yazma 

bilmeyi ya da belli bir öğrenim seviyesini yeterli bulmamakta ve daha katı bir 

düzenlemeye giderek, ileri düzeyde yabancı dil bilme şartı getirmektedir. 

Guatemala Cumhuriyeti, Bolivya ve Brezilya’da seçimlerde aday olabilmek için 

okuma yazma bilinmesi şartı aranmaktadır ve bu şart aranırken herhangi bir seviyede 

öğrenim gerekmemektedir135. Bu konuda ilginç olan husus, kişinin okuma yazmayı 

hangi dilde bilmesi gerektiği şartıdır. Bu konuya ilişkin Bahreyn Krallığının yapmış 

olduğu düzenleme dikkat çekmektedir. Bahreyn Krallığı’nda seçimlerde aday 

olabilmek için, Arapça okuma yazma bilmek gerekmektedir136. Bahreyn’in resmi dili 

Arapçadır137. Seçilebilmek için sadece Arapça okuma yazma bilmeyi yeterli kabul 

eden Bahreyn’de, Arapça bilmeyen bir kimsenin açıkça seçilemeyeceği belirtilmiş ve 

bu konuya ilişkin sorun, ayrıntılı bir düzenleme ile çözüme kavuşturulmuştur. Ancak 

Brezilya’da seçimlerde aday olmak isteyen bir kimse adaylık için gereken tüm şartları 
                                                 

135 Inter-Parliamentary Union, 

 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2129_B.htm, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2037_B.htm, 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2043_B.htm, Son Erişim Tarihi:12 Mart 2010. 

136 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2371_B.htm, Son Erişim 

Tarihi:12 Mart 2010. 

137 Bahreyn Krallığı Anayasası’nın 2. maddesi: “Devletin dini İslamdır. İslami Shari’a, yasaların 

temel kaynağıdır. Resmi dil Arapçadır.” Bkz. http://www.servat.unibe.ch/icl/ba00000_.html, Son 

Erişim Tarihi: 28 Şubat 2009. 
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taşıyor olmasına rağmen, Portekizce okuma yazma yerine İngilizce okuma yazma 

biliyor ise bu durumda adaylık şartlarını yerine getirmiş olacak mıdır? Teorik olarak 

hiçbir sakıncası olmayan bu durumun, pratikte gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Çünkü bir ülkenin dilini konuşamayan ve bu dilde okuma yazma bilmeyen bir 

kimsenin aday olarak gösterilmesi söz konusu dahi olamaz. Bu nedenle teorik olarak 

var olan bu sorunun pratikte uygulama alanı bulamayacağı düşünülerek, bu konuya 

ilişkin daha fazla yorum yapılması gerekli görülmemektedir138. 

Okuma yazmaya ilişkin getirilen şartlardan biride, belli bir seviyede öğrenim 

görmüş olmaktır. Uganda’da seçilme yeterliliğine sahip olabilmek için, en az, ileri 

                                                 
138 Bu konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruda, Litvanya vatandaşı olan 

ve Litvanya’da yaşayan Rus kökenli Ingrīda Podkolzina, Litvanya parlamentosuna seçilebilmek için 

aday olmuştur. Litvanya Seçim Kanunu’nun 5. maddesine göre, Litvanya resmi dilini yani Litvancayı 

üçüncü seviyenin üzerinde bilmeyen kişi seçimlerde milletvekili adayı olamamaktadır. Bunun yanı 

sıra ilgili Seçim Kanunu’nun 11. maddesine göre, öğrenim süresince Litvanca eğitim görmemiş bir 

kişi, adaylık için başvuruda bulunduğu esnada, başvuru belgelerinin yanı sıra, üçüncü derecede 

Litvanca bildiğine dair bir sertifika da ibraz etmelidir. Kanunu’nun 13. maddesine göre de böyle bir 

belgeye sahip olmayan kişi, Devlet Dil Merkezinden alacağı bir sertifika ile de belli bir seviyede 

Litvanca bildiğini belgeleyerek seçimlerde aday olabileceklerdir. Somut olayda Rus kökenli Litvanya 

vatandaşı olan kişinin adaylığının kesinleşmesi için dil sınavına tabi tutulması gerekli görülmüştür. 

AİHM’ye yapılan başvuru sonucunda Mahkeme, ulusal düzenlemelerle parlamento üyeliği için 

aranan dil şartının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No.lu Ek Protokol’ünün 3 maddesini ihlal 

etmediğine ancak, dil yeterliliğini belirleyecek sınavın objektif esaslara dayanmamasını bir ihlal 

olarak değerlendirmiştir. Bkz. Podkolzina v. Litvanya, Başvuru No: 46726/99, Karar Tarihi: 

09.04.2002, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&source= 

tkp&highlight=46726/99&sessionid=20519482&skin=hudoc-en, Son Erişim Tarihi: 11 Mart 2009. 
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seviyede öğrenim şartı aranmaktadır139. Bunun yanı sıra, Bhutan’da Milli Meclise ve 

Milli Kurula seçilebilmek için üniversite mezunu olmak gerekmektedir140. 

Okuma yazma ile ilgili bir başka düzenleme de, birden fazla resmi dilin kabul 

edildiği ülkelerde bu dillerden yalnızca birinin iyi düzeyde bilinmesine ilişkindir. 

Örneğin Botsvana Cumhuriyeti’nde Millet Meclisindeki çalışmalarda aktif rol 

oynayabilecek yeterlilikte İngilizce konuşma ve okuma şartı getirilmiştir141. Ancak 

Botsvana Cumhuriyetinin resmi dili İngilizce ve Setswana’dır142. Bu nedenle aday 

olabilmek için yalnızca İngilizcenin iyi düzeyde bilinmesi şartının aranması 

demokratik ilkelerle örtüşmemektedir. 

                                                 
139 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2329_B.htm, Son Erişim Tarihi: 

12 Mart 2010. 

140 Inter-Parliamentary Union,  

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2035_B.htm, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2036_B.htm, 

Son Erişim Tarihi: 12 Mart 2010. 

141 Botsvana Anayasasının 61. maddesinin (d) bendine göre; “Millet Meclisine seçilebilmek için 

adayların, yasama çalışmalarında aktif rol alabilecek ölçüde İngilizce konuşma ve okuma bilmesi 

gerekmektedir. Kişinin İngilizce konuşmasını ve okuma faaliyetinde bulunmasını engelleyecek 

fiziksel kusurlarının bulunması, aday olmasına engel değildir.” Bkz. http://aceproject.org/regions-

en/eisa/BW/Constitutional%20Amendment%20Act%201997.pdf/view?searchterm=constitution%20b

otswana, Son Erişim Tarihi: 28 Şubat 2009 

142 Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/75170/Botswana, Son 

Erişim Tarihi: 26 Şubat 2009. Bunun yanı sıra, Botswana Vatandaşlık Kanunu’nun 11. maddesinin 

(e) bendine göre; “Botswana vatandaşlığının kazanılabilmesi için, kişinin Setswana dilini ve bunun 

yanında öngörülen bir diğer dili yeterli ölçüde bilmesi gerekir.” 
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Kenya’da ise, meclis çalışmalarında yer alacak yeterlilikte Swahili ve İngilizce 

bilmek şartı aranmaktadır143.  Kenya’nın resmi dili İngilizce ve Swahili’dir, fakat 

Kenya’da konuşulan diller, İngilizce, Swahili, Kikiyu, Luhya, Luo ve diğer yerel 

dillerdir144. Yani Kenya’da halkın konuştuğu ve bildiği diller çeşitlilik 

göstermektedir. Bu noktada mecliste yer alabilmek için özellikle İngilizce ve Swahili 

şartının aranması, meclisteki çalışmaların herkes tarafından gerçekleştirilebilmesi 

amacından kaynaklanmaktadır. Botsvana’da, Setswana’nın da resmi dil olmasının 

yanı sıra, adaylık için yalnızca İngilizce bilinmesinin şart koşulması halkın tam 

anlamıyla temsili hususunda demokratik olmasa da, meclis çalışmalarının elverişli bir 

şekilde yürütülmesi için gerekli bir düzenleme olarak kabul edilebilir. Görülen o ki, 

bir ülkede, halk birden fazla dil konuşuyorsa, adaylık şartları arasında bu tür 

düzenlemelerin yer alması makul ve mantıklı niteliktedir. 

 

 

                                                 
143 Kenya Anayasası’nın 34. maddesinin (c) bendine göre; “Millet Meclisi üyesi seçilebilmek için 

kişinin, yasama meclisinde aktif rol alabilecek ölçüde İngilizce ve Swahili konuşma ve okuma 

bilmesi gerekmektedir. Kişinin İngilizce ve Swahili konuşmasını ve okuma faaliyetinde bulunmasını 

engelleyecek fiziksel kusurlarının bulunması, aday olmasına engel değildir.” Bkz. ACE Project 

Electoral Materials, http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/KE/the-constitution-of-the-republic-

of-kenya-as/view?searchterm=constitution kenya, Son Erişim Tarihi: 28 Şubat 2009. 

 Kamerun’da da, aday olabilmek için, Fransızca ya da İngilizce okuma-yazma şartı aranmaktadır. 

Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2053_B.htm, Son Erişim Tarihi: 12 

Mart 2010. 

144 Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/315078/Kenya, Son 

Erişim Tarihi: 26 Şubat 2009. 
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5. Değişik Nitelikteki Olumsuzluk Durumları 

 

Kişinin seçilme hakkından yararlanmasını imkansız hale getiren birtakım 

durumlar vardır. Bunlar ülkeden ülkeye değişmektedir. Genellikle seçme hakkından 

yararlanmayı engelleyen bütün hallerin, seçilme hakkından yararlanmayı da 

engellediği görülür. Bunun yanında seçme hakkından yararlanmayı engellemeyen 

bazı durumlar, seçilme hakkından yararlanmayı engelleyebilir145.  

Kişilerin siyasi haklarını kısıtlayan genel yetersizliklerin yanı sıra, bazı 

ülkelerde sosyal ve siyasal şartlardan ileri gelen özel yetersizlikler de 

bulunmaktadır146. Ama uygulamada genellikle akıl hastaları ile bir kısım suçluların ya 

da bazı meslek mensuplarının, seçilme hakkından yararlanamadıkları görülür. 

 

a. Kısıtlı Olmak 

 

Kısıtlılık: “…ergin olan bir kimsenin medeni hakları kullanma ehliyetinin ilgili 

mahkeme hükmüyle tamamen veya kısmen kaldırılması…” olarak tanımlanabilir.147 

Kısıtlama bu biçimiyle, devletin egemenlik gücünden kaynaklanan resmi bir işlem 

niteliğindedir148. Hakkında kısıtlama kararı verilmesi gereken kişi, aldığı bazı 

                                                 
145 ARASLI, op. cit., s. 46. 

146 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 188. 

147 ÖZMEN, İsmail, Vesayet Hukuku Davaları, 3. Baskı, Kartal Yayınevi, Ankara, 2004, s. 168.  

148 ZEVKLİLER, Aydın, ACABEY, Beşir, GÖKYAYLA, Emre, Medeni Hukuk, Seçkin Yayınevi, 

Ankara 2000, s. 1041.  
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kararların sonuçlarını kestiremeyen kişidir. Böyle bir kişinin yapacağı işlemlerin 

hukuksal sonuç doğurması için vasisinin izni ya da icazet gerekmektedir149.  

Genellikle bütün ülkeler, kısıtlı olmayı, siyasi haklardan yararlanma konusunda 

bir engel olarak görmüşlerdir. Kısıtlılığın seçilme yeterliliğini ortadan kaldıracak bir 

durum olarak kabul edilmesi yerinde bir anlayıştır. Çünkü kendisini yönetmekten aciz 

olan bir kimsenin, toplumu yönetme hak ve yetkisini haiz olması düşünülemez. 

Hemen hemen bütün ülkelerin seçim mevzuatlarında, kısıtlı kimselerin, siyasi 

hakları kullanmaları mümkün kabul edilmemiştir. Bu durum seçme-seçilme 

yeterliliğini ortadan kaldıran bir hal olarak ortaya çıkmaktadır. Kısıtlı sayılmayı 

gerektirecek durumlar bazı ülkelerin seçim kanununda gösterilirken, bazı ülkelerde 

ise, yalnız kısıtlılıktan söz edilmekle yetinilmiş, bunun kapsamına giren durumlar 

belirtilmemiştir150. 

Ülkelerdeki düzenlemelere baktığımızda, Fransa Millet Meclisi’nde ve 

Senatosu’nda vesayet altında olan bir kimsenin seçilemeyeceği kabul edilmiştir. 

Almanya’da da vesayet altında olma seçilme engeli olarak düzenlenmiştir151. 

Karşılaştırmalı örneklere baktığımızda ülkelerin kısıtlılık konusunda yapmış 

oldukları ortak düzenlemelerden biri de seçimlerde aday olacak kimselerin zihinsel 

rahatsızlığının ya da bozukluğunun olmaması yönündedir. Bu düzenlemelere ilişkin 

bir ayırım yapmak gerekirse, seçilebilmeye engel kısıtlılık durumlarından biri, 

                                                 
149 ÖZTAN, Bilge, Şahsın Hukuku: Hakiki Şahıslar, Turhan Kitabevi, Ankara 1990, s. 77-78 

150 ARASLI, op. cit., s 47. 

151 Inter-Parliamentary Union, 

 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2113_B.htm, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2114_B.htm, 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2121_B.htm, Son Erişim Tarihi: 12 Mart 2010. 
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zihinsel bozukluk/akıl hastalığıdır (insanity)152. Seçilebilmeye engel bir başka 

kısıtlılık hali ise, zihinsel gelişme geriliğidir (mental retardasyon). Örneğin, Çin’de, 

Hollanda’da, İrlanda’da ve Çek Cumhuriyeti’nde akıl hastalığı seçilme engeli 

sayılmıştır. Bunun yanı sıra ise Almanya’da ve Polonya’da akıl hastalığı yanı sıra 

zihinsel gelişimde gerilik de bir seçilme engeli kabul edilmiştir153.  

Bu noktada kişinin bir akıl hastalığının ya da zeka geriliğinin olup olmadığını 

yönünde bir hastane raporunun olması ve bu rapor doğrultusunda kişinin seçme ve 

seçilme yeterliliğini kaybettiğine dair yetkili mahkeme tarafından verilmiş bir karar 

ile seçimlere katılamaması yerinde olacaktır. 

 

b. Kamu Hizmetlerinden Yasaklı Olmak 

 

Siyasi haklar genel menfaati yakından ilgilendirdiği için, kamu hizmetlerinden 

yasaklı olmamak seçilme yeterliliği için önemli şartlardan biri olarak kabul edilebilir. 

Birçok ülkede, cezai mahkumiyetlerin seçilme hakkının kullanılmasına engel olduğu 

görülmektedir. 
                                                 

152 Zihinsel bozukluk kavramı, psikolojik stres veya yetersizlikten kaynaklanan ve psikososyal 

adaptasyonda bozulmaya yol açan bir duruma işaret eder. Davranışsal, psikolojik ve biyolojik 

disfonksiyon ile kendisini gösterir. Zihinsel bozukluk (akıl hastalığı) olarak nitelendirilen bu durumda 

kişinin gerçekle bağlantısının kaybolması söz konusudur. Bkz. ÖZBEY, Ülkü-YÜCE, Hüseyin-

KARA, Murat-KABAKUŞ, Nimet-ELYAZ, Halit, “Elazığ Bölgesinde Mental Retardasyonlu 

Çocuklarda Sitogenetik İncelemeler”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Vol. 20, No. 4, 

Ağustos 2006, s. 293. 

153 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/Modlist.asp, Son Erişim Tarihi: 12 Mart 

2010. 
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Genellikle ceza mahkumiyetleri dolayısıyla ortaya çıkan bu yetersizlik 

durumları, hükmolunan cezanın uzunluğuna, suçun çeşidine ya da her ikisinin birlikte 

değerlendirilmesine göre değişik biçimler gösterir.154 Örneğin, İngiltere’de 1 yılı 

aşkın mahkumiyet cezası alanlar, Avam Kamarası’na seçilemeyeceklerdir. Bunun 

yanı sıra Avustralya’da da 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almanın yanı sıra rüşvet 

alma suçundan ya da devlete ihanet suçundan mahkumiyet almış kimseler de seçilme 

hakkından mahrum kalacaklardır155. 

Bosna ve Hersek’te seçilme yeterliliğini ortadan kaldıran şartlara ilişkin ilginç 

bir düzenlemeye yer vermiştir.  Bosna ve Hersek, eski Yugoslavya döneminde 

Uluslararası Mahkeme tarafından yargılanmış ve mahkum edilmiş ya da gıyabında 

verilmiş mahkeme kararı yerine getirilememiş kimselerin aday olamayacağını kabul 

etmiştir156. 

Bunun yanı sıra, seçimlerde kötü fiiller ve kanunlara aykırı hareketlerde 

bulunan kimselere verilecek cezalar da, geçici bir süre için seçilme hakkından yoksun 

kalma sonucunu doğurabilir. Başka deyişle, “Seçim Suçu” (electoral offence) işleyen 

kimseler bir süre için seçilme yeterliliğini kaybederler. Örneğin, Kanada’da seçimde 

hile yapma, seçimle bağlantılı yolsuzluk ya da birtakım yasal olmayan faaliyetlerde 

                                                 
154 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 192. 

155 Inter-Parliamentary Union,  

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2335_B.htm, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2015_B.htm, 

Son Erişim Tarihi: 12 Mart 2010. 

156 Election Law of Bosnia and Herzegovina, Article 1.6,  ACE Project Electoral Materials, 

http://aceproject.org/ero-en/topics/parties-and-candidates/Election%20Law%20BiH.pdf/view,  Son 

Erişim Tarihi: 17 Aralık 2008. 



 70

bulunma ve bir önceki seçimde, seçim finansmanı raporu düzenlemede hata yapma 

seçilme hakkından yararlanmaya engel teşkil etmektedir157. Bu noktada, seçilme 

hakkının serbestlik, eşitlik, vb. temel öğelerine zarar veren ve dolayısıyla seçim 

mekanizmasının güvenlik ve dürüstlüğünü bozan bütün kötü eylemler ve seçim 

kanunları ile buna ilişkin kanunlara aykırı davranışlar, “Seçim Suçu” kavramına 

sokulabilir. Nitekim Seçim Kanunları da hangi eylem ve hareketlerin “seçim suçu” 

sayılabileceğini belirtmektedir. Örneğin seçimlerde rüşvet, yolsuzluk, hile, baskı, 

tehdit gibi hareketlere başvurmak ya da seçim sandıklarına müdahale etmek, 

seçimlerde kötü eylem ve kanuna aykırı hareketler sayılmıştır158. İşte, bu kategorideki 

suçlardan birini işleyen kimse, belirli bir süreyle seçilme hakkından yoksun bırakılır. 

Bu konuya ilişkin tartışmalı hususlardan biri, siyasi hakları yasaklanmamış 

hükümlü veya tutukluların ceza ve tevkif evlerinde bulundukları sırada seçilme 

hakkından yararlanıp yararlanamayacaklarıdır. Söz konusu durumda, seçim güvenliği 

ve idari yetersizlikler göz önünde tutularak hükümlülerin bu haktan yararlanmaları 

engellenmiştir. Ancak bazı ülkelerde, bu kimselere birtakım kolaylıklar sağlanarak 

seçilme hakkından yararlanmaları sağlanmıştır. Örneğin Romanya’da 30 Kasım 

2008’de yapılan genel seçimlerde aday olan Virgil Pop, devleti zarara uğrattığı iddiası 

ile Yolsuzlukla Mücadele yetkililerinin talimatıyla seçimlerden iki hafta önce, seçim 

kampanyası esnasında tutuklanmıştır. Ulusal Liberal Parti (PNL) milletvekili adayı, 

tutuklu bulunduğu hapishanede milletvekili seçilmiştir. Romanya’da Cluj Şehrinin 

Truda seçim bölgesinde vekil olan Pop, Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarını resmi 
                                                 

157 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2055_B.htm, Son Erişim Tarihi: 

12 Mart 2010. 

158 KARAMUSTAFAOĞLU, op. cit., s. 194. 
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açıklamasının ardından mazbatasını almak için Cluj valiliğine polis otosu ve iki polis 

eşliğinde getirilmiştir.159  

Benzer bir örnekte İngiltere’de yaşanmıştır. Robert Gerard Sands (Bobby 

Sands) cezaevindeyken milletvekili seçilmiştir. Ancak Sands’in milletvekili 

seçilmesinin ardından, cezaevinde bulunan kimselerin (seçim kanununda belirtilen 

suçlar dışında hapis cezası almış olan) seçimlerde aday olabilmelerini engellemek için 

bir yasa hazırlanmıştır ve bu şekilde milletvekili seçilebilme hakkı 

sınırlandırılmıştır160.  

                                                 
159 Aynı zamanda Cluj Belediye Meclis Üyesi olan Virgil Pop mazbatasını aldıktan sonra polis 

aracına binmeden yaptığı açıklamada, "Umarım parlamentodaki yemin törenine gitmeye de izin 

verirler" ifadelerini kullanmıştır. Bkz. http://yenisafak.com.tr/Dunya/?c=4&i=154758, Son Erişim 

Tarihi: 15.12.2008. 

160 Robert Gerard Sands, (Bobby Sands, 9 Mart 1954- 5 Mayıs 1981) bir dönem Geçici İrlanda Cumhuriyeti 

Ordusu mensubu olmuş ve İngiltere Parlamentosu üyeliği yapmıştır. 1977 yılında Silahlı Örgüt kurma suçundan 

ötürü 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş ve H Blokları olarak anılan, HM tipi hapishanede (Her Majesty’s 

Prison Maze) bulunduğu sırada, hapishanedeki şartları ve bu tip hapishaneleri protesto amacıyla ölüm orucuna 

yatmıştır. Ölüm orucu başladıktan kısa bir süre sonra, seçimlerde Fermanagh ve Güney Tyrone’dan aday olan 

Bağımsız Cumhuriyetçi üyesi Frank Maguire’nin seçimlere az bir zaman kala aniden vefat etmesi üzerine aday 

gösterilen Sands 9 Nisan 1981 yılında seçimleri kazanmış ve Parlamentonun en geç üyesi olmuştur. Sands’in bu 

başarısından sonra hükümet, Parlamentoya bir yasa taslağı sunmuştur (Representation of the People Act 1981). 

Bu yasa ile herhangi bir suçtan ötürü, bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olan kimselerin aday olmalarının 

önüne geçilmiştir İlgili yasaya göre,  

“(1) Bir ya da birden fazla suçtan ötürü suçlu bulunan bir kimse (bu yasa kabul edilmeden önce ya da kabul 

edildikten sonra yahut Birleşik Krallık sınırları dahilinde ya da başka bir yerde) hapis cezasına çarptırılmış veya 

bu kimsenin hapsedilmesine karar verilmiş yahut süresi belli olmaksızın ya da 1 yıldan fazla bir süreyle 

tutklanmışsa; Britanya Adası’nın veya İrlanda Cumhuriyeti’nin herhangi bir yerinde cezasını ya da bir kararı ifa 

etmesi için gözaltına alınmış yahut gözaltına alınması gerekirken yasalara aykırı bir şekilde serbest olan bir 

kimse Avam Kamarası üyeliğinden çıkarılır. 
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c. Meslek ve Görevlerinden Ötürü Seçilme Hakkından 

Yararlanamayacak Olanlar 

 

Meslek ve görev nedeniyle seçilme hakkından yararlanamama, seçilme 

yeterliliği için gereken şartlardan içerik bakımından farklılık teşkil etmektedir. Bu 

konudaki temel farklılık, seçilme yeterliliği şartları, aday hakkında seçim zamanı 

uygulanır ve seçimlerde yer alabilme hakkını sınırlandırır. Meslek ve görev nedeniyle 

seçilme hakkından yararlanamama durumunda ise, aday seçimleri kazanmıştır ancak, 

meclisteki üyeliği belirsizdir. Çünkü düzenlemeler gereğince, yetersizliğe neden olan 

pozisyonu/mesleği bırakmadığı sürece meclis üyesi olamayacaktır161. Bu durum 

“milletvekillikle bağdaşmayan meslekler”  olarak da kabul edilebilir. 

Belirtmek gerekir ki yeterlilik şartlarının bu şekilde uygulanmasının sonuçları 

benzerdir. Temelde aday olamayacak kimse ile yasaklı olması nedeniyle meclis üyesi 

                                                                                                                                                         
(2)Şayet bu yasa uyarınca Avam Kamarası üyeliğinden çıkarılan bir kimse Avam Kamarasına tekrar seçilirse, 

kişinin seçimi geçersiz kabul edilir; ve şayet bu kimse Avam Kamarası üyeliği için seçimlerde aday gösterilirse, 

adaylığı hükümsüz sayılır.” 

 Seçimlerden 3 hafta sonra, ölüm orucunun 66. gününde vefat eden Bobby Sands için çıkarılan bu yasa ile ölüm 

orucunda olan diğer mahkumların, bir sonraki seçimlerde aday olabilme yolları kapatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. QUIGLEY, B. Eileen, “Humanitarian Intervention: A Possibility for Northern Ireland”, Denver Journal of 

International Law and Policy, Vol. 12:2–3, 1982–1983, s. 295–306. İlgili yasa hükmü için bkz. 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Legislation&searchEnacted=0&extentMat

chOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&PageNumber=0&NavFrom=0&

parentActiveTextDocId=1266358&ActiveTextDocId=1266360&filesize=5146, Son Erişim Tarihi: 11 

Mart 2010. 

161 GONASHVILI, Vasil, “Constitutional Aspects of Unelectability and Incompatibility of a Member 

of the Parliament” Georgian Law Review, Vol. 5, No: 2–3, 2002, s. 247. 
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olamayan kimse arasında sonuç bakımından bir fark yoktur. Ancak bazı ülkeler deki 

düzenlemeler bu iki durum arasında farklılık yaratmaktadır. Örneğin İspanya’da 

seçilme yerliliğine sahip olmayanlar ve meslekleri nedeniyle seçilemeyecek olanlar 

aynı listede yer alırlar. Örneğin, Anayasa Mahkemesi üyeleri, hakimler, vekil 

hakimler, savcılar ve Seçim Komisyonu üyeleri İspanya’da seçimlerde aday 

olamazlar162. 

Meslek ve görev nedeniyle seçilememe konusuna ilişkin genel düzenleme, 

kişinin seçimler sonunda milletvekili seçilmiş ise, meclis üyesi olmasına engel olan 

görevi bırakması yönünde olmalıdır. Aksi halde meclis üyesi olabilmesi için taşıması 

gereken şartlar eksik olarak kabul edilecektir. En doğrusu, kişi aday olarak seçimlerle 

olan bağlantısını gösterdikten sonra, engel teşkil eden mesleğini bırakması yönünde 

olmasıdır. Fakat bu durumda birtakım sorunlara neden olabilir. Örneğin kişi, adaylık 

süresince işsiz konumda kalabilir ve herhangi bir gelire sahip olamayabilir. 

 Azerbaycan’da ise aday olan kimse, adaylık süresince adli ya da idari bir 

organda çalışamaz ancak seçildikten sonra, bu işleri, parlamentodaki görevi ile bir 

arada yürütebilir. Fakat belirtmek gerekir ki, kişilere parlamento üyelikleri yanında 

kendi mesleklerine devam etmeye yönelik izin vermek, anayasal dengenin kuvvetler 

ayrılığı üzerindeki etkisini olumsuz yönde etkileyebilir163. 

Ülkelerin yapmış olduğu düzenlemelere baktığımızda,  seçilme yeterliliğine 

ilişkin şartların çeşitlilik gösterdiğini görmekteyiz. Özellikle de bazı meslekler, 

seçilmeyi açıkça engellemektedir. Örneğin, Meksika’da eyalet valisi olan bir kimse, 
                                                 

162 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/parline-e/reports/2293_B.htm, Son Erişim 

Tarihi:12 Mart 2010. 

163 GONASHVILI, op. cit., s. 249. 
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istifa etse dahi, görevini yerine getirdiği idari birimden seçimlere katılıp Temsilciler 

Meclisi üyesi olamaz Yine Meksika’da Temsilciler Meclisi üyeleri ve Senatörler, 

ikinci kez seçilememektedirler164. Bu durum yukarıda da bahsedildiği üzere, kişilere 

meslekleri nedeniyle getirilmiş yasaklardır ve bu mesleklerde görev almalarından 

ötürü seçilme yeterliliğine sahip olmadıkları kabul edilmiştir.  

Yunanistan’da ise, maaşlı devlet memurları, yerel yönetime ait ve onun 

tarafından işletilen kuruluşlarda devlet yararına çalışanlar, seçimden önceki 3 yıl 

boyunca, 3 aydan fazla bu görevleri yerine getirmişlerse, aday olarak 

belirlenememekte ya da seçilememektedirler165. Ayrıca eski Savunma Bakanları da 4 

                                                 
164 GONASHVILI, loc. cit.. 

165 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu konuya ilişkin vermiş olduğu karara değinmek gerekirse, 

Mahkeme Gitonas ve Diğerleri-Yunanistan davasında (Gitonas ve diğerleri v. Yunanistan, Başvuru 

No. 18747/91, 01.07.2004), Yunanistan Anayasası’nın 56. maddesi uyarınca, seçimden önceki üç yıl 

içinde üç aydan daha uzun süreyle kamu görevinde bulunmuş olmaları nedeniyle adaylıkları geçersiz 

sayılan kişiler hakkında verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No.lu Protokol’ün 3. 

maddesini ihlal etmediğine hükmetmiştir. 

 Mahkeme, 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesinin oy vermek ve seçimlerde aday olmak şeklindeki 

şahsi hakları içerdiğini vurgular. Bu haklar, her ne kadar önemli olsalar da, mutlak haklar değildirler. 

3. madde bu hakları tanımlamadan ve açık ifadelerle de ortaya koymadan tanıdığı için, birtakım 

“zımni sınırlamalar” da getirebilir (Bkz. Mathieu-Mohin ve Clerfayt v. Belçika davası, Başvuru No. 

9267/81, 02.03.1987, paragraf 52). Kendi iç hukuk düzenlerinde Sözleşmeci Devletler, oy verme ve 

seçimlerde aday olma haklarını 3. maddenin kural olarak karşı olmadığı koşullara bağlarlar. Bu 

alanda geniş bir takdir hakkına sahiptirler, ancak 1 No.lu Protokol’ün koşullarına uyulup 

uyulmadığının değerlendirileceği en son denetim Mahkeme’ye aittir; Mahkeme, şartların söz konusu 

hakları, özlerini zedeleyecek ve etkinliklerini ortadan kaldıracak şekilde etkilemediği, meşru bir 
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yıllık parlamento döneminin son 4 ayı boyunca bu görevde kalmışlarsa aynı 

kısıtlamalara tabidirler166. 

Parlamentoya üye seçilebilme konusuyla ilgili olarak ülkelerin, bu üyelikle 

bağdaşmayan mesleklerden ayrılma hususunda farklı yaklaşımlar benimsediklerini 

görmekteyiz. Lüksemburg’da seçimlerden sonra parlamento üyesi seçilen kimselerin, 

bu üyelikle bağdaşmayan meslekleri ve parlamento üyeliği arasında bir tercih 

yapmaları gerekmektedir167. Nikaragua’da da üyelikle bağdaşmayan meslekten, 

                                                                                                                                                         
amaca yönelik olarak uygulandıkları ve uygulanan yöntemin orantısız olmadığı konusunda ikna 

olmalıdır. 

 Mahkeme, başvuranlara uygulanan “maaşlı kamu görevlileri ve kamu hukuku kurum ve 

kuruluşlarında çalışanlara ilişkin” Anayasa’nın 56. maddesinin 3. fıkrasının, demokratik rejimlerin 

doğru işlemesi ve ayakta kalabilmesi için gerekli ikili bir amaca hizmet ettiğini kabul etmiştir. Bu 

amaç, farklı siyasi kanaatlere sahip adayların eşit ikna imkanlarından yararlanmasını sağlamak ve 

aday tercihleri etkilenebilecek seçmenleri, konumları nedeniyle bir çok (ve bazen de önemli) kararlar 

veren vatandaşın gözünde saygınlığa sahip görevlilerin baskısından korumaktır.  

 Sonuç olarak Mahkeme, ilgili düzenlemenin ve adaylar hakkında verilmiş olan kararın, 

“yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını” engellemediğine karar 

vermiştir. Bkz. DUTERTRE, op. cit., s. 468–470. 

166 GONASHVILI, op. cit., s. 249-251. 

167 Lüksemburg Anayasası, Madde 54, International Constitutional Law, 

http://www.servat.unibe.ch/icl/lu00000_.html , Son Erişim Tarihi: 02.03.2009. 
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seçimden 60 gün önce168, Meksika’da 90 gün169 ve Kolombiya’da 6 ay önce ayrılmak 

gerekmektedir170. 

Seçimlerden sonra, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir meslek veya görevden 

ötürü milletvekili olamayan kimselere, bu mesleği bırakmaları için belli bir süre 

tanınmıştır. Örneğin, Yunanistan’da, parlamento üyesi seçilen bir kimse, seçildikten 

sonra 8 gün içinde mesleği bırakıp bırakmayacağı yönünde bir karar vermelidir. 

Fransa’da ise kişiye 15 günlük bir süre tanınır, aksi takdirde üyeliği sona erdirilir171. 

Bazı ülkelerin seçim kanunlarında, parlamento üyesi seçilen adayların, adaylık 

esnasında bıraktıkları mesleklerine, seçimden sonra dönebilecekleri yönünde 

düzenlemeler yer almaktadır. Ancak böyle bir düzenlemenin yararı ya da 

etkinliğinden bahsetmek mümkün değildir, çünkü adaylık esnasında görevden ayrılıp, 

seçildikten sonra göreve tekrar geri dönebilme fırsatı sağlayan bir düzenlemenin 

amacı belirsizdir. 

Karşılaştırmalı örneklere baktığımızda, Silahlı Kuvvetler mensuplarının da, 

seçme ve seçilme hakkından yararlanma konusunda birtakım sınırlandırmalara tabi 

tutuldukları görülmektedir. Örneğin Yunanistan’da, kişi aday olmadan önce, ordudaki 

görevinden muhakkak ayrılmalıdır ve seçilememe durumunda da ordudaki 

görevlerine dönebilmeleri yasaklanmıştır. Meksika’da Silahlı Kuvvetler mensubu bir 

                                                 
168 GONASHVILI, op. cit., s. 251. 

169 Meksika Anayasası, Madde 55, Illinois State University, http://www.ilstu.edu/class 

/hist263/docs/1917const.html, Son Erişim Tarihi: 02.03.2009. 

170 Kolombiya Anayasası, Madde 179, Constitution Finder, University of  Richmond, 

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf , Son Erişim Tarihi: 02.03.2009. 

171 GONASHVILI, op. cit., s. 255. 



 77

kimse, seçimden 90 gün önce görevinden ayrılmalıdır. Arjantin ve Kolombiya’da ise 

Silahlı Kuvvetler mensubu kimseler/askerler, Parlamento üyesi seçilemezler172. 

Bu konuya ilişkin bir başka sorun da, çift meclisli yapıya sahip ülkelerin her iki 

meclisine de seçilme durumunda yaşanmaktadır. Çift meclisli yapıya sahip devletlerin 

seçim kanunlarında, her iki meclise eş zamanda üye olma yasaklanmıştır. Avusturya, 

Kazakistan, Japonya, İrlanda, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve İspanya’da bu 

durumun yaşanabileceği ülkeler arasındadır. Bu soruna getirilen çözüm ise, her iki 

meclis üyeliğine de seçilen bir adayın, bu üyeliklerden birini kendi isteği 

doğrultusunda sonlandırması şeklinde olmuştur. İrlanda da ise bu durum somut bir 

şekilde seçim kanununda düzenlenmiştir: 

 “Eğer bir kimse herhangi bir mecliste üye iken, diğer meclisinde üyesi 

seçilmişse, bu durumda derhal ilk üyesi olduğu meclisten ayrılması 

gerekmektedir.”173 

Birçok ülke, hakimlerin de parlamento üyesi olmasına yasak getirmiştir. Bu 

yasak daha çok, Anayasa Mahkemesinin faal olduğu ülkelerde,  Anayasa Mahkemesi 

hakimlerine yönelik olmaktadır. Slovakya, Macaristan, Venezüella, İspanya, 

Kırgızistan ve Türkmenistan Anayasalarında, savcıların da parlamento üyesi 

olamayacakları yönünde düzenlemelere yer verilmiştir. Macaristan ve İspanya’da 

vekil hakimler, Lüksemburg, Hollanda ve Macaristan’da da Yüksek Mahkeme 

üyeleri, parlamento üyesi olamamaktadırlar. Guatemala, Kolombiya ve Haiti 

Anayasaları da, diplomatik görev ve parlamento üyeliğinin bir arada yapılabilmesini 

                                                 
172 GONASHVILI, op. cit., s. 251. 

173 GONASHVILI, op. cit., s. 253. 
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mümkün kabul etmiştir. Örneğin Guatemala’da uluslararası ilişkilerdeki geçici özel 

diplomatik görevlerle, parlamento üyeliği bir arada yürütülebilmektedir174.  

Parlamenter sistemlerde, özellikle, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, 

Avusturya, Macaristan gibi ülkelerde parlamento üyeleri, aynı zamanda hükümet 

üyeleri de olabilmektedirler. Ancak Hindistan’da bu durum daha farklı 

düzenlenmiştir. Buna göre; “Hindistan’da Bakan olmak için başvuruda bulunan bir 

kimsenin, parlamento üyesi olmasına gerek yoktur fakat başvurudan sonraki 6 ay 

içinde parlamentoya seçilemezse, Bakanlık görevinden istifa etmesi gerekir”. Çek 

Cumhuriyeti ise bu konuda kendine özgü bir düzenleme getirmiş ve parlamento 

üyeliği yanı sıra hükümette de yer alabilmeye yönelik birtakım şartlar getirmiştir. 

Örneğin hem milletvekili olup hem de hükümet üyesi olan bir kimsenin, 

parlamentodaki pozisyonu ile hükümetteki pozisyonu aynı olamaz; Meclis ve Senato 

Başkanı ya da Başkan Yardımcısı, Araştırma komisyonu başkanlığı veya herhangi bir 

komisyon üyesi olan bir kimse, hükümette bakan ya da başkan yardımcısı vs. olarak 

görev alamaz175. 

Görüldüğü üzere bazı kimselere, uğraştıkları işin veya mesleğin özelliğine ve 

önemine bakılarak, seçilme yeterliliğini ortadan kaldıracak herhangi bir hukuki 

engelleri olmadığı halde, seçilme ya da seçildikten sonra parlamento üyeliğini devam 

ettirme olanağı tanınmamıştır. Bu kimseler genellikle, devlet memurları, hakimler, 

din adamları, yabancı devletin hizmetinde bulunanlar, seçim işlerini yürütmekle 

görevli kimseler, savcılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı ülkelerde ise, görevleri 

nedeniyle devlet açısından önemli pozisyonlarda bulunan kişilerin, seçilme hakkından 
                                                 

174 Ibid., s. 253. 

175 Ibid., s. 255. 
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yararlanabilmeleri, görevden çekilme veya istifa şartına bağlanmıştır. Toplumları bu 

tür bir düzenlemeye iten nedenlerin başında bu gibi kimselerin, görevlerinin 

özelliğinden dolayı, seçmenler üzerindeki nüfuzlarını rahatça kullanarak onlara baskı 

yapmak suretiyle oy alabilme olanağına sahip oluşları gelmektedir176. Bu şekilde 

getirilen yasaklamalarla, kişilerin kendilerini yönetecek olan kimseleri seçerken 

tamamen kendi iradelerini yansıtmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Seçmenlerin hiçbir 

baskı altında kalmadan, kendilerini yönetmesini istedikleri kişileri seçmesi ve 

adayların da, kendilerini kabul ettirmek için nüfuzlarını kullanmadan seçimlerde yer 

alması, demokrasinin gereklerinden biridir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 ARASLI, op. cit., s. 48–49. 
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  İKİNCİ BÖLÜM 

 

1982 ANAYASASI’NDA SEÇİLME HAKKI 

 

I. SEÇİLME HAKKI 

 

1982 Anayasası’nın 67. maddesi, bireylerin seçilme hakkına sahip olduğunu 

belirtmiş, ancak bu hakkın kullanılabilmesi için var olması ve olmaması gereken 

şartları madde 76’da düzenlenmiştir. Buna göre: 

“(Değişik: 13.10.2006–5551/1 md.) Yirmi beş yaşını dolduran her Türk 

milletvekili seçilebilir.  

(Değişik: 27.12.2002–4777/1 md.) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, 

yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar 

taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına 

hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör 

eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm 

giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. 

Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim 

kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve 

kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi 
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niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, 

görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.” 

 

A. SEÇİLEBİLME ŞARTLARI 

 

1. Vatandaşlık 

 

Vatandaşlık, devletlerin vatandaşlıkla ilgili uygulamalarına, milletlerarası 

hakem kararlarına, mahkeme kararlarına ve hukukçuların görüşlerine göre, “karşılıklı 

hak ve yükümlülüklerin varlığı ile birlikte sosyal bir bağlılık vakıasını, gerçekten 

mevcut bir menfaat ve duygu bağlantısını temel alan bir hukuki bağ” olarak 

belirlenmektedir. Bu hukuki bağın gerçekleşmesinde, ilke olarak, ırk(soy), din, cins, 

kültür ve etnik köken gibi birtakım özelliklerin yer almaması çağdaş hukuk 

anlayışının gereğidir. Bu anlayış, Fransız İhtilali’nin bir ürünüdür. “Vatandaşlık” 

kavramında, ırk, din, mezhep ve etnik ve kültürel farklılıkların dikkate alınmadığı, 

mutlak bir eşitlik vardır177.  

“Türk” vatandaşlığı sıfatının, sadece kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

“vatandaşı” olduğunu ifade etmesi, bugün yürürlükte bulunan 1982 tarihli Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’na mahsus bir özellik değildir. Bu, ilk olarak Osmanlığı 

                                                 
177 NOMER, Ergin, “Anayasa ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı”, Erdoğan Teziç’e Armağan, 

Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mayıs 2007, s. 843. 
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İmparatorluğu döneminin anayasasında kabul edilmiş, daha sonra Cumhuriyet 

döneminin bütün anayasalarında yer almış bir özelliktir178. 

Anayasa Mahkemesi, HADEP’in (Halkın Demokrasi Partisi) kapatılmasına 

ilişkin davada vermiş olduğu kararında179 vatandaşlık konusunda şu yorumu 

yapmıştır: 

“Anayasamız, Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi Türk sayan 

birleştirici ve bütünleştirici bir milliyetçilik anlayışına sahiptir. Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bir milliyetçilik anlayışına sahiptir. Devletin, ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğü, bu çağdaş milliyetçilik anlayışının belirgin niteliklerinden birini 

oluşturmaktadır.  

Bu bağlamda, Anayasaya göre, Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan 

herkesin hangi etnik gruptan olursa olsun Türk sayılması onun etnik kimliğini inkar 

                                                 
178 1876 tarihli Kanun-u Esasi’de, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlığında bulunan tekmil şahısların 

“hangi din ve mezhepten olursa olsun” istisnasız “Osmanlı” olarak ifade edileceği hükmü yer almıştı. 

“Devlet-i Osmaniye tabiiyetinde bulunan efradın cümlesine herhangi din ve mezhepten olursa ise olsun 

bilâ-istisna Osmanlı tabir olunur ve Osmanlı sıfatı kanunen muayyen olan ahvale göre istihsal ve izaa 

olunur.” Cumhuriyetin ilk Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, “Türkiye ahalisine din ve 

ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle “Türk” ıtlak olunur” ifadesi ile tarif etmiştir. 1924 

Anayasası’nın beşinci değişiklikten sonraki halinde bu madde, “Türkiye’de din ve ırk 

ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese “Türk” denir.” şeklindedir. 1961 tarihli Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası, 1924 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanununun 88. maddesinde yer alan hükmü, 

Türkçeleştirerek aynı anlamda kabul etmiştir: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 

Türk’tür” (m.54/I). Belirtilen düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere “Türk” kavramı tanımlanırken 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı esas alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. NOMER, op. cit., s. 844. 

179 Esas No:1999/1, Karar No: 2003/1, Karar Tarihi: 13.03.2003, Resmi Gazete: 19.07.2003–25173. 
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etmek anlamında değil, Devletine, “Türk Devleti” ulusuna, “Türk Ulusu” ve ülkesine 

“Türk Vatanı” denen ve toplum yapısında çeşitli etnik gruplar bulunan ülkede bütün 

vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanması ve çoğunluk içinde bulunan etnik grupların 

azınlığa düşmesini önleme amacına yöneliktir. Bu nedenle, Anayasamıza göre siyasal 

açıdan önemli olan soy değil, ulusal topluluktan olmaktır. 

Ulusal birlik, devleti kuran, ulusu oluşturan toplulukların ya da bireylerin etnik 

kökeni ne olursa olsun, yurttaşlık kurumu içinde ayrımsız birliktelikleriyle 

gerçekleşir.” 

1982 Anayasa’sının 76. maddesinde “Yirmi beş yaşını dolduran her Türk 

milletvekili seçilebilir.” İfadesi yer almaktadır. 1961 Anayasası’ndaki düzenleme de 

1982 Anayasası’ndaki düzenlemeden farklı değildir. Görüldüğü gibi, Anayasa 

seçilme hakkı için “her Türk” ibaresini tercih etmiştir. Dolayısıyla, öncelikle seçilme 

hakkına ilişkin maddede geçen “Türk” ibaresinin ne anlama geldiğini açıklığa 

kavuşturmak yerinde olacaktır. Burada, vatandaşlık şartı bağlamında, seçme ve 

seçilme hakkı açısından bir farklılık söz konusu değildir. Madde hükmünde geçen 

“Türk” kavramını, Anayasa’nın, Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan 

herkesin Türk olduğunu belirten 66. maddesi ile birlikte okumak ve Türk vatandaşı 

olarak anlamak gerekir. Nitekim Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 10. maddesindeki 

paralel düzenlemede, bu yorumu destekleyecek biçimde, “Yirmi beş yaşını dolduran 

her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir” ibaresine yer verilmiştir. O halde, 

milletvekili seçilebilmek için vatandaşlık şartına ilişkin varlığı aranan ilk husus, 

“Türk vatandaşı” olmaktır.  
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1982 Anayasası’nın yanı sıra 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun da Türk vatandaşı olmayı seçilebilmenin ön şartı 

saymıştır. 

Vatandaşlığa ilişkin üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise, “çifte 

vatandaşlık” durumudur. Çifte vatandaşlık; “Bireye, iki ayrı devletin hukuki statü 

tanıması, mahkemelerinin uluslararası yetkisine tabi tutması ve diplomatik koruma 

sağlaması hali” olarak tanımlanabilir180 ve milletvekili seçilme yeterliliğine engel 

değildir. Çünkü 1982 Anayasası’nda, çifte vatandaşlığın seçilme hakkını ortadan 

kaldıracağına dair bir hüküm yer almamaktadır.  Yani aynı zamanda hem Türk 

vatandaşı, hem de yabancı bir ülke vatandaşı olan kişiler milletvekili seçilebilme 

yeterliliğine sahiptir. Zira Türk vatandaşlığının yanı sıra bir başka ülkenin 

vatandaşlığını taşıyanlar, Türk hukuku bakımından Türk vatandaşı olarak işlem 

görürler. 27 Kasım 2007 tarih ve 5718 sayılı “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun”un 4. maddesinin, 1. fıkrasının b bendine göre: 

“Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı 

zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku… uygulanır”181. 

Yukarıdaki hüküm her ne kadar özel hukuk alanına ilişkin olsa da, kamu 

hukuku alanında da aynı ilkelerin kabul edilmesi gerekir. Ergin Nomer’in de belirttiği 

gibi, “gerek kamu hukuku, gerekse devletler hususi hukuku alanında sahip oldukları 

                                                 
180 GÖĞER, Erdoğan, “Çifte Vatandaşlık”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 44, 

Sayı 1-4, 1995, s. 128. 

181 Kabul Tarihi:27.11.2007, Resmi Gazete tarihi: 12.12.2007–26728. 
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herhangi bir yabancı devlet vatandaşlığı sebebi ile bir Türk vatandaşının diğer Türk 

vatandaşlarından farklı muameleye tabi tutulması mümkün değildir”182. 

Erdal Onar’a göre de, “aynı şekilde kamu hukuku ilişkilerinde de, Türk 

vatandaşlığının yanı sıra başka devlet vatandaşlığına da sahip olan bir kişinin, sadece 

Türk vatandaşlığının dikkate alınması gerekir”183. 

Bu açıklamalar doğrultusunda, yabancı devlet vatandaşı da olsa, Türk vatandaşı 

olan bir kişinin, özel hukuk-kamu hukuku ayrımı gözetilmeksizin vatandaşlık sıfatına 

bağlı olan tüm haklardan, bu arada seçilme hakkından yararlanabileceği açıktır. O 

halde, çifte vatandaşlar da milletvekili seçilme yeterliliğine sahiptirler184. 

Seçilme yeterliliği bağlamında vatandaşlıkla ilgili üzerinde durulması gereken 

bir başka konu da vatandaşlığın kaybı durumudur. 

“Vatandaşlığın kaybı”, bir şahsın vatandaşlık bağı ile bağlı bulunduğu devlet ile 

olan hukuki ve siyasi irtibatını kesmesi ve o ana kadar sahip olduğu vatandaşlığından 

ayrılması olarak tanımlanmaktadır185. 11.02.1964 tarih ve 403 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanunu [TVK], Türk vatandaşlığının kaybını düzenlerken üçlü bir 

                                                 
182 NOMER, Ergin, Vatandaşlık Hukuku, Filiz Kitabevi, 13. Baskı,  İstanbul 2002, s.33. 

183 ONAR, Erdal, “1982 Anayasasında Milletvekilliğinin Düşmesi”, Anayasa Yargısı, Anayasa 

Mahkemesi Yayınları, Cilt 14,  Ankara 1997, s. 460. 

184 GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2000, s. 266. 

185 BERKİ, F. Osman, “Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığının Kaybı”, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 32, Sayı 1-4, Yıl 1975, s. 117.   
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ayırım yapmıştır: Kanun yolu ile kayıp (TVK. Md. 19), yetkili makam kararıyla kayıp 

(TVK. Md. 20–26) ve seçme hakkı ile kayıp (TVK. Md. 27–28)186.  

Burada çalışma konusu bakımından önemli olan vatandaşlığın kaybı hali, yetkili 

makam kararı ile gerçekleşendir. Yetkili makam kararıyla kayıp halleri TVK’da, 

vatandaşlıktan çıkma (TVK. Md. 20–23), vatandaşlığa alınmanın iptali (TVK. Md. 

24) ve vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemler (TVK. Md. 25–26) olarak üç başlık 

altında düzenlenmiştir. Vatandaşlıktan çıkma yolu ile vatandaşlığın kaybı, hem 

ilgilinin, hem de yetkili makamın iradesiyle olmaktadır. Vatandaşlığa alınmanın iptali 

ve vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemler söz konusu olduğunda ise ilgilinin iradesi 

dikkate alınmamaktadır. Vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemler başlığı altında ise, 

kaybettirme (TVK. Md. 25) ve çıkarma (TVK. Md. 26) halleri düzenlenmiştir187. 

Vatandaşlığın kaybı çerçevesinde, seçilme yeterliliğine ilişkin seçim 

uyuşmazlıkları esas olarak karşımıza iki biçimde çıkabilir: Birincisi, kişi milletvekili 

seçildikten sonra Türk vatandaşlığını kaybedebilir. İkinci olarak ise, kişinin 

seçilmeden önce Türk vatandaşlığını kaybetmesi, ancak bu durumun seçildikten sonra 

ortaya çıkmasıdır.  

                                                 
186 Bu çalışmanın kaleme alındığı sırada yeni “Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı” TBMM 

gündeminde bulunmaktadır (Dönemi ve Yasama Yılı: 23/2, Esas No: 1/458, Başkanlığa Geliş Tarihi: 

07.04.2006). 

187 “Türk Vatandaşlığı Kanunu, vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemleri, ağırlık derecelerini dikkate 

alarak kaybettirme ve çıkarma olarak iki kategoriye ayırmıştır. Bu iki kurumun nitelikleri aynı, fakat 

sonuçları farklıdır. Sonuçları bakımından daha ağır olan “çıkarma” yaptırımı, ilke olarak ancak Türk 

vatandaşlığını sonradan kazanmış kimselere uygulanır.” ONAR-TİRYAKİOĞLU, op. cit., s.567–568. 
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Bir kimsenin milletvekili adaylığı döneminde Türk vatandaşlığı konusunda 

tereddüt ortaya çıkarsa, bu kişinin milletvekili seçilme yeterliliğinin olup olmadığı 

konusunda kesin karar vermeye yetkili makam, seçimlerin genel yönetiminden 

sorumlu olan YSK’dır (Anayasa madde 79). 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 

Milletvekili Seçim Kanununun 22. maddesi, adayların geçici olarak ilanından itibaren 

iki gün içinde il seçim kurullarına itiraz edilebileceğini, il seçim kurullarınca en geç 

iki gün içinde bu itirazın karara bağlanacağını, ilgililerin bu kararlara karşı iki gün 

içinde YSK’ya itiraz edebileceğini, YSK’nın bu itirazları üç gün içinde karara 

bağlayacağını öngördüğüne göre, Türk vatandaşlığına itiraz edilen bir adayın seçilme 

yeterliliği konusunda nihai ve kesin kararı vermeye yetkili makam YSK’dır. 

Ancak kişi milletvekili seçildikten sonra Türk vatandaşlığını kaybedebilir; bu 

durumda YSK kendisinin yetkili olmadığını, kişinin milletvekilliğinin Türkiye Büyük 

Millet Meclisi (TBMM) tarafından düşürülmesi gerektiğini içtihat etmiştir188. Bu 

duruma örnek teşkil edecek bir olay 18 Nisan 1999 seçimlerinde yaşanmıştır189.  

                                                 
188 “… seçimden önce var olan seçilme yeterliliğine engel bir tam kanunsuzluk halinin seçimden sonra 

herhangi bir yolla öğrenilmesi üzerine konunun Yüksek Seçim Kurulunca inceleneceği, seçimden 

sonra oluşacak bir yetersizlik nedeniyle alınacak kararın ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait 

olduğunun kabulü gerekir.” YSK, 1999/1585, Ünlü ve Erbil, s. 1103. 

189 “Bir milletvekilinin Türk vatandaşlığını milletvekili seçildikten sonra kaybetmesi durumunda ne 

olacağı Anayasada öngörülmemiştir. Keza Anayasa ve kanunlar bu konuda karar verme yetkisini bir 

organa veya makama vermiş de değillerdir. Kendisine Anayasa ve kanunlar tarafından bir yetki 

verilmemiş bir kamu hukuku organının yetkisiz olduğu bir konuda karar vermesi mümkün değildir. O 

nedenle, Türk vatandaşlığı sıfatını sonradan kaybeden bir milletvekilinin milletvekilliğinin sona 

erdirilmesi olanaksızdır. 

… Bir kere denebilir ki, Anayasanın 76’ncı maddesinin 1’inci fıkrası müeyyidesiz bir normdur.  
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Merve Safa Kavakçı,18 Nisan 1999 Pazar günü yapılan TBMM Genel Seçimleri 

sonucunda İstanbul’dan milletvekili seçilmiştir190. 2 Mayıs 1999 tarihinde yapılan 

TBMM birleşimine yemin etmek üzere gelmiş, ancak başörtüsü takması nedeniyle, 

diğer milletvekillerinin protestolarıyla karşılaşmış ve sonunda yemin edemeden Genel 

Kurul’u terk etmiştir. Daha sonra, Kavakçı’nın izin almadan yabancı bir devlet 

vatandaşlığını edinmiş olduğu gerekçesi ile Bakanlar Kurulu, 13 Mayıs 1999 tarih ve 

99/12827 sayılı Karar ile 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. maddesinin 

(a) bendine göre Merve Safa Kavakçı’nın Türk Vatandaşlığının kaybettirilmesine 

karar vermiş ve bu karar 16 Mayıs 1999 tarihli Resmi Gazete’de191 yayımlanmıştır. 

Bu arada konuyu kendi açısından inceleyen YSK, 17.05.1999 tarihinde 1585 sayılı 

Karar ile Merve Safa Kavakçı’nın Türk vatandaşlığını kaybettiğine ilişkin Bakanlar 

Kurulu Kararı, aday listeleri kesinleştikten ve seçimler yapıldıktan sonra 13.05.1999 
                                                                                                                                                         

… Ancak, burada bu yorumu yapmaya da kanımızca gerek yoktur. Zira 76’ncı madde, 

“milletvekilliğinin devam şartlarını” değil, “milletvekili seçilme yeterliliği”ni düzenlemektedir. Zira, 

76’ncı madde esas itibarıyla “adaylık süreciyle” alakalıdır. O halde 76’ncı madde de, milletvekilliğinin 

devamı boyunca Türk vatandaşlığının muhafaza edilmesi şartını  zaten aramamaktadır. Türk hukuk 

düzeninde, milletvekilliğinin devamını vatandaşlık şartına bağlayan bir norm yoktur. 

…Türk vatandaşlığını milletvekili seçildikten sonra kaybeden bir milletvekilinin milletvekilliğini 

düşürme konusunda, bir organ, bir makam veya kişi Türk hukuk düzeninden yetki almamıştır. …böyle 

bir yetki almamış olan makamların bu konuda bir işlem tesis etmeleri mümkün değildir. Merve 

Kavakçı olayında Yüksek Seçim Kurulunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının topu 

birbirlerine atmalarının altında yatan gerçek de budur.” Bkz. GÖZLER, Kemal, “Vatandaşlık ve 

Milletvekilliği”, Liberal Düşünce, Cilt 4, Sayı 16, Yaz 1999, s. 90,  

http://www.anayasa.gen.tr/vatandaslik.htm, Son Erişim Tarihi: 09.01.2009. 

190 Resmi Gazete, 27 Nisan 1999, Sayı: 23678 (Mükerrer). 

191 Resmi Gazete, 16 Mayıs 1999, Sayı: 23697. 
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tarihinde verilip, 16.05.1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığından, seçilme 

yeterliliği kaybının seçimlerden sonra oluştuğuna, bu nedenle de adı geçenin 

milletvekilliğinin düşürülmesine karar verme yetki ve görevinin TBMM’ye ait 

olduğuna karar vermiştir192. 

Sonuç olarak Türk vatandaşlığının kaybedilme anının, milletvekili seçilmeden 

önce ya da seçildikten sonra gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan hukuki sonuçlar 

farklılık göstermektedir. Özellikle milletvekili seçildikten sonra vatandaşlığın 

kaybedilmesi durumunda, kişinin milletvekilliğinin devam edip etmeyeceği hususuna 

karar verecek organın tespitinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu konuda yaşanan 

sıkıntılar yasayla getirilecek açık bir düzenleme ile giderilebilecektir.  

 

2. Yaş 

 

Yaş Türk toplumu için oldukça önemli bir sosyolojik faktördür. Son yıllarda 

yaşanan bazı gelişmelere ve “Akıl yaşta değil baştadır” şeklinde genel toplumsal 

önermelere rağmen, yaşçılık (ageism) halen günümüz Türkiye’sinde etkili olmakta ve 

yaş olgusu, özel ve geleneksel bir statü sembolü olarak hala varlığını sürdürmektedir. 

Genç nüfus, genel ülke nüfusu içinde çok büyük bir orana sahip olmasına rağmen, 

orta yaşlı ve ileri yaşlılar tarafından büyük ölçüde siyasi hayattan izole edile 

gelmişlerdir. Bu duruma bir zamanlar, 30 yaşın altındakilerin milletvekili adayı 

olamayacağını içeren Anayasa’nın 76. maddesiyle de yasal bir dayanak 

                                                 
192 ONAR-TİRYAKİOĞLU, op. cit., s. 558–559. 
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oluşturulmuştur. Ancak belirtmek gerekir ki, özellikle politikadaki bu yaşçı (ageist) 

anlayış yalnızca Türk toplumuna özgü bir realite değildir193.  

1920’li dönemlere baktığımızda, Kurucu Meclis milletvekillerinin yüzde 53’ü 

40 yaşın altındadır. 1927’den itibaren meclisin yaş ortalaması yükselmeye başlar, bu 

yükseliş 1946’ya kadar sürer. 1946 ve 1950 dönemlerinde milletvekillerinin yaş 

ortalaması yaklaşık 46’dır. Bu yaş ortalamasına rağmen, 1950’de yapılan seçimden 

sonra parlamentoda gençlerin oranında önemli bir artış gözlemlenir. 1960 darbesi, 

meclise taze kan getirir ve 1961 Parlamentosunda milletvekillerinin ortalama yaşı 

43.6’ya düşer. 1965’ten itibaren yaş ortalaması yükselme trendine girer ve bu durum 

1987’ye kadar devam eder194. Sonuç olarak Kurucu Meclisten itibaren yaklaşık 75 

yıllık süreç içerisinde görev yapmış bütün milletvekilleri incelendiğinde, yaş 

ortalamalarının 45 civarında olduğu görülür. Karar verme sürecinde en etkili 

konumda bulunan kişilerin yaşı ise çok daha yüksektir. Cumhurbaşkanlığı, 

başbakanlık, meclis başkanlığı, etkili bakanlıklar gibi politik yaşantının en etkin 

konumlarında görev yapmış kişilerin yaş ortalaması 54-55’e yaklaşır195. 

                                                 
193 ARSLAN, D. Ali, “Tek ve Çok Partili Dönemlerde Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profillerinin 

Karşılaştırmalı Analizi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 

2005, s. 59. 

194 Ibid., s. 59–60. 

195 ARSLAN, D. Ali, “Türk Siyasi Elitleri”, International Journal of Human Sciences, s. 6, 

http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/viewFile/64/62, Son Erişim Tarihi: 29 Nisan 

2009. 
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1982 Anayasası’nın ilk metninde, 1924 ve 1961 Anayasaları’nda olduğu gibi, 

seçilme yaşı 30 olarak düzenlenmişti196. Ancak 13 Ekim 2006 tarihinde TBMM 

tarafından kabul edilen 5551 sayılı Kanun ile seçilme yaşı 30’dan 25’e indirildi ve bu 

değişiklik 17 Ekim 2006 tarih ve 26322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Kural olarak, TBMM aksini kararlaştırmadığı sürece, Anayasa 

değişikliği içeren söz konusu yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe 

girip hukuk hayatında sonuç doğurmaya başlaması gerekirken, 1982 Anayasası’nın 

67. maddesine 2001 yılında eklenen; “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.” 

yönündeki fıkra bu konuda tereddütlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı yazar ve 

siyasetçiler, 2006 Anayasa değişikliği sonrasında, yapılacak milletvekili genel 

seçimlerinde, 25 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının milletvekili 

adayı olabileceğini savunurken bazıları ise 67. madde karşısında bunun mümkün 

olamayacağı görüşünü197 dile getirdi198. 

                                                 
196 1924 Anayasası’nın 11. maddesinde seçilme yaşı, “Otuz yaşını ikmal eden her erkek Türk, mebus 

intihap edilmek salahiyetini haizdir” şeklinde düzenlenmiştir. Ancak daha sonra yapılan bir değişikle, 

ilgili yaş şartı 30 olarak uygulanmaya devam etmiş, “her erkek Türk” ibaresi yerine “kadın, erkek her 

Türk” ibaresi getirilmiş ve 11. madde, “Otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk milletvekili 

seçilebilir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

1961 Anayasası’nın 68. maddesinin 1. fıkrasına göre ise:  “Otuz yaşını dolduran her Türk Milletvekili 

seçilebilir.” 

197 “Seçilme yaşını 25’e düşüren 28 Ekim 2006 tarihli düzenlemenin, 4 Kasım 2007’de yapılması 

gereken genel seçimin öne alınması halinde uygulanıp uygulanamayacağı konusu, siyasetçiler gibi 

hukukçuları da böldü. 
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Anayasa koyucu 67 maddenin son fıkrasındaki değişikliğin amacını yasanın 

gerekçesinde; “…konjonktürel değişikliklere seçim kanunları açısından yer 
                                                                                                                                                         

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, erken seçim halinde bile 25 yaşın 

uygulanabileceğini savundu. Kuzu, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Şahsi 

kanaatim, Anayasa değişikliği ve rakamsal bir değişiklik olduğundan ayrıca araya kanun girmesine 

gerek olmadığından düzenleme uygulanır. Anayasa Mahkemesi kararları da “rakamsal değişiklikler 

araya kanun girmeden uygulanır” şeklinde. YSK ‘doğru olmaz’ derse uymak durumundayız. Ama 

doğru bir karar olmaz. Ayrıca kazanılmış haktır. Değişiklik yapıldığında seçimlere bir yıldan fazla 

zaman vardı” dedi. 

Prof. Dr. Nemci Yüzbaşıoğlu, “Anayasa’ya lafzi olarak bakarsak uygulanması mümkün değil ama 

amaçsal bakılırsa uygulanmalı. Anayasa’daki kural, iktidarların seçim sistemlerine yönelik değişiklik 

yapmasını engellemeye yöneliktir. Oysa seçilme yaşının düşürülmesi, seçilme hakkının kitlelere 

tanınmasına yönelik” diye konuştu. 

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Anayasa’nın dili bir yoruma izin vermiyor. Kazanılmış hak söz konusu 

değil. Anayasa, seçim istikrarını sağlamak için bir yıldan önce yapılan değişiklikleri uygulamamayı 

emrediyor” görüşünü savundu. 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Güven Dinçer de 25 yaşın erken seçimde uygulanıp 

uygulanamayacağı konusunda yasa gerekçelerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, “Ancak kamu 

hukuku ile ilgili konularda kazanılmış haktan söz edilemez. Yarın bir kanun çıkarıp Anayasa 

değişikliği yapar, seçmen yaşını 30’a çıkarırsanız, 25 yaşındakilerin kazanılmış haklarının ihlali 

anlamına gelmez” dedi. 

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, “25 yaşındakiler için kazanılmış hak oldu. Erken seçim olsa da hak 

kazanıldığı için aday olmalarında engel yok. Değişiklik yapıldığında seçimlere halan bir yıl vardı” 

şeklinde konuştu.”  

Milliyet 20 Şubat 2007,  

http://www.milliyet.com.tr/Siyaset/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetayArsiv&ArticleID=189994&K

ategori=siyaset&b=&ver=69, Son Erişim Tarihi:13 Ocak 2009. 

198 GÖNENÇ, op. cit., s. 168. 
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verilmemesi…” şeklinde ifade etmiştir. Anayasa koyucu bu düzenlemeyle, 

TBMM’de çoğunluğu elinde bulunduran siyasi parti ve partilerin, seçimlere az bir 

zaman kala –kendileri lehine- ama seçim yarışına katılan diğer siyasi aktörlerin 

aleyhine düzenlemeler yapılmasını engellemeyi amaçlamıştır. Bu amaç çerçevesinde, 

67. maddenin son fıkrasında sözü geçen “seçim kanunları” ve değişiklik kavramlarını 

geniş yorumlamak yerinde olacaktır. Maddedeki “seçim kanunları”, dar anlamda 

seçim mevzuatını oluşturan “Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun”, 

“Milletvekili Seçim Kanunu” ve “Siyasi Partiler Kanunu” olarak anlaşılmamalıdır. 

Burada “seçim kanunları”, seçimlerin hukuki çerçevesini oluşturan normların tümünü 

ifade eder; bu normlar sayılan üç yasada yer alabileceği gibi, başka yasalarda, hatta 

Anayasa’da da yer alabilir.  “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler” den kasıt ise, 

sadece seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek değişiklikler değildir. Seçim süreci bir 

bütündür ve sadece oy verme anıyla sınırlanamaz. Seçmen kütüklerinin hazırlanması 

ile başlayan seçim süreci; seçime katılacak siyasi partilerin ilanı, adayların kaydı, 

adaylıkların kesinleşmesi, propaganda, oy verme, oyların sayım ve dökümü, oyların 

sandalyelere tahvili ve seçim sonuçlarının ilanı gibi aşamaları içerir. Bu süreç, seçim 

sonuçlarına yapılacak itirazların kesin olarak karara bağlanması ile sona erer. Bu 

açıklamalar çerçevesinde, seçim sürecindeki adaylık aşamasını doğrudan ilgilendiren 

25 yaş düzenlemesinin, Anayasa’nın 67. maddesinin son fıkrasında sözü geçen 

“seçim yasaları”nda yapılan bir “değişiklik” sayılması ve ancak değişikliğin 

yürürlüğe giriş tarihi olan 17 Ekim 2006 tarihinden 1 yıl sonra, yani 17 Ekim 2007 

tarihinden sonra yapılacak seçimlerde uygulanacağının kabul edilmesi gerekir199. 

                                                 
199 GÖNENÇ, Levent, “Seçilme Yaşına İlişkin Anayasal Tartışmalar”,  
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Bu konuya ilişkin, dönemin YSK Başkanı Muammer Aydın yapmış olduğu 

açıklamada, 25 yaşında seçilmenin mevcut yasalar çerçevesinde 22 Temmuz’daki 

milletvekili genel seçiminde uygulanamayacağını belirtmiştir200. 

Yaş konusunda yaşanabilecek sıkıntılara ilişkin birkaç duruma daha değinmek 

gerekirse, öncelikle adaylık ve seçilebilmek için aranan yaş şartının ne zaman 

gerçekleşmesi gerektiğinin belirlenmesi gerekir. 1961 Anayasası döneminde verilmiş 

olan bir YSK kararına göre; “Belli yaşı doldurmuş olma şartının aday olma 

zamanında yani partili adaylar için aday listesinin YSK’ ya verilmesi gününde 

gerçekleşmiş olması lazımdır. Kanun hükümleri, yaş şartının seçim gününe göre 

gerçekleşmiş olmasını esas tutmaya engeldir”201. 1982 Anayasası döneminde ise, 

YSK, bir kişinin yaş açısından seçilme yeterliliğine sahip olup olmadığı 

değerlendirilirken, aday listelerinin verildiği tarihin değil, seçim tarihinin esas 

alınması gerektiğini belirtmiştir202. YSK’nın 1982 Anayasası döneminde vermiş 

olduğu yerel ve genel seçimlere ilişkin kararlarında, yaş tespitini, seçimin yapıldığı 

                                                                                                                                                         
http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/docs/analizler/secilme_yasi.pdf, Son Erişim Tarihi 14 0cak 

2009. 

200 Seçilme yaşının 25’e indirilmesinin 22 Temmuz seçimlerinde uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin 

soruya YSK Başkanı Muammer Aydın, mevcut yasalara göre 25 yaşın bu seçimde 

uygulanamayacağına Kurul’un karar verdiğini bildirdi. Aydın, bu yönde bir yasal değişiklik yapılması 

halinde uygulamanın yapılabileceğini ifade etti. 

 http://yenisafak.com.tr/Politika/?t=15.05.2007&i=45458, 

http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?detay=0&tarih=14.01.2009&Newsid=119439&Categoryid=

1, Son Erişim Tarihi: 14 Ocak 2009. 

201 YSK, 1961/210, Resmi Gazete: 30.09.1961-10920. 

202 YSK, 2004/421, Ünlü ve Erbil, s.679-680. 
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gün esas alınarak belirlediğini ve aday ile seçmenin karşı karşıya geldiği ana özel bir 

önem atfettiğini görmekteyiz203. 

 Bir kimse seçildikten sonra seçilme yaşı şartını sağlayamadığı ortaya çıkarsa, 

YSK bu uyuşmazlığa yine de bakabilir. Kişi seçildikten sonra, seçilme yaşından 

küçük olduğu anlaşılması durumunda YSK bunu “tam kanunsuzluk” hali saymış ve 

tutanağı iptal etmiştir204. 

 Adayın yaşının tespitinde, nüfus kütüğündeki bilgiler ve bu bilgilere uygun 

olarak düzenlenen nüfus cüzdanı esas alınır. Nüfus kütüğündeki bilgilerin, örneğin 

vatandaşın doğduğu günün veya ayın eksik olması durumunda, vatandaşın seçilme 

yeterliliğine sahip olup olmadığı tartışma konusu olabilir. Bu durumda YSK, kütükte 

doğum yılı yazılı olanları o yılın son gününde, doğum yılı ve ayı yazılı olanları ise o 

ayın son gününde doğmuş saymaktadır205. 

 Yaş yeterliliği konusunda bir başka uyuşmazlık ise, yaş düzeltmeye ilişkin 

olarak verilmiş mahkeme kararlarının bu duruma olan etkisi yönündedir. 1961 

Anayasası döneminde, YSK, yaş düzeltmeye ilişkin Asliye Hukuk Mahkemesi 

ilamlarının seçilme yaşının tespitinde dikkate alınacağını belirtmiştir206. 1982 

Anayasası döneminde ise, YSK, yaş düzeltme kararlarının seçilme yaşına etkili 

olacağını, ancak bu kararın kesinleşmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu noktada YSK, 

                                                 
203 YSK, 2004/1081, YSK, 2004/1928, http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html, Son Erişim Tarihi: 14 

Ocak 2009, YSK, 1989/1442, YSK, 1990/44, Zekeriya Yılmaz, s. 44-46.  

204 YSK, 2004/2023, http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html, Son Erişim Tarihi: 14 Ocak 2008. 

205 YSK, 1961/121, Resmi Gazete: 08.08.1961–10875. 

206 YSK, 1984/1867, YSKK-1984, s. 200-202. 
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yaş düzeltme kararının seçimden sonra kesinleşmiş olması durumunda dahi etkili 

olacağını kabul etmiştir207.  

Yaş düzeltme kararları doğum tarihine kadar giderek etki yapması nedeniyle, 

seçim tarihinden sonra kesinleşmiş olsa bile, mevcut yaş düzeltmesine ilişkin karar 

karşısında seçilen kişinin seçim tarihinde seçilme yaşını tamamladığının kabul 

edilmesi ve kendisine tutanak verilmesi gerekir208. 

                                                 
207 Somut olayda, T. 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından YSK Başkanlığına gönderilen 

06.04.2004 günlü, 2004/45 sayılı yazıda; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan seçimde İlçeleri A. Köyü 

muhtarlığına seçilen O’nun 25 yaşını doldurmadığı gerekçesi ile V ve M tarafından 01.04.2004 

tarihinde yapılan itiraz sonucunda YSK, seçilenin Türk olmadığı, yaşının kanunda gösterilenden küçük 

olduğu, okur-yazar olmadığı ve seçilme yeterliliğini kaybettiren bir mahkumiyeti bulunduğu ile ilgili 

iddia ve itirazların, süresine bakılmaksızın ve seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra dahi T.C. 

Anayasasının 79. maddesinin verdiği görev ve tam kanunsuzluk hali sebebiyle, Yüksek Seçim 

Kurulunda her zaman ele alınıp karara bağlanabileceğini kabul etmiştir. 28.03.2004 tarihinde yapılan 

Mahalli İdareler genel Seçimlerinde M1. İli T. İlçesi A. Köyü muhtarlığına seçilen O’nun gerçek 

doğum tarihinin 09.07.1978 olduğu, nüfusa kayıt sırasında sehven doğum tarihinin 09.07.1980 olarak 

yazıldığı, adı geçenin; T. 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.03.2004 gün ve 2003/1704 Esas, 

2004/167 Karar sayılı ilamı ile yaş tashihi yaptırdığı ve bu kararın temyiz edilmeksizin 09.04.2004 

tarihinde kesinleştiği ve A. Köyü muhtarlığına seçilen O’nun seçimin yapıldığı 28.03.2004 tarihi 

itibariyle 25 yaşını doldurmadığı Kurul tarafından kabul edilmiştir. Bu durumda ilgilinin, seçimin 

yapıldığı tarihte (28.03.2004) seçilme yeterliliği bulunmaması sebebiyle, tutanağın iptaline ve 

muhtarlık seçimine itiraz süresinden sonra yapıldığından 2972 sayılı Kanunun 33. maddesinin 2. 

fıkrası uyarınca, boşalan muhtarlık için 06.06.2004 tarihinde seçimin yeniden yapılmasına karar 

verilmiştir. YSK, 2004/1928, http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html, Son Erişim Tarihi: 14 Ocak 2009. 

Aynı yöndeki karar için bakınız YSK 2002/559, Ünlü ve Erbil, s. 572. 

208 YSK, 1984/1867, Zekeriya Yılmaz, s. 21. 
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YSK’nın yaş yeterliliği konusunda vermiş olduğu ilginç bir karar ise, yaş 

durumları seçilmelerine engel teşkil eden kişilerin, seçime katılmalarına izin verilip, 

seçim sonrasında seçildiklerinin tespiti durumunda, gerekli kararın verilmesi yönünde 

olmuştur209. 

 

                                                 
209 Tutak İlçe Seçim Kurulu tarafından Kurul Başkanlığına gönderilen 11.03.2004 gün ve 2004/80 

sayılı yazıda; 28 Mart 2004 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle siyasi 

partilerin aday başvurularının süresinde yapıldığı, geçici aday listelerinin ilan edildiği ve daha sonra 

kesin aday listelerinin de ilan edilerek kesinleştiği, kesin aday listelerinin birleşik oy pusulalarının 

hazırlanması için İl Seçim kurulu Başkanlığına gönderildiği, oy pusulalarının basılmakta olduğu, ancak 

Adalet ve Kalkınma Partisinin 6. sıradan asıl belediye meclisi üyesi adayı A’nın 05.03.1980, yine aynı 

partinin 7. sıradan belediye meclis yedek üyesi adayı B’nin 01.07.1981, 8. sıradan belediye meclisi 

yedek üye adayı C’nin 02.04.1981 doğumlu olduğu, Saadet Partisinden 7. sıra belediye meclisi yedek 

üyesi adayı D’nin 1981 doğumlu olduğu, Sosyal demokrat Halk Partisinden 6. sıra asıl üye adayı E’nin 

17.03.1979 doğumlu, yine aynı partiden il genel meclisi 1. yedek üye adayı F’nin 28.12.1979 doğumlu 

olduğu, aynı partiden il genel meclisi 3. sıradan asıl üye adayı G’nin diplomasında h olarak belirtildiği 

ve kimlik bilgilerinin doğru olduğundan bahisle, adı geçen adayların yaş sınırının altında kaldığı ve bu 

hususun ilçede tek hakim bulunması ve işlerin yoğun olması nedeni ile gözden kaçtığı anlaşıldığından, 

bu hususta görüş bildirilmesi istenmiştir. Kurul, her ne kadar, kanun hükmü uyarınca adı geçen 

adayların yaş durumları seçilmelerine engel teşkil etmekte ise de, listelerin kesinleşmiş olması 28 Mart 

2004 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine çok az bir zaman kalmış olması 

nedeniyle adı geçen kişilerin 28 Mart 2004 tarihinde yapılacak seçime katılıp seçim sonrasında 

seçildiklerinin tespiti halinde Tutak İlçe Seçim Kurulunca ilgililerin durumları göz önünde 

bulundurulmak suretiyle değerlendirilerek gerekli kararın verilmesi ve buna göre sonuçlandırılması 

gerektiğine karar verilmesini beyan etmiştir. YSK, 2004/588, 

http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2004/Kararlar/2004-588-karar.htm, Son Erişim Tarihi:14 

Ocak 2009. 
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3. Kısıtlılık 

 

Fiil ehliyetine sahip olabilmek için, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak 

yeterli değildir. Bunların dışında, o kişinin kısıtlı (mahcur) olmaması da 

gerekmektedir. Kısıtlı olmamak, fiil ehliyetine sahip olabilmek için 

bulunmaması/olmaması gereken bir durum olduğundan bu husus olumsuz şart olarak 

nitelendirilir210. Kişiliğe bağlanan hukuki sonuçlar ile kişilerin hak ve fiil ehliyetlerini 

düzenleyen temel kanun olan 4721 sayılı TMK, çeşitli maddelerinde “kısıtlı” 

olmaktan söz etmekte ve 404. ve devamındaki maddelerinde kısıtlılığı, “vesayeti 

gerektiren haller” başlığı altında düzenlemektedir. Buna göre, reşit olmayan (18 

yaşından küçük olan) şahısların velayet ve vesayet altında bulunma zorunlulukları bir 

tarafa bırakılırsa, TMK açısından kısıtlılık 4 halde mümkündür211. Birincisi “akıl 

hastalığı ve akıl zayıflığı”dır (TMK. md. 405). Bu durumdakiler, işlerini kendileri 

göremedikleri, korunmaya ve bakıma muhtaç oldukları ya da başkalarının güvenliğini 

tehlikeye sokabilecekleri için vesayet altına alınırlar. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 

sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. Hakim 

karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi 

dinleyebilir (TMK. Md. 409). İkincisi “savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde 

bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim”dir (TMK. Md. 406). Bu kimseler, kötü 

yaşam tarzları ve alışkanlıkları nedeniyle kendilerini ve çevrelerindekileri ekonomik 

                                                 
210 AKINTÜRK, op. cit., s. 124. 

211 KONTACI, Ersoy, “Türk Hukukunda Kısıtlılık Hali ve Seçme Hali”, 

http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/docs/analizler/kisitlilik.pdf, Son Erişim Tarihi: 14 Ocak 

2009. 
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anlamda zor durumda bırakabilirler. Üçüncü olarak, “bir yıl veya daha uzun süreli 

özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma durumu”dur (TMK. Md. 407). 

Dördüncüsü, “ilgilinin geçerli nedenlere dayanan talebi”dir (TMK. Md. 408). 

İlgililerin kısıtlanması, işlerini gerektiği gibi yönetemediklerini ispat etmelerine 

bağlıdır. 

Ancak TMK hükümleri uyarınca vesayet altına alınan (kısıtlanan) şahısların 

hukuki durumlarında gerçekleşen tüm değişimler, kanunda işaret edilenlerle sınırlı 

değildir. Nitekim 1982 Anayasası başta olmak üzere başka pek çok kanunda, 

“kısıtlılık” haline çeşitli hukuki sonuçlar bağlanmış bulunmaktadır. Anayasa’nın 67. 

maddesine bakıldığında, 1. fıkrada, “Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun 

olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette 

bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

Bu düzenlemeden de açıkça anlaşılacağı üzere, kısıtlılık hali, seçme, seçilme hakkının 

kullanılmasına ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde faaliyette 

bulunulmasına engel teşkil etmesi mümkündür. Anayasanın 76. maddesi de açıkça 

kısıtlıların seçilme hakkından yararlanamayacağını belirtmiştir. Ancak bir kişinin 

kısıtlılık nedeniyle seçme ve seçilme yeterliliğini kaybetmesi için yetkili mahkeme 

tarafından verilmiş bir kararın mevcudiyeti aranır212. 

Kısıtlılık konusunda üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da, bir yıl 

veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan bir kimsenin bu 

mahkumiyetinin seçilmesine engel olmamasına karşın, Anayasa’nın 76. maddesi ve 

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesi gereğince seçilememesi 

                                                 
212 YSK, 1984/1839, YSKK–1984, s. 199. 
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durumudur. Burada seçilme yetersizliği mahkumiyetten değil ayrı bir yasal engel 

olan, bu nedenle de ayrı bir bentle düzenlenen kısıtlılık halidir213. 

 Türk Medeni Kanununun 471. maddesindeki “…özgürlüğü bağlayıcı cezaya 

mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona 

ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.” düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, kişi 

hapis hali sona erene kadar seçilme hakkından yararlanamayacaktır. Mahkum olan 

kişi, geçici olarak veya şartla salıverilmiş olsa bile vesayet altında kalır. Dolayısıyla 

bu süre içinde de seçilme engeli devam eder214. 

Bu konuya ilişkin olarak, 1992/142 sayılı YSK kararının karşı oy yazısında 

belirtilen hususlara değinmek gerekirse; “2839 sayılı Yasanın 11 maddesinin (e) 

fıkrasına göre ‘Taksirli suçlar hariç, bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa 

olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar’ seçilemezler. Demek oluyor ki 

taksirli suç olmak kaydıyla bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılanların seçilme 

ehliyetleri mevcuttur. Buna karşın Medeni Kanunun 357. maddesine göre, ‘Bir sene 

veya daha ziyade hürriyeti salip bir ceza ile mahkum olan her reşit için bir vasi 

nasbolunur’. Bu hükme göre ise (taksirli suç dahi olsa) bir yıl hapis cezasına 

çarptırılanlar seçilemeyeceklerdir. Zira Cumhuriyet Başsavcıları, mahkumun cezasını 
                                                 

213 “Her ne kadar mahkumiyet taksirli bir suç nedeniyle verilmiş ve 2839 sayılı yasanın 11/e maddesi 

gereğince seçilmeye engel değil ise de; burada seçilme yetersizliği mahkumiyetten değil ayrı bir yasal 

engel olan, bu nedenle de ayrı bir bentle düzenlenen kısıtlılık halidir. Yasa koyucu, esasa ait olan 

hükümlülük hali ile infaza ilişkin olan kısıtlılık halini birbirinden bağımsız mütalaa etmiş ve ayrı 

bentler halinde düzenlenmiştir. O halde, mahkumiyetin esasen seçilmeye engel olmadığından yola 

çıkarak bu mahkumiyet nedeniyle ortaya çıkan kısıtlılık halinin de engel olmayacağını kabul etmek, 

…yasal düzenlemelere aykırı düşer.” YSK,1992/141, Zekeriya Yılmaz, s. 120. 

214 YSK,1992/141, Zekeriya Yılmaz, s. 120. 
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görmeye başladığını Sulh Mahkemesine hemen ihbar ile yükümlüdür (TMK. Md. 

375/II). Öyleyse kural olarak taksirli de olsa bir ve daha fazla yıl hapis cezasına 

mahkum olanlar yasanın (2839 sayılı Yasa Md. 11/e) açık hükmüne rağmen 

seçilemeyeceklerdir. Yasaların böyle bir duruma olanak tanımaması gerekir. O halde 

bu çelişkinin (kanunlar çatışmasının) yorum yoluyla hakimler tarafından aşılması 

gerekmektedir.”215 Kısacası karşı oy gerekçesinde, seçilme engeli olarak, bir kanun 

hükmünde ‘taksirli suçlar hariç, bir yıl veya daha fazla hapis cezası alanlar’ ibaresi 

geçerken, diğer bir kanun hükmünde ‘bir yıl hapis cezası alanlar’ ifadesi kullanıldığı 

belirtilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, ‘taksirli suçlar hariç, bir yıl veya daha 

fazla hapis cezası alanlar’ için seçilme engeli, mahkumiyetten kaynaklı iken, ‘bir yıl 

hapis cezası alanlar’ için seçilme engeli kısıtlı olmalarından kaynaklanmaktadır. Eğer 

Anayasa’da yahut Milletvekili Seçim Kanunu’nda ‘kısıtlılık hali’ seçilme yeterliliğini 

engelleyen bir husus olmasaydı, kişi taksirli bir suçtan ötürü bir yıldan fazla hapis 

cezası almış olsa dahi seçilme yeterliliğine sahip olabilecekti. Ancak bu durumda kişi 

kısıtlanacağından ve vesayet altına alınacağından, Anayasa ve ilgili kanunlarca 

seçilme yeterliliğine sahip olamayacağı kabul edilmiştir. 

Adayın milletvekili seçildikten sonra, “kısıtlılık” durumuna sebebiyet verecek 

bir olay yaşaması halinde milletvekilliğinin ne olacağı sorununa kısaca değinmek 

yerinde olacaktır. Kişi milletvekili seçildikten sonra, kısıtlanmasına yol açan 

nedenlerle karşılaşırsa, bu noktada seçilme yeterliliğini kaybettiği için YSK 

tarafından tutanağın iptali yoluna gidilemeyecektir. Çünkü Anayasa, bir kişinin 

milletvekili seçildikten sonra, kısıtlanması halinde “milletvekilliğinin düşmesi” 

                                                 
215 YSK,1992/141, Karşı Oy Yazısı,  Zekeriya Yılmaz, s. 122. 



 102

yolunda bir düzenlemeye gitmiştir. Anayasa’nın 84. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 

kısıtlılık halinde, kısıtlanma durumuna ilişkin kesin mahkeme kararının TBMM 

Başkanlığınca Genel Kurulun bilgisine sunulması ile milletvekilliğinin düşeceği 

kabul edilmiştir216. 

 

4. Eğitim Durumu 

 

Milletvekili yeterliliği için aranan bir başka koşul da, belli bir öğrenim 

derecesine sahip olmaktır. Seçmenlik için aranmayan bu koşul, milletvekilliği için 

zorunludur. Çünkü okuma yazma bilmeme milletvekilliği görevinin yerine 

getirilmesini imkansız hale getirir. Günümüzde, öğretim görevini ülke çapında 

yaygınlaştırabilmiş gelişmiş ülkelerde böyle bir sorun söz konusu değildir. 

Milletvekili adaylarının, bu toplumlarda genellikle yüksek öğrenimlerini tamamlamış 

olmaları ayrıca dikkati çeken bir özelliktir. Buna karşılık öğretim olanaklarının tam 

anlamı ile gerçekleştirilemediği ülkelerde, adayların okuryazarlığı gerekli bir koşul 

                                                 
216 Anayasanın 84. maddesinin eski şekline göre, bu tür bir mahkeme kararının Genel Kurul’un 

bilgisine sunulması yeterli olmayıp, ayrıca ilgili milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine 

TBMM Genel Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar vermesi gerekmekteydi.  Eski 

düzenlemenin son derece sakıncalı olduğu açıktır. Nitekim düşmeye yol açacak olan kısıtlanma 

durumu gerçekleştiği halde, henüz Meclisçe karar alınmadığı için ilgilinin milletvekilliği, devam 

ediyor olacak ve hakkında düşme kararı verilmesi beklenen milletvekili, dilerse Meclis toplantılarına 

ve oylamalara katılabilecekti. Kısacası, akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanmış olan bir milletvekilinin, fiil 

ehliyeti bulunmadığı halde, milletvekilliği düşürülene kadar meclis çalışmalarına katılması mümkün 

hale gelebilecekti. 
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olarak aranmaktadır217. Ancak, bu asgari gerekliliğin üstüne çıkılması, seçilme 

hakkının sınırlandırılmasına sebebiyet verebilir. 

Eğitim, yalnızca nicelik bakımından yani eğitim düzeyi veya öğrenim derecesi 

olarak değil, alınan eğitimin niteliği bakımından da milletvekili seçilme sürecinde 

oldukça etkin rol oynamaktadır. Örneğin 1946–1995 yılları arasında TBMM çatısı 

altında görev yapmış milletvekillerinin ortalama yüzde 77’si üniversite mezunudur ve 

1999–2007 döneminde bu oran yüzde 90’ı aşmıştır. Ortaokul ve ilkokul mezunlarının, 

1999–2007 döneminde parlamentoda temsil edilme oranındaki düşüş de, eğitim 

olgusunun Türk toplum hayatındaki artan önemini gösteren bir başka dikkat çekici 

bulgudur. Örneğin 1946–1991 döneminde yalnızca ortaokul mezunu 

milletvekillerinin oranı yüzde 8.5, yalnızca ilkokul eğitimli milletvekillerinin oranı 

ise yüzde 5’tir. 2007 seçimleri öncesindeki son iki parlamento döneminde ise, 

yalnızca ortaokul mezunu parlamenterlerin oranı yüzde 1.92’ye, yalnızca ilkokul 

mezunu parlamenterlerin oranı ise yüzde 1.28’e gerilemiştir218. 

Eğitim konusunda üzerinde durulması gereken bir başka husus da, alınan 

eğitimin türüdür. Bu noktada, üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olmak, 

bireyleri, milletvekili olabilme konusunda daha avantajlı kılmaktadır. Bu bölümlerin 

başında siyaset bilimi ve ekonomi ağırlıklı olmak üzere sosyal-ticari bilimler, 

mühendislik, hukuk ve tıp gelmektedir. 1999–2007 yıllarında yasama organını 

oluşturan bireylerin yaklaşık dörtte biri, sosyal-politik-ekonomik ve ticari bilimler 

eğitimi almışlardır. Bunun yanı sıra, ikinci önemli eğitim grubunu ise, yüzde 
                                                 

217 TEZİÇ, op. cit., s. 264. 

218 ARSLAN, D. Ali, “1999’dan 2007’ye Türk Toplumunun Yasama Sürecine Yön Vermiş Türk Siyasi 

Elitlerinin Sosyolojik Analizi”, Yasama Dergisi, Sayı 4, Ocak-Şubat-Mart 2007, s. 91–92. 
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19.25’lik oranla mühendislik ve mimarlık eğitimi almış bireyler oluşturmaktadır. 

Hukuk fakültesi mezunları da, yüzde 17’yi aşan bir oranla, üçüncü sırada da olsa, 

parlamentodaki ağırlıklı konumlarını korumaktadırlar219. 

Günümüze kadar yapılmış olan düzenlemelerde yer alan eğitim şartına 

bakıldığında, bu şartın nicelik bakımından esas alındığı görülmektedir. 1876 Kanun-u 

Esasî’nin 68. maddesi ilk dört yıl için okuma yazma şartını aramamakla birlikte, “dört 

senden sonra icra olunacak intihaplarda mebus olmak için Türkçe okumak ve 

mümkün mertebe yazmak dahi şart olacaktır” hükmünü getirmekteydi. 1924 Teşkilât-

ı Esasiye Kanunu (Md. 12) ve 1961 Anayasası (Md. 68) da milletvekili seçilebilmek 

için “Türkçe okuyup yazma” şartını arıyorlardı. 1982 Anayasası bu asgari şart ile 

yetinmemiş, “en az ilkokul mezunu olma” şartını getirmiştir220. 2839 sayılı Kanunun 

11/a maddesi de Anayasa’ya paralel bir düzenleme getirmiş ve milletvekili 

seçilebilmek için “en az ilkokul mezunu” olmayı şart koşmuştur. Ancak belirtmek 

gerekir ki, ilköğretimin 8 yıla çıkmasından sonra, ilgili hükümlerde geçen ilkokul 

kavramını “ilköğretim” olarak anlamamız gerekmektedir221. 

1982 Anayasası’nda ve 2839 sayılı Kanun’da yer alan “ilkokul mezunu” şartı, 

pratikte birtakım sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Özellikle bu sorun, yurtdışında 
                                                 

219 Ibid., s. 92-93. 

220 GÖZLER, op. cit., s. 267. 

2214306 sayılı, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi 

Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 

3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması 

Hakkında Kanun, Resmi Gazete: 18.08.1997–23084. 4306 sayılı Kanun ile 5.1.1961 tarihli ve 222 

sayılı, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı kanunlarda birlikte veya ayrı ayrı 

geçen “ilkokul” ve “ortaokul” ibareleri “ilköğretim okulu” olarak değiştirildi. 
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eğitim almış kimselerin Türkiye’de aday olmaları durumunda kendini gösterecektir. 

Anayasa’da ve ilgili seçim kanunlarında belirtilen seçilme yeterliliği koşullarını haiz 

bir kimse, yabancı bir ülkede yaşamasından ve eğitimini burada tamamlamış 

olmasından ötürü, Türkçeyi çok iyi bilmiyor olabilir. Hatta bu husus daha da ileri 

götürülürse, kişi Türkçe bilmiyor ve anlamıyor dahi olabilir. Bu durum, kişinin 

adaylığı için hiçbir engel yaratmamaktadır, çünkü Türkçe bilmek, adaylık için aranan 

koşullardan biri değildir. O halde, Türkçe bilmeyen bir kimse milletvekili olabilmek 

için aday olabilir. İlgili yasalar bakımından, kişinin adaylığını engelleyecek bir 

hüküm olmadığını söylemek de mümkündür. Peki, kişi seçildikten sonra, Türkçe 

bilmediği anlaşılırsa ne olacaktır?  

1961 Anayasası’nın 68. maddesinin 2. fıkrasında Türkçe okuyup yazma 

bilmeyenlerin milletvekili seçilemeyeceği kabul edilmiş ve ilkokul ya da 

ilköğretimden mezun olma gibi bir şart aranmamıştır. Bu durumda, 1961 

Anayasası’na göre, Türkçe bilmek, konuşmak, okumak ve yazmak adaylık için 

aranan bir koşuldur. Kişinin ilkokul diploması bulunmasa dahi, Türkçe bildiğine dair 

herhangi bir belgeye sahip olması yeterlidir. 1982 Anayasası’nda ise Türkçe okuma-

yazma bilmemek, kişinin milletvekilliğini devam ettirebilmesi konusunda herhangi 

bir engel teşkil etmemektedir. Bu noktada, Türkçe bilmeyen bir kimsenin milleti 

temsil etmesi etik olmayacaktır. Konu hakkında yasal düzenlemelerle getirilmiş bir 

engel de bulunmadığından; bu kişi eğer siyasi parti adayı ise, mensup olduğu siyasi 

partinin, kişinin istifa etmesi için baskıda bulunması beklenir. Kişi bağımsız aday ise, 

istifa ederek bu duruma son vermelidir. Aksi halde Türkçe bilmeyen ve anlamayan, 

fakat milleti temsil etmekle görevlendirilmiş kimselerin bir sonraki seçime kadar 

parlamentoda bulunmaları mümkün hale gelecektir. 
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“İlkokul mezunu” olma konusunda yaşanan uyuşmazlıklar daha çok, mezuniyet 

anına ve mezuniyet belgesinin niteliğine ilişkindir. YSK’ ya göre, ilkokuldan 

mezuniyet şartı adaylık aşamasında var olması gereken bir şarttır. Bu konuyla ilgili 

üzerinde duracağımız karar, mahalli idareler seçimiyle ilgili olmakla birlikte, 2972 

sayılı Kanun’un 9. maddesi, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesine atıf 

yaptığından, YSK’ nın bu kararda ortaya koyduğu görüşlerin milletvekilleri seçimleri 

açısından da geçerli olacağı kabul edilebilir. Somut olayda, belediye başkanı seçilen 

kişi, 22, 23 ve 24 Şubat 1984 tarihlerinde dışarıdan sınavlara katılmış ve bu 

sınavlarda başarılı olarak 24 Şubat 1984 tarihinde ilkokuldan mezun olmuştur. Ancak 

YSK, 25 Mart 1984 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için, siyasi parti 

aday listelerinin en geç 20 Şubat 1984 günü, saat 17.00’a kadar ilgili seçim 

kurullarına verilmesi gerektiğini kararlaştırmış ve ilan etmiştir. Ancak belediye 

başkanı seçilen kişi, aday listelerinin seçim kurullarına verilmesi gereken tarihte 

ilkokul diplomasına sahip olmadığından tutanağı iptal edilmiştir222. 

                                                 
222 Kurul’a göre: “…belediye başkanlığı görevini üstlenmeye talip olanların başvuru tarihinde bu görev 

için yasada aranılan nitelikleri haiz olmaları zorunludur. Adaylık için gerekli bir kısım şartların 

başvuru için öngörülen en son tarihten daha sonraki bir günde gerçekleşmesi olasılığının bulunması da 

bu kuralı uygulamada sonuca etkili olmaz… belediye başkanı adayı[nın]… adaylık için Kurulumuzca 

tanınan son başvuru tarihi olan 20.2.1984 günü itibariyle ilkokul mezunu bulunmaması nedeniyle 

yasada adaylık ve seçilme için öngörülen yeterlik koşulunu haiz bulunmadığı ve kendisinin buna 

rağmen belediye başkanlığına seçildiği anlaşıldığı cihetle, Anayasanın 79. maddesi hükmü gereğince 

ve tam kanunsuzluk nedeni ile adaylığı ve bunun sonucu olarak tutanağı iptal edilmelidir.” YSK, 

1984/584, YSKK–1984, s. 95–98. Ayrıca YSK, ilkokul mezunu olmayan bir belediye meclisi üyesinin 

de tutanağını tam kanunsuzluk gerekçesi ile iptal etmiştir. YSK, 1990/309, Zekeriya Yılmaz, s. 190–

192. Aynı şekilde ilkokul diploması sonradan iptal edilen bir kişinin tutanağının da iptali gerekir, 
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YSK’ nın ilkokul mezunu sayılma hususuna ilişkin vermiş olduğu kararlardan 

biri de, ilkokul mezuniyet belgesi yerine geçmeyen belgelere ilişkindir. Kurul, Halk 

Dersaneleri mezuniyet belgesi (A) bölümü yazılı belgenin ilkokul diploması sayılıp 

sayılmayacağı hususunda, “…Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünce 

gönderilen 15.03.2004 günlü, 2703 sayılı yazıda; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 

Terbiye Kurulunun 06.08.1962 gün ve 207 sayılı kararı ile kabul edilen “Halk 

Dersaneleri ve Yönetmeliği ve Müfredat Programları”nın 3. maddesinde, halk 

dershanelerinde açılmış olan (A) bölümü kursunun amacının okuma-yazma bilmeyen 

vatandaşlara okuma yazmayı öğretmek olduğu açıklanmış bulunduğundan, bu 

bakımdan halk dersanelerinin (A) bölümünü bitirenler adına düzenlenen “Halk 

Dersaneleri Bitirme Belgesi” ilkokul diploması yerine geçmediği bildirilmiştir.”223  

Bunun yanı sıra YSK, eski harflerle yazılmış “Maarif Vekaleti Erkek İbtidaiyesi 

Tasdiknamesi”ni bilirkişi marifetiyle Latin harflerine çevrildikten sonra adaylık için 

yeterli kabul etmiştir224. Aynı şekilde, “Yetişkinler 2. Kademe Eğitim Başarı 

Belgesi”ne sahip olanlar da, seçilme yeterliliğine sahip kabul edilmiştir225. İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “5 sınıflı ilkokul diploması yerine geçen 

belge”de YSK tarafından seçilme yeterliliğini ispat eden belgeler arasında 

                                                                                                                                                         
ancak bu durumda, diplomanın yetkili makam (yani Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından iptal edilmesi 

gerekmektedir. YSK, 1986/336, YSKK–1986–1987, s. 84–87. 

223 YSK, 2004/710, http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2004/Kararlar/2004-710-karar.htm, Son 

Erişim Tarihi: 15 Ocak 2009. 

224 YSK, 1983/450, YSKK–1982, s. 86–87. 

225 YSK, 2004/735, Ünlü ve Erbil, s. 681–682. 
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sayılmıştır226. Ayrıca bir kişinin ilkokul diplomasını kaybetmesi durumunda alacağı 

kayıp belgesi de “ilkokul mezunu olma” şartını gerçekleştirmek için yeterli kabul 

edilmiştir227. 

Bu konuya ilişkin YSK’nın vermiş olduğu bir başka karar ise, Karabük İli 

Yenice İlçesi Belediye Meclis üyeliğine seçilen A’nın ilkokul diplomasının olmadığı, 

olsa bile sahte olduğu yönündeki itiraz üzerine verilmiştir. YSK, “… Karabük İli 

Yenice İlçesi Belediye Meclisi üyeliğine seçilen A’nın her ne kadar ilkokul diploması 

bulunmadığı bildirilmişse de, ilgilinin Almanya’da sürücü belgesi aldığı ve bu 

belgenin ancak okuma yazması olan ve bu konuda belgesi bulunanlara verildiği ilçe 

seçim kurulu başkanı huzurunda alınan ifadesinde belirtmiş ve söz konusu belgeyi 

ibraz ettiği Kurulumuz Başkanlığına Karabük/Yenice İlçe Seçim Kurulu 

Başkanlığınca gönderilen… sayılı yazı ve eki belgelerin incelenmesinden açıkça 

anlaşılmaktadır. 

Hal böyle olunca, Karabük İli Yenice İlçesi Belediye Meclisi üyeliğine seçilen 

A’nın 2972 sayılı Kanunun 9. ve yollamada bulunduğu 2839 sayılı Kanunun 11. 

maddesinin öngördüğü koşula sahip olduğu açık-seçiktir. 

O halde, A’nın seçimin yapıldığı tarih itibariyle seçilme yeterliliğine sahip 

olması nedeniyle itirazın reddine karar verilmelidir” şeklindeki kararıyla, Almanya’da 

sürücü belgesi alanların, ilkokul belgesi olduğunu kabul etmiş ve herhangi bir 

araştırma yapmadan, bu belgenin seçilme yeterliliği şartını sağladığını kabul 

etmiştir228. 
                                                 

226 YSK, 1984/2187, YSKK–1984, s. 214–215. 

227 YSK, 1992/75, YSKK–1991–1992, s. 192–193. 

228 YSK, 2004/2232, Ünlü ve Erbil, s. 733–734. 
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YSK’nın “diploma niteliğindeki belge” konusunda vermiş olduğu bir karar 

sonucunda, Kurul’un kendisini, belgenin geçerliliğini tespit eden bir makam olarak 

kabul etmediği görülmektedir. Somut olayda, adayın ilkokul mezunu olmadığı ve bu 

nedenle de seçilme yeterliliğine sahip bulunmadığı yönünde yapılan itirazda YSK, 

“…itiraz konusu olayda Belediye Başkan adayı A’nın ilkokul mezunu olduğu halde 

belgesini kaybettiğini bildirerek, ilgili merciden belge istediği, Kanuna dayanılarak 

hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak 

ilgili merciden belge aldığı, belgenin geçerli olup olmadığının takdiri idari yargının 

görevinde olup Kurulumuzun görevinde olmadığı anlaşıldığından itirazın reddine 

karar verilmelidir.”229 yönündeki görüşü ile, belgenin geçerliliğinin tespitinin 

kendisine ait olmadığına karar vermiştir. 

 

5. Askerlik 

 

1982 Anayasası 76. maddesinde milletvekili seçilebilmek için, askerlik 

hizmetinin yapılmış olması gerekliliğini şart koşmuştur. Buna göre yükümlü olunan 

askerlik hizmeti, adaylık başvurusu tarihi itibariyle yapılmış olunmalıdır. Askerlik 

hizmetiyle yükümlü olmayan kadınlar ve bir özrü nedeniyle askerlik hizmetinden 

muaf tutulmuş kişiler için bu şart aranmaz. Ancak askerliğini usulüne uygun olarak 

erteletmiş (tecil etmiş) olanların milletvekili seçilebilme yeterlilikleri yoktur230. 

Bunun yanı sıra, Anayasada geçen “askerlik hizmetini yapmış olmak” ibaresini 

                                                 
229 YSK, 1992/75, Zekeriya Yılmaz, s. 205–206.  

230 GÖZLER, op. cit., s. 267. 
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“askerliğini yapmış” ve “askerliğini yapmış sayılmış” ve “askerliğe elverişli olmadığı 

saptanmış” şeklinde geniş yorumlamak gerekir231.  

Milletvekili seçilebilmek için 25 yaşın şart koşulduğu Türkiye’de, birçok kişinin 

bu yaşta askerliğini erteletmekte olduğu düşünülürse, askerlik hizmetini tamamlama 

şartının, seçilme hakkının kullanılmasını engellediğini söylemek mümkündür. 

Özellikle, Türkiye’de üniversite eğitiminin, 24–25 yaşlarında bitirildiği düşünülürse, 

yaş ve askerlik şartının bu şekilde bir arada olması, seçilme hakkının kullanılmasını 

önemli ölçüde kısıtlamaktadır. 

25 yaşını doldurmuş, kısıtlı olmayan, en az ilkokul mezunu olan bir Türk 

vatandaşı, milletvekili adayı olabilmek için askerlik hizmetini tamamlamış olmalıdır. 

Aksi takdirde bu durum milletvekili adayı olabilmek için bir engeldir. Ancak kişinin 

milletvekili seçildikten sonra askerlik hizmetini yerine getirmemiş olduğu ortaya 

çıkarsa, bu durumda, YSK bu uyuşmazlığa bakmaya kendini yetkili görmüştür. Kurul 

“2972 sayılı Kanunda yer alan seçilme yeterliliğine ilişkin hükümlerin bir kısmı T.C. 

Anayasası’nın 76. maddesindeki amir hükme dayandığından seçilenin Türk olmadığı, 

yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğu, okur-yazar olmadığı, seçilme 

yeterliliğini kaybettiren bir mahkumiyet bulunduğu ve askerlik hizmetini yapmamış 

olduğu yolunda tam kanunsuzluk hallerine ilişkin ihbar ve itirazlar, seçim 

sonuçlarının kesinleşmesinden sonra dahi, T.C. Anayasasının 79. maddesinin verdiği 

görev ve yetkiye dayanılarak YSK her zaman incelenebilir.”232 şeklindeki kararıyla, 

milletvekili seçildikten sonra askerlik hizmetinin yapılmamış olduğunun ortaya 
                                                 

231 YSK, 2001/169, Ünlü ve Erbil, s.475–477. 

232 YSK, 2004/2654, http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2004/Kararlar/2004-2564-karar.htm, Son 

Erişim Tarihi: 16 Ocak 2009. 
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çıkması durumunu tam kanunsuzluk hali saymış ve tutanağın iptaline karar 

vermiştir233. 

Milletvekili seçildikten sonra, askerlik hizmetini tamamlamamış olması 

nedeniyle tutanağı iptal edilen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan bir başka 

uyuşmazlık da “Bahattin Şeker Olayı”dır. Bu uyuşmazlıktaki en ilginç nokta, 

Bahattin Şeker’in TBMM 19. Dönem milletvekili olması, daha sonra 20. Dönem 

milletvekili seçimlerinde Bilecik ilinden milletvekili seçilmesi ancak, askerlik 

hizmetini yapmamış olduğunun tespit edilmesi üzerine milletvekili tutanağının 16 

Mart 1999 tarihinde iptal edilmesi yönündedir234.  

                                                 
233 “298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 130. 

maddesinin, 1. fıkrasının, 6. bendinde; bir kişinin seçilme yeterliliğine sahip olmadığı veya kendilerine 

tutanak verilenlerin seçilmediğine ilişkin itirazların seçilenlere verilecek tutanağın düzenlenmesinden 

sonraki üçüncü gün saat 17.00’ye kadar yapılabileceği hükme bağlanmak suretiyle itirazlar süre ile 

sınırlı tutulmuştur. 

Aynı maddenin 2. fıkrasındaki olağanüstü itirazların dahi her zaman ileri sürülebileceği kabul 

edilmemiş süre ile sınırlandırılmıştır. 130. maddenin, 4. fıkrasında sayılan adayın Türk olmadığına, 

yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğuna, okur-yazar olmadığına veya seçilme yeterliliğini 

kaybettiren bir mahkumiyeti bulunduğuna ilişkin iddiaların her zaman incelenebileceği kabul edilmiş 

ve Yüksek Seçim Kurulu da uygulamasını bu şekilde sürdürmüştür. …seçilme yeterliliğine ilişkin 

hükümlerin bir kısmının sayılarak yasaya konulmuş olması, askerlik yapmamış kişinin bu madde 

kapsamına alınmamış olması karşısında ve yasanın sistematiği içinde değerlendirildiğinde askerlik 

hizmetini yapmamış kişinin seçilmesi durumunda seçilme süresinde itiraz vaki olmamış ise sonradan 

yapılan başvurunun Kurulumuzca incelenmesine olanak bulunmamaktadır.” YSK, 1994/1559, Karşı 

Oy Yazısı, Zekeriya Yılmaz, s 18–19. 

234 YSK, 1999/371–194, Karar Tarihi: 16 Mart 1999 (Yayımlanmamıştır). 
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Somut olayda, XX. Dönem Milletvekili Seçimlerinde, Bilecik Milletvekili adayı 

Bahattin Şeker’in, 14 Eylül 1988–14 Kasım 1988 tarihleri arasında yapmış olduğu 

dövizle askerlik hizmetinin, gerçeği yansıtmayan beyan, bilgi ve belgeler ile 

sağlandığı tespit edildiğinden, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek 1. maddesi 

gereğince dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir. YSK 

öncelikle, kişi milletvekili seçildikten sonra, “askerlik hizmetini yapmamış” olması 

nedeniyle aday hakkında itirazın mümkün olup olamayacağını incelemiştir. Buna 

göre: 

“Anayasa’nın 76’ncı maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 

11’inci maddesi de diğer nedenler yanında “yükümlü olduğu askerlik hizmetini 

yapmamış olmayı” milletvekili seçilmeye engel olarak saymıştır. Bahattin Şeker’in 

XX. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Doğru Yol Partisinden Bilecik İl’inden 24 

Aralık 1995 tarihinde milletvekili seçildiği, İl Seçim Kurulu’nca tutanak verildiği, 

tutanağın bir örneğinin de 2839 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca YSK 

tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verildiği anlaşılmıştır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

Kanunun 130’uncu maddesinin sondan bir önceki fıkrasında; ‘… Ancak, adaylığın 

kesinleşmesinden sonra, adayın Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden 

küçük olduğuna, okur-yazar olmadığı veya seçilme yeterliliğini kaybettiren bir 

mahkumiyeti bulunduğuna ilişkin iddialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz 

olunamaz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de geçerlidir.’ hükmü yer almıştır. 

Kurulumuzca öncelikle süreyle bağlı olmaksızın incelenebilecek tam 

kanunsuzluk durumları kapsamı içinde 130’uncu maddede sayılmayan “Askerliğini 

yapmış olmak” koşulunun olayda tam kanunsuzluk kapsamında düşünülüp 
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düşünülemeyeceği ve yukarıda belirtilen ilgili kuruluş ve makamların başvurularının 

incelenip incelenemeyeceği üzerinde durulmuştur. 

298 sayılı Kanunun yukarıda yazılı hükmüyle ilgili maddenin 2234 sayılı 

Kanunla değiştirildiği ve bu Kanunun 31.05.1979 gün ve 16651 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği; askerlik hizmetini yapmamayı milletvekili 

seçilmeye engel sayan Anayasa’nın 76’ncı maddesinin ise 2709 sayı ile 07.11.1982 

tarihinde kabul edildiği görülmüştür. 

Bu durma göre 298 sayılı Kanundan sonra yürürlüğe giren ve aynı konuyla ilgili 

olan Anayasa’nın 76’ncı maddesinin, uygulamada sonraki kanun hükümlerinin 

geçerli olduğu ilkesi ışığında değerlendirilerek askerlik koşulunun da, tam 

kanunsuzluk kapsamında incelenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.” 

YSK, “askerlik hizmetini yapmamış” olmayı tam kanunsuzluk nedeni saydıktan 

sonra, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından ilgili hakkında verilen karara 

geçmiştir: 

“Dosya içeriğinden ve ilgilinin sözlü açıklamalarından, Bahattin Şeker’in 

milletvekili tutanağının iptali isteğine dayanak gösterilen 1111 sayılı Askerlik 

Kanununun Ek 1. maddesi gereğince dövizle askerlik kapsamından çıkarıldığına 

ilişkin Milli savunma Bakanlığının 16.04.1998 gün ve MİY 4400-256-98/ASAL 

D.Er.İşl.Şb. Döv.AS.Ks. sayılı işleminin iptali isteğiyle Askeri Yüksek İdare 

mahkemesinin 1998/314 Esas numarasına kayden dava açıldığı, ayrıca; gerçeği 

yansıtmayan belge ve bilgiler sunarak askerlik hizmetini dövizle yaptığı (Sahtecilik) 

suçlamasıyla, Askeri Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılmaya ilişkin işlemin hukuka uygunluğunun 

denetim yeri Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sahtecilik suçunun varlığı veya 
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yokluğuna karar verecek yargı yeri ise Askeri Savcılığın işlemi sonucunda Askeri 

Mahkemedir. 

Bu hukuki gerçek ışığında, YSK’nın milletvekili tutanağının iptali isteğini 

incelemesi, özellikle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararına bağlı 

bulunduğundan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açılan davanın sonuçlanması 

hukuksal deyimiyle YSK kararı için bir “ön sorun” oluşturmuştur. 

… Bu açıklamalar karşısında YSK’ca tutanak iptali isteğine ilişkin başvuruların 

esastan karara bağlanabilmesi için Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılmış olan 

1998/314 Esas Numaralı davanın ön sorun olarak beklenmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığının 14.01.1998 gün ve 1998/625 

sayılı yazısıyla Bahattin Şeker tarafından Milli Savunma Bakanlığına karşı E. 

1998/314 sayılı dosyada, açılan davanın reddedildiği belirtilerek kararın gönderildiği; 

aynı Mahkeme Başkanlığının 15.03.1999 gün ve 1998/712 sayılı yazısıyla, karar 

düzeltme isteminin de reddedildiği bildirilerek kararın düzeltilmesinin isteminin 

reddine ilişkin karar örneğinin gönderildiği anlaşılmıştır. 

… Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin yukarıda belirtilen kesinleşen kararı 

karşısında seçim tarihinde milletvekili seçilme koşullarını taşımadığı anlaşılan 

Bahattin Şeker’in tutanağının iptaline karar verilmesi gerekmiştir.”235 

 

 

 

                                                 
235 YSK, 1999/371–194, Karar Tarihi: 16 Mart 1999 (Yayımlanmamıştır). 
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6. Kamu Hizmetinden Yasaklı Olmamak 

 

1982 Anayasası’nın 76. maddesinde, kamu hizmetinden yasaklıların milletvekili 

seçilme yeterliliğini haiz olmadığı belirtilmiştir. Türk hukuk düzeninde kamu 

hizmetinden yasaklılık hali Türk Ceza Kanunu’nda [TCK] yer almaktadır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun236, “Güvenlik Tedbirleri” başlığı altında yer 

alan 53. maddesinde, “kamu hizmetlerinden yasaklılık” hali düzenlenmiştir. İlgili 

maddeye göre: 

“(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin 

kanuni sonucu olarak;  

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu 

kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy 

veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, 

atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, 

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, 

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin 

yöneticisi veya denetçisi olmaktan,  

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun 

iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı 

veya tacir olarak icra etmekten, 

Yoksun bırakılır. 

                                                 
236 Kabul Tarihi: 26.9.2004, Resmi Gazete: 12.10.2004–25611. 
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(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının 

infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.  

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün 

kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki 

fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü 

hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun 

uygulanmamasına karar verilebilir. 

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını 

doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.  

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması 

suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, ayrıca, 

cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına 

kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve 

yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî 

para cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir 

katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. 

Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının 

tamamen infazından itibaren işlemeye başlar. 

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve 

özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, 

üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının 

yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama 

ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle 

infazından itibaren işlemeye başlar.” 
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5237 sayılı TCK’ da, güvenlik tedbiri olarak tanımlanan kamu hizmetinden 

yasaklılık, sadece hapis cezasının süresiyle sınırlı olarak düzenlenmiştir. Kamu 

hizmetinden yasaklılık cezasının mümkün olabilmesi için, “kişinin kasıtlı bir suç 

işlemesi ve bu suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olması” gerekmektedir. Bu 

durumda, “hükmün kesinleşmesinden hapis cezasının infazına kadar”, kişi kamu 

hizmetlerinden yasaklı hale gelir. 

Sonuç olarak bir kimsenin mahkumiyeti seçilmeye engel teşkil etmese dahi eğer 

bu kimse kamu hizmetinden mahrum kılınmışsa, 2839 sayılı Kanunun 11. maddesi 

gereğince yine seçilme ehliyetine sahip olamaz. Çünkü kamu hizmetinden yasaklılık 

ile hapis veya ağır hapis cezasına mahkumiyetler birbirinden ayrı şeylerdir237. 

Her ne kadar 5237 sayılı TCK, kamu hizmetlerinden yasaklılık durumunu 

düzenlemiş olsa da, 5237 sayılı Kanun’dan önce var olan 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu [ETCK] hükümlerine göre kamu hizmetinden yasaklanmış kimselerin bu hak 

mahrumiyetlerinin ne olacağı konusu birtakım sorunlara sebebiyet verebilir. Bu 

durum, “lehte olan kanun uygulanır” ilkesi nedeniyle söz konusu olmaktadır. Lehe 

kanun uygulamasında temel ölçütleri saptamak gerekirse, bu konuya ilişkin iki temel 

kriterin varlığından söz edilebilir. Bunlardan ilki, 04.11.2004 ve 5252 sayılı Türk 

Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddesinde 

belirtilen husus, diğeri de karma uygulama yasağıdır238.  

                                                 
237 YSK, 1994/1194, YSKK 1993 – 1994, s. 131. 

238 OTACI, Cengiz, “Ceza Hukukunda Lehe Kanunun Tespiti ve Bazı Sorunlar”, s. 1, http://www.ceza-

bb.adalet.gov.tr/mevzuat/Ceza_Hukukunda_lehe_Kanun_ve_Baz%C4%B1_ Sorunlar.doc, Son Erişim 

Tarihi: 17 Ocak 2009. 
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5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun’un 9. maddesi, lehe kanunun belirlenmesinde en önemli düzenlemedir. 

Kanunun 9. maddesinin 3. fıkrasına göre lehe olan hüküm, önceki ve sonraki 

kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların 

birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir. “Maddede ayrım yapılmaksızın 

‘önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri’nden bahsedildiğine göre lehe 

kanun tespitinde “önceki kanunlar” ve “sonraki kanunlar” blok olarak 

karşılaştırılacaktır. Başka bir deyişle sadece ceza açısından değil cezanın infazı 

açısından da kanunlar arasında karşılaştırma yapmak gerekecektir.”239 

“Lehe kanun tespitinde soyut olarak hangi kanunun diğerine göre lehe olduğunu 

söylemek mümkündür. Söz gelimi eylemi suç olmaktan çıkaran, hapis cezası yerine 

adli ya da idari para cezası gerektiren, şikayetten vazgeçme varsa, suçun takibini 

şikayete ya da diğer kanunlara göre oluşmamış şarta bağlayan, suçu zamanaşımına 

uğratacak şekilde zamanaşımı süresini kısaltan sonradan meydana gelecek bazı 

durumların cezaya ve infaza etkisini değiştiren kanun lehe kanundur. Cezaların alt ve 

üst sınırlarındaki değişikliğe göre ise alt sınırları aynı, üst sınırları farklı olan 

cezalarda üst sınırı az olan, üst sınırları aynı alt sınırları farklı olan cezada alt sınırı az 

olan, üst ve alt sınırları birbirinden farklı ise somut uygulamaya göre belirlenecek 

ceza lehedir.”240 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kamu 

hizmetlerinden yasaklılık (hidematı ammeden memnuiyet) ile ilgili maddelerine 

değinmek yerinde olacaktır. 
                                                 

239 Ibid. 

240 Ibid., s. 2. 
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ETCK’ya göre;  

“Madde 20 - Hidematı ammeden memnuiyet cezası müebbet veya muvakkattir. 

    Müebbeden Hidamatı ammeden memnuiyet: 

    1- Devairi intihabiyede müntehip veya müntehap olmaktan ve sair bilcümle 

hukuku siyasiyeden, 

    2- Büyük Millet Meclisi azalığından ve intihaba tabi olan veya devlet ve 

vilayet ve Belediye ve köy tarafından veya bunların teftiş ve murakabesi altında 

bulunan müessesat canibinden tevcih kılınan bilcümle memuriyet ve hizmetlerden, 

    3- Devletçe veya salahiyettar ilmi encümenlerce tevcih olunan rütbe ve unvan 

ve nişan ve madalyalardan. 

    4- Bundan evvelki bentlerde beyan edilen nişan, rütbe, unvan, sıfat, hizmet ve 

memuriyetlerden birinin bahşettiği maaşlı veya fahri her türlü hukuktan, 

    5- Mahkum olan kimsenin kanunu medeni hükmünce kendi füruu üzerinde 

haiz olduğu velayet hakkı müstesna olmak üzere velayet ve vesayete müteallik bir 

hizmette bulunmaktan, 

    6- Bundan evvelki bentlerde beyan edilen her türlü hakları, unvanları, 

rütbeleri, nişanları, sıfatları, hizmet ve memuriyetleri ihraz ehliyetinden, 

    Mahrumiyet hususlarıdır. 

    (Değişik fıkra: 21.11.1990 – 3679/1 md.) Geçici olarak kamu hizmetlerinden 

yasaklanma cezası, hükümlünün, üç aydan üç yıla kadar yukarıda gösterilen siyasi 

haklar, hizmet, memuriyet, sıfat, rütbe ve nişandan ve bunları ceza süresi içinde 

yeniden elde etmek ehliyetinden mahrumiyetidir. 
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    Hidematı ammeden memnuiyet cezasının bu hizmetlerden bazılarına hasr 

edildiği hallerle muayyen bir meslek veya sanatın icrasına şamil olduğu halleri kanun 

tayin eder. 

Madde 31 – Beş seneden fazla ağır hapse mahkumiyet müebbeden ve üç 

seneden beş seneye kadar ağır hapse mahkumiyet hükmolunan cezaya müsavi bir 

müddetle, hidematı ammeden memnuiyeti müstelzimdir.” 

Görüldüğü üzere, ETCK’nın ifadesiyle, hidematı ammeden memnuiyet, hem bir 

ceza, hem de ceza mahkumiyetinin bir sonucudur241. Belli bir suçun tanımında kamu 

hizmetlerinden yasaklılık yaptırımı özellikle öngörülmemişse, bu durumda ETCK’nın 

31. maddesi uygulanmaz. Örneğin, zimmet, irtikap ve rüşvet suçlarından birinden 

dolayı belli bir cezaya mahkum olan kişiler hakkında aynı zamanda memuriyetten 

müebbeden mahrumiyet cezası da verilir (ETCK Md. 219/2)242.  

Bunun yanı sıra ETCK’da kamu hizmetlerinden yasaklılık durumu, belli bir süre 

ile sınırlı olabileceği gibi, sürekli nitelikte de olabilir. Bu ceza süreli olarak 

hükmedildiğinde süresi üç aydan üç yıla kadar olabilecektir243. 

Sonuç olarak YTCK’dai düzenleme bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu 

düzenleme ETCK’daki düzenlemeden daha lehte bir düzenlemeyse, YTCK’daki 

hükümler uygulanacaktır. Böylece kişi, ETCK zamanında aldığı hapis cezasını 

tamamladıktan sonra, YTCK gereği hak mahrumiyetinin ortadan kalkması 

gerekecektir. Yani hapis cezasının infazı tamamlandıktan sonra, seçme ve seçilme 

                                                 
241 İÇEL, Kayıhan–SOKULLU, Füsun–ÖZGENÇ, İzzet–SÖZÜER, Adem–MAHMUTOĞLU, S. 

Fatih–ÜNVER, Yener, Yaptırım Teorisi, Beta Yayınları, İstanbul 2000, s. 120. 

242 Ibid., s. 144. 

243 Ibid., s. 120. 
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hakkı açısından herhangi bir ehliyetsizlik söz konusu olmayacaktır. Aksi halde, 

ETCK’daki hükümler uygulanacak ve ETCK zamanında ortaya çıkan hak 

mahrumiyetleri mevcudiyetini koruyacaktır.  

Ancak ETCK’nın yürürlükte olduğu dönemde, kamu hizmetinden yasaklılık 

cezası alan kimselerin bu cezadan kurtulmak için, memnu hakların iadesi yoluna 

başvurma imkanları söz konusuydu. Fakat 765 sayılı ETCK’nın 121–124. maddeleri 

ile 1412 sayılı mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 416–420. maddelerinde 

düzenlenen “yasaklanmış hakların geri verilmesi” kurumuna ilişkin ne 5237 sayılı 

TCK’da ne de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda herhangi bir hükme yer 

verilmiştir. Bunun üzerine 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un244 38. maddesiyle 25.05.2005 ve 5352 sayılı 

Adli Sicil Kanunu’na 13/A maddesi eklenmiştir245. İlgili maddeye göre: 

    “(1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan 

dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının 

giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun 

için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı 

kalmak kaydıyla,  

       a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç 

yıllık bir sürenin geçmiş olması, 

                                                 
244 Resmi Gazete: 19.12.2006/26381. 

245 ARSLAN, Çetin, “Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt 56, Sayı 4, Yıl 2007 s.4,   

http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2007-56-04/AUHF-2007-56-04-arslan.pdf, Son 

Erişim Tarihi: 18 Ocak 2009. 
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       b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi 

halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması, 

       gerekir.  

       (2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında 

başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri 

verilmesi yoluna gidilebilmesi için, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl 

geçmesi gerekir. Ancak, bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl 

eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.  

       (3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin 

talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu 

yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir.  

       (4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da 

Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir.  

       (5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği 

karara karşı, hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun 

yoluna başvurulabilir.  

       (6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi 

halinde, adlî sicil arşivine kaydedilir.  

       (7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle 

oluşan bütün masraflar hükümlü tarafından karşılanır.” 

Bu hüküm sayesinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi kavramı, “5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarla belli bir suç veya ceza mahkumiyetine bağlı 

olarak doğrudan veya mahkumiyetin yasal sonucu olarak öngörülen sürekli hak 

yoksunluklarının; cezanın infaz edilmesinden ya da infaza hukuki bir nedenle son 
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verilmesi halinde kararın kesinleşmesinden itibaren, belirli bir süre gösterilen iyi hal 

sonrasında, mahkumun talebiyle, geleceğe yönelik olarak mahkemece geri verilmesi 

şeklinde tanımlanabilir”246. 

Genel kural bu olmakla birlikte, belirtmek gerekir ki, yasaklanmış hakların geri 

verilmesi yoluyla ancak seçme hakkına ilişkin ehliyetsizlikler ortadan kaldırılabilir. 

Çünkü kanun koyucu, seçilme hakkı açısından getirdiği istisnalarla, ETCK 

zamanında ortaya çıkan hak mahrumiyetlerinin seçilme engeli olmaktan çıkarılmasına 

izin vermemektedir. Belirtilen bu istisnai hüküm Adli Sicil Kanunu’nun Geçici 2. 

maddesinde yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, suç tarihi itibariyle, Adli Sicil 

Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten, yani 1 Haziran 2005 tarihinden önceki 

kayıtlar–3682 sayılı Kanundan önce yürürlükte olan Adli Sicil Kanunu’na–göre süre 

yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir. Bu kayıtlar silinmekle birlikte arşive alınır. 

Daha sonra şartlar gerçekleştiğinde bu kayıtlar tamamen adli sicilden çıkarılır (Adli 

Sicil Kanunu Geçici Madde 2/2). Bu sistem içinde, Anayasa’nın 76. maddesi ile özel 

kanun hükümleri saklı tutulmuştur. Dolayısıyla, 1 Haziran 2005 tarihinden önceki 

adli sicil kayıtları-Anayasa’da ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nda tanımlandığı 

biçimiyle- seçilmeye engel bir suça (dolayısıyla da kamu hizmetinden yasaklılığa) 

ilişkin ise, bu kayıtlar muhafaza edilecektir. Bir başka ifadeyle, 1 Haziran 2005 

tarihinden önce kamu hizmetinden yasaklanan bir kişi, eskiden olduğu gibi bugün de 

milletvekili seçilemeyecektir. Kuşkusuz böyle bir sonuç, kanun koyucunun YTCK 

bağlamında ömür boyu hak mahrumiyetlerinin kaldırılması amacına ters düşmektedir. 

Ancak bu düzenlemeden şöyle bir sonuca da varılabilir; kanun koyucu milletvekili 
                                                 

246 Ibid., s. 6. 
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seçilme şartlarını diğer mahrumiyetlerden ayırarak bu konuya verdiği özel önemi 

göstermektedir. Dolayısıyla, YSK’nın önüne gelen uyuşmazlıklarda, bu düzenlemeyi 

genel kuralın bir istisnası olarak kabul edip uygulaması ve 1 Haziran 2005 tarihinden 

önce kamu hizmetinden yasaklanan kişilerin, adli sicilden gelen kayıtlarına uygun 

olarak milletvekili seçilemeyeceklerine karar vermesi yerinde olacaktır247.  

YSK, Memnu Hakların İadesine ilişkin verilen kararın hangi tarihten itibaren 

sonuç doğuracağına dair şu saptamada bulunmuştur. “…Memnu Hakların İadesine 

ilişkin karar, geriye yürümez ve kişinin karar tarihinden önceki hukuki durumunda 

herhangi bir değişiklik husule getirmez. Başka bir anlatımla, Memnu Hakların İadesi 

kararının geriye yürüyemeyeceği, ancak ilgilinin bundan sonraki seçimlere seçilme 

yeterliliğine sahip bir kimse olarak katılabileceği açıktır. …ilgili hakkında verilen 

Memnu Hakların İadesi kararı seçim tarihi olan 18.04.1999 gününden sonra 

verilmiştir. Bu nedenle adı geçen seçim tarihi olan 18.04.1999 tarihinde 2972 sayılı 

Kanunun 31. ve 36. maddelerinin yollamada bulunduğu 2839 sayılı Kanunun 11. 

maddesinin öngördüğü seçilme yeterliliğine sahip değildir.”248 

 

7. Belli Suçlardan Ötürü Hüküm Giymiş Olmamak 

 

1982 Anayasası 76. maddesinde ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 11. 

maddesinde milletvekili seçilmeye engel hüküm giyme hallerini saymıştır. 

                                                 
247 GÖNENÇ, op. cit., s. 179-180. 

248 YSK, 07.04.2001–165, http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2001/Kararlar/2001-165-karar.htm, 

YSK, 08.03.2004–540, http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2004/Kararlar/2004-540-karar.htm, 

Son Erişim Tarihi: 19.01.2009. 
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Anayasa’nın 76. maddesinin 2. fıkrasına göre, “taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya 

daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi 

yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 

Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma249 ve bu gibi eylemleri tahrik 

ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile 

milletvekili seçilemezler”. 

Milletvekili seçilmeye engel hüküm giyme halleri 2839 sayılı Milletvekili 

Seçimi Kanunu’nda da yer almıştır. 2839 sayılı Kanunun 11. maddesine göre: 

“Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne 

olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, 

 Affa uğramış olsalar bile; 

Zimmet, ihtilas, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 

kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı 

dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya 

Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar, 

Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya 

bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar, 

                                                 
249 “İdeolojik ve anarşik eylemlere katılma”  ibaresi 27.12.2002 – 4777/1 maddesi ile “Terör 

eylemlerine katılma” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, Recep Tayip Erdoğan’ın “ideolojik ve 

anarşik” eylemlerden kaynaklı mahkumiyetinin bulunmasının seçilmesine engel olması nedeniyle, 

milletvekili seçilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu değişiklik sonucu Anayasa’da geçen terör 

eylemleri, 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilecektir 

Resmi Gazete: 12.04.1991 – 20843 (Mükerrer). 
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Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, 

din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme 

suçlarından mahkum olanlar, 

Türk Ceza Kanunu’nun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında 

yazılı eylemlerle aynı kanunun 537. maddesini birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 

fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum 

olanlar.” 

  Milletvekili seçilememektedirler. 

 

a. Taksirli Suçlar Hariç, Toplam Bir Yıl veya Daha Fazla Hapis veya 

Süresi Ne Olursa Olsun Ağır Hapis Cezasına Hüküm Giymiş Olanlar 

 

YTCK 22. maddesinin 2. fıkrasında taksiri, “dikkat ve özen yükümlülüğüne 

aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi 

öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan da 

anlaşılacağı üzere, taksirli sorumluluk için öncelikle failin dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırı davranmış, ikinci olarak da öngörülebilir neticenin fail 

tarafından öngörülmemiş olması gerekir250. Kanun koyucu, geleneksel bir anlayışa 

bağlı kalarak, taksirli suçların kasıtlı suçlardan daha hafif olduğu ve dolayısıyla daha 

                                                 
250 TEZCAN, Durmuş-ERDEM, Mustafa Ruhan-ÖNOK, R. Murat, 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanununa Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, 4. Baskı, Temmuz 2006, s. 

138. 
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hafif şekilde müeyyide altına alınmaları gerektiği görüşündedir251.  Anayasa 

koyucuda bu tür suçları, kişileri topluma hizmet etme hakkından yoksun bırakacak 

kadar önemli görmemiştir. Sonuç olarak, taksirle işlenmiş bir suçtan ötürü hapis 

cezası almış olmak, milletvekili seçilmek için engel teşkil etmemektedir. 

Bunun yanı sıra, Anayasa koyucu, hapis cezası almış olmayı seçilme engeli 

saymakla birlikte, istisnai durumları da saymıştır. Bir diğer deyişle, hapis cezası alan 

herkesin, milletvekili seçilme yeterliliğini kaybetmeyeceğine hükmetmiştir. Bir 

yıldan az hapis cezası almış olmak, seçilme yeterliliğini ortadan kaldırmamaktadır252.  

Maddede geçen “toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezası” ibaresi, bu cezanın 

bir defada verilmiş olmasını gerektirmemektedir. Bir başka deyişle, bir kişi aleyhine 

farklı suçlardan, farklı tarihlerde hükmolunmuş hapis cezalarının toplamı bir yılı 

buluyorsa, bu durumda da, o kişinin milletvekili seçilebilmesi mümkün 

olamayacaktır. Anayasaya göre sadece toplam bir yıl hapis cezası dikkate 

alınabileceğinden, on bir kez suç işlemiş ve her birinden birer ay hapis cezası almış 

bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülebilmesi, bu kişinin ancak on ikinci bir 

suç işlemesi ve bu suçundan ötürü de bir ay hapis cezası ile hüküm giymesi halinde 

söz konusu olabilecek, bu sonuncu suçu işlemezse, milletvekili seçilmesine engel 

                                                 
251 Nevzat Toroslu, kanun koyucunun, özellikle kusurluluğa dayanan, buna karşın taksirli suçlunun 

modern toplumdaki objektif ve sübjektif tehlikeliliğini göz ardı eden bir görüşte olduğunu 

savunmaktadır. Taksirli suçta, kasıtlı suçtakine nazaran, kusurluluk daha az ise de, failin sosyal 

tehlikeliliği zorunlu olarak daha az değildir. TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku, Savaş Yayınevi, 

Ankara 2005, s. 141 – 142. 

252 Milletvekili seçilmeye engel teşkil eden hapis cezası süresi 1961 Anayasası döneminde beş yıl iken, 

1982 Anayasasında bu süre, toplam bir yıla indirilmiştir. 
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teşkil edecek bir durum söz konusu olmayacaktır. Buna karşılık, iki suç işleyen ve 

birinden yedi ay, diğerinden beş ay hüküm giyen bir kimse (taksirli suçlar hariç) 

milletvekili olamayacaktır. Erdal Onar, Anayasadaki bu düzenlemenin, tekerrüre 

engel olamayacağını ve madde hükmünün bu şekliyle birtakım adaletsizliklere yol 

açacağını belirtmiştir. Bu nedenle, maddede “toplam” sözcüğünün yer almaması 

gerektiğini ve milletvekilliğini, sadece bir defada en az bir yıl hapis cezasına mahkum 

olma durumunun engellemesinin daha isabetli olacağını ifade etmiştir253. 

Bu konudaki YSK kararlarına baktığımızda, YSK’nın “iki ayrı ilamla verilen 12 

aylık hapis cezasını (10 ay + 2 ay) 1 yıl hapis cezası” saymadığı görülmektedir. 

“Toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezası” ibaresini, “bir kerede bir yıl veya daha 

fazla” şeklinde yorumladığı tespit edilmektedir254. 

1982 Anayasasına göre, süresi ne olursa olsun, ağır hapis cezası, milletvekili 

seçilme yeterliliğine engel teşkil etmektedir. 10 Haziran 1983 tarih ve 2839 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesi de “süresi ne olursa olsun ağır hapis 

cezasına hüküm giymiş olanlar” milletvekili seçilemezler diyerek Anayasaya paralel 

bir düzenleme öngörmüştür255. 

Bu hükme ilişkin bir başka tartışmalı husus ise, “ağır hapis cezası” ibaresinden 

anlaşılması gereken hususun ne olduğu doğrultusundadır. Anayasa koyucu, ağır hapis 

cezasına hüküm giymiş olanları her halükarda milletvekili seçilme yeterliliğinden 

                                                 
253 ONAR, op. cit., s. 415. 

254 YSK, 1984/2244, YSKK – 1984, s. 217 – 218. 

255 YSK’da ağır hapis cezasına ilişkin kanundaki düzenlemeye uygunluk göstermiş ve bir kimsenin 

ağır hapis cezası ile mahkum olması durumunda, kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olsa bile 

seçilme ehliyetini kaybedeceğini belirtmiştir. YSK, 1994/1194, YSKK–1993–1994, s.131 – 132.   
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mahrum bırakmıştır. ETCK’nın 13. maddesine göre, “Ağır hapis cezası, müebbet 

veya muvakkattir. Müebbet ölünceye kadar devam eder. Muvakkat ağır hapis, 

kanunda tasrih edilmeyen yerlerde 1 seneden 24 seneye kadardır”. Ancak YTCK’da 

“ağır hapis cezası, hafif hapis cezası” ayırımı kalkmış ve tek tür hapis cezası 

benimsenmiştir. 04.11.2004 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 6. ve 7. maddesiyle birlikte konuyu 

değerlendirmek gerekirse, ağır hapis cezası ve hafif hapis cezasının, “hapis” cezasına 

dönüştürüldüğü görülmektedir. İlgili kanunun 6. maddesinde, “kanunlarda öngörülen 

‘ağır hapis’ cezaları, ‘hapis’ cezasına dönüştürülmüştür” ve 7. maddesinde, 

“kanunlarda ‘hafif hapis’ veya ‘hafif para’ cezası olarak öngörülen yaptırımlar, idari 

para cezasına dönüştürülmüştür” hükümleri yer almaktadır256.  Bu durumda 

Milletvekili Seçim Kanunu’ndaki “ağır hapis cezası” ibaresinin nasıl anlaşılması 

gerektiği konusunda bir uyuşmazlık söz konusu olmaktadır. YTCK’da “ağır-hafif 

hapis cezası” şeklinde bir ayırım bulunmadığından, Türk hukuk sisteminde bu yönde 

bir cezanın olmadığını söylemek mümkündür. Bu nedenle milletvekili seçilme 

yeterliliğini ortadan kaldıran “ağır hapis cezasına hüküm giymiş olma” hükmünün bir 

etkisi kalmadığı ortadadır. Sonuç olarak YSK, milletvekilleri adaylarının seçilme 

                                                 
256 04.11.2004 tarih ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun’un bazı maddeleri, 11.05.2005 tarih ve 5349 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişikliğe uğramıştır. 

İlgili Kanunun Geçici 1. maddesi, “diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci 

Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya ve en geç 

31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır” hükmü yer almaktadır. Bu maddede geçen “31 Aralık 2006” 

ibaresi de, 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Kanun ile “31 Aralık 2008” olarak değiştirilmiştir. 
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yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda karar verirken, ağır hapis cezasına 

mahkum edilip edilmediğini dikkate almamalıdır. 

Konuyu anayasal açıdan ele almak gerekirse, normlar hiyerarşisinde, Anayasa 

kanunların üzerinde bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Bu nedenle yukarıda yapılan 

açıklamanın Anayasa bakımından geçerli olup olmayacağının tartışılması yerinde 

olacaktır.  

Anayasa koyucu, anayasanın öneminden ötürü, anayasal değişiklikleri, 

kanunlara nazaran zorlaştırmıştır. Bu nedenle herhangi bir kanun değişikliği ile 

anayasanın değiştirilebilmesi mümkün değildir. Ancak belirtmek gerekir ki, 

anayasanın içerdiği kurallar, genel ve soyut niteliktedirler. Çünkü anayasadaki 

kurallar, kanunlara oranla değiştirilmesi güç koşullara bağlanmıştır. Anayasaların 

ayrıntılı kurallara yer vermesinin, ya da her konuyu düzenleme kapsamına almasının 

bazı sakıncaları vardır. Bir kanun ile düzenlenebilecek konuların anayasada yer 

alması ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi, sürekli olarak anayasa değişikliklerinin 

gündeme gelmesine sebebiyet verecektir. Bu bakımdan anayasalar, genel ilkeleri 

saptamakla yetinmeli ve kanun koyucunun düzenleyebileceği ayrıntılara 

girmemelidir257. Bunun yanı sıra, hukuki açıdan, Anayasa’da bir kanundur ve her 

kanun gibi zaman içinde değiştirilebilir258. 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük 

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un, 6. ve 7. maddelerinde geçen “kanunlarda” 

ibaresinden anayasayı da anlamak gerekir. Çünkü, “ağır-hafif hapis cezası” kavramı 

ceza hukukuna ilişkin bir kavramdır ve ilgili düzenlemede bu kavramın nasıl 
                                                 

257 TEZİÇ, op. cit., s. 9. 

258 Ibid., s. 167. 
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anlaşılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Şayet, “ağır-hafif cezası” kavramıyla 

ilgili açıklamada, insan haklarını ihlal eden, sosyal ya da siyasal yapıya zarar verecek 

bir tanıma yer verilseydi, bu durumda yapılan düzenlemenin, anayasaya aykırı olduğu 

söylenebilir, normlar hiyerarşisinden bahsedebilirdi. Ancak burada ceza hukukuna 

özgü bir terimin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Amaçsal yorumla dahi, anayasanın bir kanun olduğunu düşünerek, söz konusu 

düzenlemenin anayasa için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür Sonuçta, 

Anayasa’nın 76. maddesinin, 2. fıkrasındaki hükmü, “…taksirli suçlar hariç toplam 

bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar… milletvekili 

seçilemezler.” şeklinde anlaşılması gerekecektir259. Kısacası, kanunla yapılabilecek 

                                                 
259 Levent Gönenç, “Anayasa ile YTCK arasındaki ilişki, Milletvekili Seçimi Kanunu ve YTCK 

arasındaki “önceki kanun-sonraki kanun” ilişkisi değil, hiyerarşik bir ilişkidir. Bu yüzden, 

Anayasa’daki hükmün bu tespit çerçevesinde yorumlanması gerekir. Bu açıdan bakıldığında, 

04.11.2004 ve 5252 sayılı “Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 

6. maddesiyle, Anayasa’nın 76. maddesinin 2 fıkrasındaki: “…taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya 

daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar… milletvekili seçilemezler.” hükmünde 

yer alan “ağır hapis cezası”nın “hapis” cezasına dönüştürüldüğü kabul edilmez. Yukarıda değindiğimiz 

gibi, “Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 6 maddesinde: 

“Kanunlarda öngörülen “ağır hapis” cezaları, “hapis” cezasına dönüştürülmüştür.” İfadesi yer 

almaktadır. Burada lafzi bir yorum yapıldığında, “kanunlar” ibaresiyle Anayasa’nın altında yer alan, 

TBMM tarafından Anayasa’daki yöntemlere uygun olarak, “kanun” adıyla yapılan yasama işlemlerinin 

kastedildiği açıktır. Dolayısıyla, “Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun”un 6. maddesiyle Anayasa’nın 76. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ağır hapis cezası”nın 

“hapis cezası”na dönüştürülmesi mümkün değildir. Söz konusu 6. madde sade Ceza Kanunu dışında 

kalan diğer kanunlardaki “ağır hapis cezaları” açısından uygulanabilir. Sonuçta, hukuk teorisi 

açısından düşünüldüğünde, kanunla Anayasa’da bir değişiklik/dönüştürme yapmak söz konusu 
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bir düzenlemenin anayasa değişikliği ile yapılması emek ve zaman kaybından başka 

bir anlam ifade etmeyecektir260. 

 

b. Belli Suçlardan Hüküm Giymiş Olmak 

 

Anayasa’nın 76. maddesine göre, “zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 

suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını 

açığa vurma, terör eylemlerine katılma261 ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik 

suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili 

seçilemezler”. 

Anayasa burada, belli başlı birtakım suçları saymış ve ardından, bu suçlar 

nedeniyle hüküm giymiş olanların, affa uğrasalar dahi, milletvekili 

seçilemeyeceklerine hükmetmiştir. Ancak Anayasa’nın ilgili maddesinde geçen, “gibi 

yüz kızartıcı suçlarla” ve “bu gibi eylemleri” ibarelerini netleştirmek yerinde 

olacaktır. 

 

                                                                                                                                                         
olamaz.” şeklinde yapmış olduğu açıklamayla, “Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun” ile yapılan düzenlemenin Anayasa’yı bağlamayacağını belirtmiştir. GÖNENÇ, op. 

cit., s. 210. 

260 GÖZLER, Kemal, “3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştigal Örneği”, Anayasa 

Yargısı, Cilt 19, 2002, s. 333. 

261 Terör eylemleri, 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında 

değerlendirilecektir. Resmi Gazete: 12.04.1991 – 20843 (Mükerrer). 



 133

aa. Yüz Kızartıcı Suçlar 

“Yüz kızartıcı suçlar” kavramı, hukuk düzeninin temeli olan Anayasa’da yer 

almakta ancak bir tanımı yapılmamaktadır. Bunun yanı sıra, konuyla ilgili olarak 

Ceza Kanununda da herhangi bir tanıma yer verilmemiştir. 

Anayasa’daki bu düzenlemenin lafzi yorumundan, Anayasa’da 76. maddesinde 

sayılan suçların “gibi” ifadesi ile genişletilebileceği, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolamlı iflas gibi suçların 

yüz kızartıcı suç olduğu, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 

Devlet sırlarını açığa vurma gibi suçların milletvekili seçilmeye engel olmakla 

birlikte yüz kızartıcı suç sayılmadığı, sonuçları çıkarılabilir. Ancak yürürlükte olan 

pek çok yasa, kaçakçılık, resmi ihalelere fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma 

gibi suç çeşitlerini yüz kızartıcı suç olarak kabul etmiştir ve bu düzenleme biçimi 

Anayasa’ya aykırı görülmemiştir.  

Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nu karşılaştırmak gerekirse, 

Milletvekili Seçimi Kanunu, Anayasa’da belirtilen bu suç tiplerini değiştirerek, yeni 

suç tipleri düzenleyemez. Ancak Anayasa’da var olan “gibi” ifadesinden ötürü, farklı 

suç tiplerine, “milletvekili seçilmeyi ortadan kaldıran suçlar” olarak yer verebilir. 

Gerek Anayasa’da, gerek diğer yasalarda yer alan “gibi” ifadesi, yüz kızartıcı 

suçları genişletme olanağı tanımaktadır. Ancak ceza hukukunda kıyas yasak olduğuna 

göre, ceza hukukuna ilişkin hükümlerin yorumlanmasında, “dar yorum” esası 

geçerlidir. Bu esastan hareket edilirse, “gibi” kelimesine dayanarak “yüz kızartıcı 

suçlar” kavramının kapsamını genişletmek doğru olamayacaktır. Bunun yanı sıra, 

Türk Ceza Kanunu’nda “yüz kızartıcı suçlar” diye bir kategori de yoktur. Gerçekte, 
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hemen hemen her suç, zaten gayri ahlaki nitelik taşıdığından yüz kızartıcıdır. Suçları 

“yüz kızartıcı” ve “yüz kızartıcı” olmayan suçlar olarak ayırmak mümkün değildir262. 

Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu’nun gerekçesine bakıldığında, yüz 

kızartıcı suç kavramının, 1961 Anayasası’nda da kabul edildiği görülmektedir. 1961 

Anayasası’ndan farklı olarak, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları da 1982 Anayasası’nda seçilme 

yeterliliğini kaybettiren suçlar arasına dahil edilmiştir. Bunun nedeni olarak da, bu tür 

suçların “suçun yüz kızartıcı ve topluma zarar verici olmasına yönelik karakterde” 

olması gerekçe gösterilmiştir. Bu gerekçeden hareketle, anayasa koyucunun yüz 

kızartıcı suç kavramını kabul ettiğini, ancak bu suçlardan yalnızca anayasada 

belirtilerin milletvekili seçilmeye engel oluşturabileceğini ve bu yüzden de yeni yüz 

kızartıcı nitelikteki suçların maddeye eklendiğini söylemek mümkündür263. 

“Gibi yüz kızartıcı suçlar” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği konusunda 

yüksek yargı organlarının vermiş oldukları kararlara bakmak gerekirse, Yargıtay ve 

Danıştay’ın, bu konuda görüş birliği içinde olmadığı söylenebilir.  

Yargıtay’ın yaklaşımı; 

 Başlangıçta, Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 8.11.1966 gün ve 7051/5781 sayılı 

kararında “gibi” edatını, sadece anayasada sayılan suçlarla maksur ve bu suçlara 

münhasır kabul etmiştir.  

 2.7.1996 Tarih ve 3–144/171 sayılı Yargıtay Ceza Genel Kurul kararında 

Anayasadaki düzenlemenin lafzi yorumunu esas alarak, yüz kızartıcı suçun başta 
                                                 

262 ONAR, op. cit., s. 420. 

263 ESGÜN, İbrahim Uğur, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Sona Ermesi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s. 74. 
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Anayasada ve diğer yasalarda sayılan suçlarla sınırlı olmadığını, toplumun yapısına 

göre zaman zaman değişikliğe uğrayabileceğini savunmuştur. Bu kararında: 

“ …Gibi sözcüğü, benzetme edatı olup maddede örnek olarak sayılan suçların 

dışındaki yüz kızartıcı suçların da, sayılan suçlara ilavesi gerektiğini belirtmek 

amacıyla kullanılmıştır. …‘gibi yüz kızartıcı suçlar” denildiğinde maddede 

sayılmamış olan diğer yüz kızartıcı suçların neler olduğu, yasaları uygulamakla 

görevli yargı organlarınca saptanacak ve Yargıtay tarafından uygulamada birlik 

sağlanacak biçimde denetlenecektir. Aksi halde; yani hükmün madde de sayılı 

suçlarla sınırlı tutulması halinde metne aykırı olarak hem yasanın tek tek sayma 

yöntemini yeğlediği gibi yerinde olmayan bir sonucuna ulaşılacak, hem de tüm 

metinlerde yer alan GİBİ sözcüğünü yasa koyucunun yersiz ve anlamsız tekrarladığı 

belirlenmiş olacaktır ki, buna yasal ve hukuksal imkan görülmemiştir… 

‘Yüz kızartıcı suç’, yasalarda tanımlanmamış ve tek tek sayılmamıştır. 

Toplumun yapısına göre zaman zaman değişikliğe uğrayan bu suçların tek tek 

sayılması da olanaksızdır. Yasalarda, birtakım suçlar sayıldıktan sonra ‘gibi’ 

denilmek suretiyle diğer yüz kızartıcı suçların neler olduğu uygulamaya bırakılmıştır. 

Yüz kızartıcı suç, kişiyi toplum nazarında küçük düşüren suçlardır. Küçük 

düşme, utanma, kişiden kişiye değişmektedir. Toplumların değer yargıları da 

farklıdır. Değerlendirmede sübjektif değil objektif ölçütler dikkate alınmalıdır. Suçun 

niteliği, saik ve sonucu, suçun işlenme koşulları ve zamanı değerlendirilmelidir. Yüz 

kızartıcı suçlar, ahlak düzeninin çok şiddetle reddettiği toplumun büyük ahlaki 

tepkiler gösterdiği suçlardır…”264 

                                                 
264 ONAR, op. cit., s. 419. 
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Danıştay’ın yaklaşımı; 

Başlangıçtan beri, Danıştay 1. Dairesi 9.11.1983 tarih E.1983/220 K.1983/260 

sayılı kararında Devlet Memurları Kanununun 48/5 maddesindeki suçlar dışında bir 

suçun yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmeyeceği görüşünü savunmuştur. Bu kararda: 

“Bunun bir rastlantı sonucu olmadığı kuşku götürmez; öyleyse bu, yasa 

koyucunun yüz kızartıcı suçları bunlardan ibaret kabul ettiğini, hükümlerde yer alan 

‘gibi’ sözcüğünü ‘sayılan suçlardan biri’ anlamında kullandığını ortaya 

koymaktadır…” 265 

Danıştay 5. Dairesinin 17.31986 gün ve E. 85/953 K. 86/308 sayılı kararında da 

“… kanun koyucu bu düzenleme ile yalnız unsurları ve oluş biçimleri yönünden 

benzeyen suçları değil niteliği itibariyle yüz kızartıcı olan bütün suçları amaçlamıştır” 

şeklindeki ifade ile aynı görüş sürdürülmüştür266. 

                                                 
265 Ibid., s. 420. 

266 Danıştay’ın somut olaylar üzerinden belirlediği yüz kızartıcı suçlara bakmak gerekirse: “Reşit 

olmayan bir kimseyi kendi isteği ile alıkoyma ve kendi isteği ile cinsel ilişkide bulunma suçu 657 

sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen yüz kızartıcı suçlardan olmadığı…”, Danıştay 5. Dairesi, 

05.11.1990, K. 90 – 1990, E. 88 – 607, “Hükümetin muhafazasında bulunan eşyayı çalmak suçunun 

yüz kızartıcı suçlardan sayılması yolunda idarece yapılan takdirde isabetsizlik bulunmadığı…”, 

Danıştay 5. Dairesi, 17.03.1986, K. 86 – 308, E. 85 – 953, “Zina suçunun maddede belirtilen anlamda 

yüz kızartıcı suç sayılmadığı…”, Danıştay 5. Dairesi, 21.05.1984, K. 84 – 2356, E. 81 – 1515, “Yargı 

kararıyla işlendiği sabit zorla ırza geçmeye teşebbüs suçunun yüz kızartıcı suçlardan sayılarak 

davacının görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı…”, Danıştay 5. Dairesi, 

27.03.1985, K. 85 – 806, E. 82 – 3798. Danıştay, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 

maddesinin 5 fıkrasında sayılan suçlar dışında bir suçun yüz kızartıcı suç sayılamayacağına (Danıştay 

5. Dairesi, 15.11.1983, K. 1983/7499, E. 1981/8), idarenin bir suçun yüz kızartıcı suç niteliğinde 
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Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin Yaklaşımı; 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, “yüz kızartıcı suçlar”ı tespit ederken, 

kanunlarda ve Anayasa’da belirtilen suç tiplerinin ortak özelliklerinden yola çıkarak 

açıklamada bulunmuştur. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin 1. Dairesi, 29.1.1991 

tarihli ve 91/122735 Esas Numaralı kararında, “yüz kızartıcı suçlar”ın birtakım 

özelliklerinden hareket ederek, evlenmek vaadiyle kızlık bozma suçunu, “yüz 

kızartıcı suç” olarak kabul etmemiştir267. Bu karara göre: 

“…Türk pozitif hukukunda "yüz kızartıcı suç" kavramı tanımlanmamıştır. 

Hangi suçlar yüz kızartıcıdır, hangileri değildir yargısına baz oluşturacak elde somut 

bir done bulunmaktadır. Statü hukuku yönünden kavramın içeriğini belirlemede 

getirilen kurallarda sayma, yöntemi izlenmiş, bazı suçlar yüz kızartıcı olarak 

örneklenmiş ayrıca bazı düzenlemelerde "gibi" sözcüğüne de yer verilmiştir. 926 

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65/a maddesinin uygulanması, 

bunun sonucunda ayni Kanunun 36/a maddesi uyarınca işlem yapılabilmesi için yüz 

kızartıcı suç kavramının açıklığa kavuşturulması gerekecektir. 

                                                                                                                                                         
bulunup bulunmadığını tespitteki takdir yetkisinin mutlak olmadığına (Danıştay 5. Dairesi, 13.04.1989, 

K. 1989/640, E. 1987/1931), daha sonra ise yüz kızartıcı ve utanç verici suçların, 657 sayılı yasanın 48 

maddesinde tek tek sayılan suçlarla sınırlı olmadığı, maddede yer alan “gibi” sözcüğünün bunları 

genişletme olanağı verdiğine (Danıştay 10. Dairesi, 29.12.1986, K. 1986/2547, E. 1986/1946) 

hükmetmiştir. 

267 Kararın tamamı için bkz. http://www.msb.gov.tr/ayim/ayim_karar_detay.asp?idno=2580&ctg 

=000002000024000009, 

 Son Erişim Tarihi: 22 Ocak 2009. 
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Anayasa’nın milletvekili seçilme yeterliğini düzenleyen 76. maddesinin 2. 

fıkrasında "...zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi..." suçlar, yüz kızartıcı suçlar olarak sayılmıştır.  

Aynı hüküm, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) 

bendinde de yinelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddenin (a) 

bendi ile yüz kızartıcı suç kavramına, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi suçlar dahil 

edilmiştir.  

Konuyla ilgili 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun değişik 7/B 

maddesi aynen şöyledir. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar....  

1136 sayılı Avukatlık Kanununun avukatlığa kabule engel haller arasında, 

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 

kullanma, dolanlı iflas suçlarından mahkumiyet gösterilmiştir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 MAYIS 1937 gün ve 941 sayılı kararında, 

hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekarlık, dolandırıcılık, yalan yere yemin, cürüm 

tasnii, yalan yere şahadet, iftira, irtikap, irtişa, ihtilas gibi suçlar yüz kızartıcı suç 

olarak belirtildikten başka, işleniş tarzı ve tevlit ettiği neticeler bakımından toplumda 

tepkiler uyandıran suçların söz konusu kavrama dahil edilebileceğine değinilmiştir. 

…Mevzuatımızda yüz kızartıcı suçlar tadadi ve tahdidi olarak sayıldığına, 

bunların dışında benzer suç tiplerinin idarece yüz kızartıcı suç niteliğine 

büründürülemeyeceğine, Silahlı Kuvvetlere mensup 926 sayılı Kanun kapsamında 

kalan personel bakımından da mevzuatımızda sayılan yüz kızartıcı suçların esas 

alınabileceğine göre, evlenmek vadiyle kızlık bozmak suçunu, sayılanlar arasında yer 
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almadığından, hatta sayılanlara benzer dahi bulunmadığından yüz kızartıcı suç 

saymak hukuken olanaksızdır.” 

YSK’nın Yaklaşımı; 

Yüz kızartıcı suçların belirlenmesi ve karara bağlanmasında etkin olan diğer bir 

kurumda, YSK’dır268. 

YSK 1975’li yıllarda, yüz kızartıcı suçların kesin olarak sınırlandırılmadığını 

savunurken (YSK 1975/14 sayılı karar), 1985 yılından sonraki kararlarında bu 

görüşünü değiştirmiş bulunmaktadır. YSK 1985/76 sayılı kararında; “...yüz kızartıcı 

suçlar kanunda sayılanlardan ibarettir. Maddenin kapsamı sübjektif 

değerlendirilmelerle genişletilemez” açıklamasını getirmiştir ve kıyas 

yapılamayacağını belirtmiştir. Bu kararda, 

“ …ne Türk Ceza Kanunu ne de ceza doktrini, suçları ‘yüz kızartıcı olanlar’ ve 

‘yüz kızartıcı olmayanlar’ biçiminde değerlendirmeye ve tasnife tabi tutulmuştur. 

2839 sayılı Kanun da dahil bir çok yasada rastlanan bu tür değerlendirme, yasa 

koyucunun, o yansın düzenleme alanına giren konunun hususiyeti itibariyle bazı 

suçlara atfettiği özel önemden ve gösterdiği duyarlılıktan ileri gelmektedir. 

Bir suçun yüz kızartıcı olup olmaması zamana, topluma ve kişisel telakkilere 

göre değişen ve sübjektif ölçüler içinde kalan bir keyfiyettir. Aslında Devlet ve Millet 

iradesine, yasal düzene ve uyulması zorunlu kurallara karşı direnişi ifade eden her 

suçun, az ya da çok bir yüz kızartıcı vasfı vardır. 

                                                 
268 “…Zina suçu 2839 sayılı Kanunun 11. maddesinin (f) bendinde belirtilen yüz kızartıcı nitelikte 

sayılan suçlardan olmadığı cihetle bu yönden de mahkumiyeti, seçilmesine engel değildir”. YSK, 

2.8.1989 – 1429, YSKK–1988–1989–1990, s. 231. 
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O halde, belli ve bilimsel kritere dayanmayan ve bu denli değişkenlik arz eden, 

tamamen izafi ölçüler içinde kalan ve fertlerin hukukuna geniş ölçüde etkili olan bir 

konuda yasa koyucunun, uygulamaya geniş değerlendirme ve takdir hakkı tanıdığını 

kabule imkan yoktur.” 

denilmektedir269.  

Yukarıda ele alınan yargı kararları doğrultusunda, “yüz kızartıcı suçlar” 

kavramı için hakim bir görüşün olmadığını ve var olan görüşlerin de değişme 

ihtimaline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yargı organlarından ziyade, yasama 

organının da bu konuda yapacağı düzenlemelerle “yüz kızartıcı suçlar” kavramının 

genişletilmesi mümkün olduğundan, keyfi uygulamalara sebebiyet verecek 

düzenlemelerin yapılmasını engellemek için, anayasa’daki bu düzenlemenin herhangi 

bir tereddüde yol açmayacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.  

bb. Affa Uğramış Olsalar Bile 

Anayasa’nın 76 maddesi, birtakım suç tipleri saydıktan sonra, bu suç tiplerinden 

hüküm giyenlerin, affa uğrasalar dahi seçilemeyeceklerini kabul etmiştir. Buna göre, 

“… taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş 

olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma 

ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa 

uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.” Bu hüküm doğrultusunda, affa 
                                                 

269 Erdal Onar, “1982 Anayasasında Milletvekilliğinin Düşmesi”, Anayasa Yargısı, Anayasa 

Mahkemesi Yayınları, Cilt 14, Ankara 1997, s. 421. YSK’nın bu yönde verdiği benzer kararlar, YSK, 

1987/109, YSK, 1990/141, YSK, 1995/116, YSK, 197/158, YSK, 1999/1672, YSK, 2003/440. 
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uğramış olsa dahi, milletvekili seçilmeye engel olan suç tiplerini belirlemek yerinde 

olacaktır.  

Madde metninde “taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis 

cezasına hüküm giymiş olanlar” ifadesinden sonra noktalı virgül kullanılmış ve 

sonrasında birtakım suçlar sayılmaya devam edilmiştir. Bu nedenle, madde 

metnindeki “noktalı virgülün” kullanım sebebi saptanırsa, Anayasa koyucunun amacı 

da tespit edilebilir.  

Noktalı virgül, amacı itibariyle, öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri 

ayırmak için ya da cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve söz öbeklerini ayırmak 

amaçlı veya öznenin, diğer öznelerle karışmasını önlemek için kullanılır. Bu noktada, 

eğer noktalı virgül iminin, iki cümle öbeğini birbirinden tamamen ayırmak için 

kullanıldığını düşünürsek, “affa uğramış olsalar bile” şartının “taksirli suçlar hariç 

toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar” için geçerli 

olmaması gerekir. Ancak cümle içerisindeki fiilin (milletvekili seçilemezler), her iki 

cümle öbeğinin de fiili olarak kullanılmasından ötürü, “taksirli suçlar hariç toplam bir 

yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler” 

şeklinde bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle, “affa uğramış olsalar 

bile” ibaresinin, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına 

hüküm giymiş olanları kapsadığı kabul edilebilir270.  

Milletvekili Seçimi Kanundaki düzenlemeye bakmak gerekirse, 11. maddenin 

(f) bendinde  “affa uğramış olsalar bile” ifadesi kullanılmakta ve ardından 4 alt-bent 

halinde seçilmeye engel suçlar sayılmaktadır. Ancak, “taksirli suçlar hariç toplam bir 

                                                 
270 Bu konudaki farklı görüşler için bkz. GÖNENÇ, op. cit., s.222; GÖZLER, op. cit., s. 272.  
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yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar” bu 4 alt-bent arasında yer 

almamaktadır. Bu nedenle Milletvekili Seçimi Kanunu’ndaki bu düzenlemenin, 

Anayasa’ya uygun olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Peki, Anayasa’da ve Milletvekili Seçimi Kanunu’ndaki “af” kavramından ne 

anlamamız gerekmektedir? Özünde siyasi bir işlem olan af, devletin suçluyu 

cezalandırmaktan veya verilen cezayı yerine getirmekten vazgeçmesidir. Ceza 

Kanunu, genel af ve özel af olmak üzere iki türlü af öngörmüştür. Kamu davasını 

düşüren ve hükmedilmiş cezaları, bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran af genel aftır 

(TCK md. 65/1). Hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son veren veya 

infaz kurumunda, çektirilecek süreyi kısaltan ya da adli para cezasına çeviren af, özel 

aftır (TCK md. 65/2). Af kanununda açıklık yoksa özel af, cezaya bağlı olan veya 

hükümde belirtilen hak yoksunluklarını etkilemez (TCK md. 65/3). 

Af yetkisi yasama organına tanınmıştır (Anayasa md. 87). Yasama organı, her 

türlü bireysel ve toplu af çıkarabilir. Cumhurbaşkanı da, sürekli hastalık, kocama ve 

sakatlık nedenleriyle sınırlı olarak bireysel özel af yetkisine sahiptir (Anayasa md. 

104). Cumhurbaşkanı, yukarıda belirtilen nedenlerle, bir kimsenin kesinleşmiş 

cezasını azaltabilir veya tamamen kaldırabilir; ancak adli para cezasına çeviremez. 

Anayasa, bazı suçların affedilemeyeceğini öngörmüştür. Nitekim 169. 

maddenin üçüncü fıkrasında “münhasıran orman suçları için genel ve özel af 

çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen 

suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz” denilmektedir271. 

                                                 
271 TOROSLU, op. cit., s. 300 – 302. 
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YSK önüne gelen bir çok olayda, af kanunuyla mahkumiyetin bütün 

sonuçlarının ortadan kalktığını tespit etmiş ve eğer mahkumiyete neden olan suç 

Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesinin (f) bendinde sayılan suçlardan değil 

ise kişinin seçilmesi için bir engel olmadığı sonucuna varmıştır272.   

Son olarak konuyu, “memnu hakların iadesi” sistemiyle ele almak gerekirse, 

YTCK’da, ömür boyu hak mahrumiyetleri olmadığı için memnu hakların iadesi 

müessesine de yer verilmemiştir. Ancak Anayasa’da ve Milletvekili Seçimi 

Kanunu’nda “affa uğramış olsalar bile”, birtakım suçlardan ötürü milletvekili 

seçilememe hususu, seçilme hakkı bakımından ömür boyu hak mahrumiyetine yol 

açmaktadır. Bu durumda, çeşitli kanunlardaki “affa uğramış olsalar bile” ibaresinin 

yer aldığı hükümlerle, YTCK’nın mahkumiyete bağlı hak yoksunluğuna ilişkin 

hükümleri arasında bir çelişki bulunmaktadır. Sonuçta, YTCK’nın mahkumiyete bağlı 

hak yoksunluğuna ilişkin hükümleri, çeşitli kanunlardaki “affa uğramış olsalar bile” 

ibaresinin yer aldığı hükümler karşısında uygulama kabiliyeti bulmayacaktır273. 

 

8. Hükmolunan Hapis Cezasının, Para Cezasına Çevrilmiş Olması 

 

Anayasa’da ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nda, taksirli suçlar hariç toplam bir 

yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların yanı sıra, 

belli suçlardan ötürü hüküm giymek de milletvekili seçilmeye engel teşkil etmektedir. 

                                                 
272 YSK, 1989/1352, 1990/55, 1990/33, 1990/106, 1990/161, 1990/224, 1991/110, Zekeriya Yılmaz, 

s. 388–404.   

273 ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, 

Ankara 2005, s. 691. 
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Bir başka deyişle, birtakım suçların yanı sıra, verilen cezanın süresi de seçilme 

hakkını etkilemektedir. Bu noktada verilen cezaların, para cezasına dönüştürülmesi 

halinde, seçilme hakkından mahrumiyetin devam edip etmeyeceğine değinmek 

yerinde olacaktır. 

YTCK ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 

hükmedilen hapis cezasının, adli para cezası şeklinde uygulanabileceğini 

öngörmektedir. YTCK’nın 50. maddesinin 5. fıkrasına göre; “Uygulamada asıl 

mahkumiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir.” 

Belirtilen hususlar doğrultusunda, milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyen suçlar 

bakımından konuyu değerlendirecek olursak, eğer hapis cezası Anayasa ve 

Milletvekili Seçimi Kanunu’nda ismen sayılmayan suçlardan biri dolayısıyla 

verilmişse, bu cezanın para cezasına çevrilmesi seçilme engelini ortadan 

kaldıracaktır. Çünkü artık asıl ceza para cezasıdır274. Ancak, Anayasa’da ve 

Milletvekili Seçimi Kanunu’nda milletvekili seçilmeye engel olduğu öngörülen ve 

ismen sayılan suçlardan ötürü verilen hapis cezası, daha sonra para cezasına çevrilmiş 

olsa bile, milletvekilli seçilme yeterliliğini engellemeye devam edecektir. Çünkü 

Anayasa’nın 76. maddesinde, alınana cezanın türüne değinilmeden, bu suçlardan 

biriyle hüküm giymiş olmanın, milletvekili seçilmeye engel olacağı kabul 

edilmektedir.  

                                                 
274 YSK, 1994/1206, YSKK–1993–1994, s. 132 – 133. 
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YSK bu konuda vermiş olduğu bir kararında, daha sonra para cezasına çevrilmiş 

olsa bile, bu tür suçlardan hüküm giymeyi, milletvekili seçilmeye engel 

görmektedir275. 

 

9. Yabancı Bir Ülke Mahkemesi Tarafından Verilen Ceza 

Mahkumiyetlerinin Etkisi 

 

Bir milletvekili hakkında yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilmiş olan 

mahkumiyet kararının, bu milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine yol açıp 

açmayacağı konusuna değinmek gerekirse, YSK’nın bu doğrultuda birtakım ortak 

ilkeler benimsediği görülmektedir. Bu ilkeler: 

- Türk kanunlarına göre suç teşkil eden bir fiilin gerçekleşmiş  

olması, 

- İşlenen suç dolayısıyla yabancı bir devlet mahkemesinin vermiş  

olduğu kararın kesinleşmiş olması, 

- Yabancı bir devlet mahkemesi tarafından verilip kesinleşen  

mahkumiyet hükmünün adli sicile işlenecek türden bir 

mahkumiyet olması276, 

                                                 
275 YSK, 1989/1206, YSKK–1988–1989–1990, s. 194 – 196. 

276 “4664 sayılı Adli Sicil Kanununun 2 maddesinde; Türk mahkemesinden verilip kesinleşen bütün 

mahkumiyet hükümleriyle feri cezalar dahil emniyet tedbirlerine muteallik kararların Adli Sicil 

kayıtlarının yapılması hüküm altına alınırken (B) bendiyle; Türk Kanunlarına göre suç teşkil eden bir 

fiilden dolayı Türk vatandaşları hakkında yabancı bir devlet mahkemesince verilerek kesinleşen ve 
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- Suçun nitelik itibariyle, cezanın ise süre itibariyle seçilmeye  

engel teşkil etmesi, gerekir277. 

25.05.2005 tarih ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4. maddesi de, adli sicile 

işlenecek bilgileri düzenlemiş ve 1. fıkranın (f) bendinde, “Türk vatandaşı hakkında 

yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk 

hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet 

savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar”ın adli sicile kaydedileceği hükme 

bağlanmıştır. Bu hüküm karşısında YSK’nın, yabancı ülkelerde verilen mahkumiyet 

kararlarının seçilme yeterliliğini kaldırdığı yönündeki içtihadını YTCK sistemi içinde 

de sürdüreceği söylenebilir278. 

 

10. Mahkumiyet Sonrası Seçilme Yeterliliğinin Kazanılması 

 

Kural olarak, kişi mahkumiyete bağlı olarak siyasal haklarını kaybettiğinde, 

milletvekili seçilme yeterliliğine de sahip değildir. Ancak bazı durumlarda siyasi 

hakların tekrar kazanılması mümkündür. Bu konuda YSK’nın Behice Hatko Boran 

(Behice Boran) hakkında vermiş olduğu karara kısace değinmek yerinde olacaktır279. 

10 Ekim 1965 gününde yapılmış olan genel seçimlerde, 19.10.1965 günlü 

tutanakla Urfa seçim çevresinden milletvekili seçilen Behice Boran’ın, komünizm 

                                                                                                                                                         
resmen Türkiye Hükümetine bildirilen mahkumiyet hükümlerinin de, Adli Sicile işleneceği 

açıklanmıştır.” YSK, 1990/7, Zekeriya Yılmaz, s. 407 – 408.  

277 YSK, 1985/65; 1990/7; 1991/47, Zekeriya Yılmaz, s. 405–412. 

278 GÖNENÇ, op. cit., s. 227.  

279 YSK, Karar no: 965/738, İtiraz No: 965/528, Karar Tarihi: 06/11/1965, Resmi Gazete: 18.11.1965. 
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propagandası yapmak eyleminden ötürü Ankara Garnizon Komutanlığına bağlı 2 

numaralı Askeri Mahkeme’nin 13.06.1951 günlü ve 14/16 sayılı ilamı ile 1 sene 3 ay 

ağır hapis ve TCK’nın 173. maddesi uyarınca İstanbul ve Kocaeli illeri bölgesinde 

ikamete mecbur tutulmak suretiyle 5 ay süre boyunca emniyeti umumiye nezareti 

altında bulundurulma cezalarına mahkum edilmiş bulunması itibariyle, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının 68. ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 9. 

maddeleri hükümleri karşısında, seçilme yeterliliğine sahip olmaması sebebiyle, 

milletvekili seçildiğine ilişkin tutanağın iptaline yönelik itirazda bulunulmuştur. 

Yukarıda belirtilen tutanağın iptaline ilişkin itiraza karşılık Behice Boran, “… 

sözü geçen mahkumiyetinin kendisine ait olduğunu, cezalarını tamamen çektiğini, 

ancak bu mahkumiyetin komünistlik propagandası suçundan olmayıp, bir örneği 

kendisinin de ibraz ettiği ilamda yazılı olduğu üzere, sulh zamanında milli 

menfaatlere zarar verecek faaliyette bulunmak eyleminden dolayı verilmiş 

bulunduğunu, TCK’nın, mahkumiyetine esas olan eylemine uygun bulunan 161. 

maddesinde def’atle yapılan değişmeler sonunda, önce ceza müeyyidesinin ağır 

hapisten hapse çevrildiğini ve sonra eylemin barış zamanında suçluluktan 

çıkarıldığını, bu itibarla TCK’nın 2. maddesi hükmü karşısında, mahkumiyetinin 

esasen yok sayılması gerektiğini, ayrıca 113 ve 218 sayılı af Kanunlarına göre bu 

suçun umumi affa uğrayarak bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalktığını, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının geçici 11. maddesinin cezanın infazı bakımından ayrıntı 

gözetmediğini, suçun işlendiği güne göre sözü geçen madde hükmünden de 

yararlanılması gerektiğini ve yerinde olmayan itirazın reddine karar verilmesi” 

yönünde bir savunmada bulunmuştur. 
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YSK, eylemin suç teşkil edip etmediği yönünde yapmış olduğu incelemede, “… 

Tutanağına itiraz olunanın mahkumiyetine esas teşkil eden eylemin TCK’ da temas 

ettiği 161. maddenin 3531 sayılı Kanunla değişik şeklinde, önce 6329 sayılı Kanunla 

yapılan değişiklik sonucunda, eylemin sulh zamanında işlenmiş şekli ağır hapis 

cezasını gerektiren veya ağır cezalı bir suç niteliğinden çıkarıldığı ve daha sonra 121 

sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda da, eylemin sulh zamanında işlenmiş 

şeklinin artık suç sayılmadığı anlaşılmıştır. O halde bu mahkumiyeti, TCK’nın 2. 

maddesi hükmü karşısında bugün için yok saymak gerekir. Çünkü bu hükme göre, 

suç işlendikten sonra yapılan kanun bu eylemi artık suç saymadığından hükmolunan 

cezanın icrası ve kanuni sonucu kendiliğinden ortadan kalkar. Cezanın kanundan 

önce yerine getirilmiş olması bu sonuca etkili olamaz. Hükmün askeri mahkemece 

verilmiş olması da bu sonucu değiştirmez. 

Yine, bu eylem daha önce ağır hapis cezasını veya beş sene ve daha fazla hapis 

cezasını gerektirici nitelikten de çıkarılmış olmasına göre, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 68. ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Yasasının 9. maddelerinde 

milletvekili seçilme yeterliliği için konulan şartlar arasında yer almış bulunan ağır 

hapis cezasıyla veya beş sene ve daha fazla hapis cezasıyla kesin hüküm giymemiş 

olma şartları, Anayasa’nın halkoyu ile kabulünden ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 

Yasasının yürürlüğe girmesinden önce kendiliğinden kalkmış olacağından, artık, 

tutanağına itiraz olunanın seçilme yeterliliğine, TCK’nın 2. maddesi hükmü 

karşısında etkili olmaması gerekir. Burada da, cezanın daha önce yerine getirilmiş 

olması sonucu değiştiremez. Çünkü yasa koyucu böyle bir tefrik yapmış değildir.” 

yönünde bir karar vermiştir. 
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Eylemin ve cezanın genel affa tabi olması ve yüz kızartıcı nitelikte 

bulunmaması yönünden YSK, “… Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, geçici 11. 

maddesiyle, yüz kızartıcı olmayan bir suçtan kesin hüküm giydikten sonra, bu 

Anayasanın halkoyu ile kabul tarihi olan 09.07.1961 gününden önce affedilmiş 

bulunanları, 68. maddedeki seçilme yasağının dışında tutulmuştur.  

Tutanağına itiraz edilenin mahkumiyetine esas teşkil eden eylemin, TCK’nın 

3531 ve 6329 sayılı Kanunlarla değişik 161. maddesinde örnek olarak gösterilmiş 

bulunan yüz kızartıcı suçlar niteliğinde sayılmasına hukuken imkan yoktur. 

Bunun dışında, 113 sayılı Af Kanunu 27.10.1960 tarihinde, yani Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının geçici 11. maddesi hükmü icabı artık seçilme yeterliliğine 

engel sayılamaz. 

Ayrıca söz konusu suç ve mahkumiyet, 113 sayılı Af Kanununun 3. maddesiyle 

aftan hariç tutulan suçlar arasında da yer almamış ve bu itibarla genel affa tabi 

tutulmuştur.”280 şeklinde karara varmıştır.  

Sonuç olarak, tutanağına itiraz olunan Urfa milletvekili Behice Boran’ın 

milletvekili seçilmesine engel olduğu yönünde ileri sürülen cezası çekilmiş 

mahkumiyetin, seçilme yeterliliğine engel teşkil etmediğinin anlaşılması sebebiyle 

itirazın reddine karar verilmiştir. 

 

 

 

 

                                                 
280 YSK, Karar no: 965/738, İtiraz No: 965/528, Karar Tarihi: 06/11/1965, Resmi Gazete: 18.11.1965. 
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a. Hükmolunan Cezanın Ertelenmesi 

 

Erteleme, ilk defa suç işleyen veya öyle sanılan kimsenin cezasını yerine 

getirilmesinin belirli bir süre için geri bırakılması ve failin bu süre içinde yeniden suç 

işlememesi halinde, cezanın infaz edilmiş sayılması veya hükümlülüğün hiç vuku 

bulmamış sayılmasıdır281. 

Ertelemenin asıl amacı, faili kısmen veya tamamen işlediği suçun hukuki 

sonuçlarından kurtarmak ve belirli bir süre içinde kendisi için öngörülen koşulları 

yerine getirdiği ve özellikle de yeni bir suç işlemediği takdirde cezanın infaz 

edilemeyeceği konusunda ona güvence vermektir282. 

YTCK’da ele alınan ertelemenin şartlarına değinmek gerekirse, Ceza 

Kanunu’nun 51. maddesinin 1. fıkrasına göre, işlediği suçtan dolayı hükmedilen iki 

yıl veya daha az süreli hapis cezası ertelenebilir. Ancak fiili işlediği sırada on sekiz 

yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş bulunanların hapis cezası üç 

yıldan fazla değilse ertelenebilecektir (TCK md. 51/1). Bunun yanı sıra, faille ilgili 

olarak aranan şart, failin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis 

cezasına mahkum edilmemiş olmasıdır (TCK md. 51/1, b.a).  

“Yabancı mahkemelerce verilen mahkumiyet hükümleri ertelemeye engel 

olmaz. 

                                                 
281 TOROSLU, op. cit., s. 277 

282 ERDEM, Mustafa Ruhan, “Ceza Hukukunda Cezaların Ertelenmesine İlişkin Düzenlemelere 

Anayasal Bakış”, Anayasa Yargısı, Cilt 18, Yıl 2001, s. 17, http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/an 

yarg18/ERDEM.PDF, Son Erişim Tarihi: 27 Ocak 2009. 
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Ertelemeye engel olabilmesi için önceki mahkumiyetin kesinleşmiş olması 

gerekir. Bu itibarla failin daha önce kesinleşmemiş bir mahkumiyeti olsa bile ceza 

ertelenebilir. Hatta ertelemeden sonra, önceki hükmün kesinleşmesi, erteleme kararını 

etkilemez. 

Önceki mahkumiyet genel af veya yeni kanunun fiili suç olmaktan çıkarması 

sonucu ortadan kalkmış ise, erteleme kararı vermek mümkündür. 

Aynı şekilde eski ceza, TCK’nın 50 maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre 

adli para cezasına çevrilmiş ise, aynı Kanunun 50. maddesinin 5. fıkrası hükmü 

karşısında erteleme ehliyetinin varlığını kabul etmek gerekir.”283 

Erteleme için aranan bir diğer şartta, mahkemenin, sanığın tekrar suç 

işlemeyeceği konusunda bir kanaate sahip olmasıdır. Mahkeme bu kanaate esas 

itibariyle sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla ulaşacaktır 

(TCK md. 51/1, b.b). 

Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak 

üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza 

süresinden az olamaz (TCK md. 51/3). 

Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine 

yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi 

halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine 

karar verilir (TCK md 51/7). 

Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli geçirildiği takdirde, ceza 

infaz edilmiş sayılır (TCK md. 51/8). 

                                                 
283 TOROSLU, op. cit., s. 278-280. 
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Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, YTCK’nın erteleme müessesesini bir 

“ceza infaz rejimi” olarak düzenlediği görülmektedir. Bunun sonucunda da, hapis 

cezası ertelense bile, kişinin mahkumiyete bağlı hak yoksunlukları varlığını 

koruyacak, sonuç doğurmaya devam edecek ve hapis cezası ertelenen bir kişi 

milletvekili seçilemeyecektir284.  

ETCK döneminde, YSK, cezanın ertelenmesinin hak mahrumiyetini ortadan 

kaldırmayacağı yönünde karar vermiş ve bu kararda, “… mahkumiyeti bütün 

neticeleriyle ortadan kaldıran af dahi seçilmeye engel hal olarak kabul edildiğine 

göre, mahkumiyetin tecil edilmiş olması ve TCK’nın 95. maddesine göre de hüküm 

tarihinden itibaren 5 sene içinde aynı cinsten bir suçtan mahkum olunmamasından 

dolayı esasen vaki olmamış sayılması ceza uygulamasıyla ilgili bir konu olduğu ve 

seçim hukuku yönünden sonuca etkili olmadığı” sonucuna varmıştır285. Ancak, YSK 

daha sonra içtihat değiştirmiş ve “… nasıl ki, memnu hakların iadesi kararı seçilme 

yetersizliğini ortadan kaldırıyorsa, Türk Ceza Kanunu’nun 95/II. Maddesindeki 

erteleme süresinin geçmesi sonucu esasen vaki olmamış sayılması halinde de seçilme 

yeterliliğinin yeniden kazanıldığı kabul edilmelidir” yönünde hüküm tesis etmiştir286.     

                                                 
284 ÖZGENÇ, op.cit.,  s. 665. 

285 YSK, 1985/448, YSKK–1985, s. 82–86. 

286 YSK, 1991/99, Zekeriya Yılmaz, s. 361–366. YSK bu kararında, af ile ertelemeyi birbirinden 

ayırmış ve ertelemede “failin geçmişteki hali” ile “ileride suç işlemekten çekinmesine neden olacağı 

konusunda mahkemeye kanaat” gelmesi durumu söz konusu olacağından, burada suç değil failin 

kişiliği ön plana gelmektedir. Genel affın konusu ise suçlu değil cezadır. 
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Bu konuda YSK’nın Doğu Perinçek hakkında vermiş olduğu karara değinmek 

yerinde olacaktır287. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının İşçi Partisi Genel Başkanı 

Doğu Perinçek’in 3713 sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca verilen hapis cezası 

nedeniyle Anayasa’nın 76. maddesine göre milletvekili adayı olamayacağı yönünde 

yapınla itiraz sonucunda YSK, “… Doğu Perinçek’e Ankara 1 No.lu Devlet Güvenlik 

Mahkemesinin 15.10.1996 günlü, 48/64 sayılı kararı ile 1 yıl 2 ay hapis cezası 

verildiği, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği 03.09.2002 tarihinden itibaren adı geçenin 

kasıtlı bir cürümden mahkum olmadığı anlaşılmış olup, 4454 sayılı Kanunun 2. 

maddesinde belirtilen biçimde ertelenmeden yararlanan hakkındaki mahkumiyetin 

vaki olmamış sayılacağı öngörülmüş bulunduğundan, Doğu Perinçek’in ertelenen ve 

erteleme tarihinden itibaren kasıtlı bir cürümden dolayı yeniden mahkum edilmeden 

üç yılın geçmesi ile esasen vaki olmamış sayılan mahkumiyetinin milletvekili seçilme 

yeterliliğini ortadan kaldırmayacağı açıktır.” şeklindeki görüşü ile Doğu Perinçek’in 

milletvekili adayı olmasında herhangi bir engelin olmadığına karar vermiştir. 

Cezanın ertelenmesi konusunda yüksek mahkemelerin verdiği kararlara 

değinmek gerekirse, Danıştay, bir içtihadında bu konuyu ele almıştır. Bu karara göre, 
                                                 

287 YSK, 2002/672, Karar Tarihi: 24.09.2002 (Yayımlanmamıştır). Doğu Perinçek hakkında verilmiş 

olan bu karar, Necmettin Erbakan’ın Konya İl Seçim Kurulunca verilen 17.09.2002 gün ve 2002/3 

sayılı kararın kaldırılması ve bağımsız milletvekilliği adaylığının kabulü istemine yönelik YSK’ya 

yaptığı başvuruda, Erbakan’ın avukatı Yaşar Gürkan tarafından verilen dilekçede örnek olarak 

gösterilmiştir. Ancak YSK, “… kesinleşmiş cezasının infazı, ertelenmiş bulunan Necmettin Erbakan 

hakkındaki cezanın ortadan kaldırılabilmesi için erteleme tarihinden itibaren kasıtlı bir cürümden 

dolayı yeniden mahkum edilmeden üç yıllık sürenin geçmesi zorunlu bulunmaktadır.” kararıyla, 

Erbakan için 3 yıllık sürenin dolmaması nedeniyle başvuruyu reddetmiştir. YSK, 2002/619, Ünlü ve 

Erbil, s. 604-608. 
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“…tecil edilmiş bir mahkumiyete bağlı ehliyetsizliğin deneme süresi içinde 

uygulanması mümkün değildir. Yeni bir suç işlemeden geçirilen deneme süresi 

sonunda mahkumiyet esasen vaki olmamış sayılacağından buna bağlı ehliyetsizliğin 

uygulanması hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. …süre sonunda doğacak hukuki 

duruma göre işlem tesis etmek hukuka daha uygun düşecektir. …tecilin feri ve 

mütemmim cezalara etkisi, incelenen konu açısından ayrıca önem arz etmektedir. 

…asli cezanın tecili halinde fer’i cezanın da tescil edilmiş olacağı, ancak hakimin, 

fer’i cezaları, kararında açıkça belirtmek kaydıyla tecil dışı bırakabileceği kabul 

edilmektedir. Mütemmim cezalarında aynı uygulamaya tabi olacağını müellifler 

belirtmektedirler. …tecilin bir bütün olduğu kaidesi uyarınca, tecilde esasen suç 

ayrımı yapılmaz. Bu nedenle tecil edilmiş bir mahkumiyet hükmünün memuriyetin 

devamına etkisi konusunda mahkumiyet nedeni olan suçun nevi göz önüne alınmaz 

ev bu hususta bir ayrım yapılması mümkün değildir.”288 Kısacası Danıştay, ertelenmiş 

mahkumiyeti bulunan bir devlet memurunun görevine son verilemeyeceğine, 

ertelemenin bir bütün olduğuna, bu nedenle suç ayırımı yapılamayacağına, bu 

ertelemenin fer’i cezaları da kapsayacağına ve cezanın ertelenmesi halinde verilen 

deneme süresi içinde hak mahrumiyetinin söz konusu olmayacağına hükmetmiştir.         

Yargıtay’a göre cezanın ertelenmesindeki amaç, cezanın çektirilmesini hakimin 

keyfi takdirine bırakmak değil, objektif ölçülere göre ceza süresi ve kişisel durumları 

elverişli olan sanıklar hakkında belirlenen cezanın çektirilmesinde kamu yararı 

görülmesidir289.  

                                                 
288 Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı, 15.11.1990, 2/2, Zekeriya Yılmaz, s. 343–360. 

289 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 12.11.1979, 8–441/485. Bkz. ERDEM, op. cit., s. 21.  
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“Yargıtay, ertelemenin fer’i cezalar üzerindeki etkisi konusunda ise, deneme 

süresinin iyi halle geçirilmesi halinde dahi, ceza mahkumiyetine bağlı hak 

yoksunluklarıyla ilgili olarak memnu hakların iadesi yoluna başvurulması gerektiği 

fikrindedir. Buna göre: 

 “Memnu hakların iadesine konu olan cezaların fer’i cezayı da kapsayacak 

şekilde ertelenmiş olması ve TCK’nun 95/2. maddesinde öngörülen 5 yıllık sürenin 

geçmiş bulunması halinde, ceza mahkumiyetinin esasen vaki olmamış sayılması 

gerektiğinden, zimmet suçundan hükümlü olup, cezası ertelenerek, kesinleşen sanığın 

cezasının kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıllı süre içerisinde herhangi bir suç 

işlemediği de göz önüne alınarak memnu hakların iadesine karar verilmesi 

gerekir.”290 

Ancak deneme süresinin iyi halle geçirilmesi durumunda, kanun sisteminde, 

mahkumiyet esasen vaki olmamış sayılacağına göre, ayrıca memnu hakların iadesi 

yoluna başvurulmasına ve bu yönde bir karar alınmasına gerek olmadığı 

düşünülmektedir.”291 

 

 

 

                                                 
290 5. CD., 09.07.1992, 2101/2457; 5.CD., 27.11.1990, 4358/5349; 6. CD., 03.03.1993, 1207/2035; 6. 

CD., 10.03.1993, 1382/2480. Belirtilen kararlar ve bu kararlar hakkında yapılan eleştiriler için bkz. 

ÖZGENÇ, İzzet, “Bir Ceza İnfaz Rejimi Olarak Erteleme”, Anayasa Yargısı, Cilt 18, yıl 2001, s. 126-

128,  

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg18/OZGENC.PDF, Son Erişim Tarihi: 15 Şubat 2009. 

291 ÖZGENÇ, op. cit., s. 126-127. 
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b. Sabıka Kaydının Silinmesi 

 

25.05.2005 tarih ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 9 maddesinde, adli sicil 

bilgilerinin silinmesi hususuna yer verilmiştir. Buna göre; 

    (1) Adlî sicildeki bilgiler;  

    a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, 

    b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten 

vazgeçme veya etkin pişmanlık, 

    c) Ceza zamanaşımının dolması,  

    d) Genel af,  

    Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına 

alınır.  

    (2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. 

    (3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü 

Maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı 

cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında 

belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil 

kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet 

hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan 

doğrudan arşive kaydedilir. 

İlgili Kanunun Geçici 2. maddesi ise, Anayasa madde 76’daki suçların ne 

olacağı konusunda bir düzenleme içermektedir. Söz konusu maddeye göre; 

(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu 
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Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre 

yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine 

göre işlem yapılır. Anayasanın 76 ncı Maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır. 

    (2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 

3682 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş 

olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, 

Anayasanın 76 ncı Maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler 

dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep 

edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar 

verilir. 

YSK, sabıka kaydının silinmesi konusunda, öncelikle Anayasa’nın 76 

maddesine aykırı olarak seçilmiş bir kişi olup olmadığının tespitinde bulunmuştur. 

Buna göre, “… Anayasa madde 76’ya aykırı olarak seçilmiş bir kişinin durumu “tam 

kanunsuzluk” halidir. Bu durumda, ilgilinin 647 sayılı Kanunun 7/B maddesine göre 

adli sicil kaydının silinmesine karar verilmiş olması, 2839 sayılı Kanunun 11. 

maddesinin “f” bendindeki yasaklamayı bertaraf etmez. Çünkü bu bent hükmüne 

göre, hükümlülüğün affa uğramış olması bile sonucu değiştirmez. Bütün sonuçlarıyla 

birlikte, mahkumiyeti ortadan kaldıran Af Kanununun dahi bu yasaklamayı bertaraf 

edemediği bir yerde, adli sicilindeki mahkumiyet kaydının silinmesine karar verilmiş 

olmasının bu yasa hükmünün uygulanmasına engel olamayacağı açıktır.”292 
                                                 

292 YSK, 1989/682, Zekeriya Yılmaz, s. 270–271. Bu karar için yazılan karşı oy gerekçesinde, “2839 

sayılı Kanunun 11. maddesinin (f) bendindeki “affa uğramış olsalar bile” cümlesiyle başlayan ve 

süresiz siyasi hak mahrumiyeti veya başka bir anlatımla süresiz ehliyetsizlikler getiren hükümler, 
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YSK bir başka kararında, “… Adli Sicilindeki Hükümlülük kaydının silinmesi 

keyfiyetinin, TCK’nın 121 ve müteakip maddelerinde düzenlenen memnu hakların 

iadesi niteliğinde kabulüne de olanak yoktur. YSK’nın yerleşmiş içtihadı da bu 

doğrultudadır.”293 

YSK, 2004 yılında vermiş olduğu bir kararda ise, Memnu Hakların İadesi 

müessesesi ile Sabıka Kaydının Silinmesinin sonuçlarını bir tutmamıştır ve “…adli 

sicilden sabıka kaydının silinmesine karar verilmiş olması, seçilmeye engel 

mahkumiyet yasaklamalarını ortadan kaldırmaz. Sabıka kaydının silinmesi kararı 

memnu hakların iadesi kararı niteliğinde değildir. Bu nedenle, adayın Memnu 

Hakların İadesi kararını ibrazı halinde seçilmesine bir engel bulunmadığına, aksi 

takdirde talebinin reddine karar verilmesi gerekmektedir.”294 
                                                                                                                                                         

memnu hakların iadesi veya mahkumiyet kaydının silinmesi yolunu kapsayan hükümler değildir. 

…cezanın af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra memnu hakların iadesi veya 

mahkumiyet kaydının silinmesi isteminde bulunulabileceği belirtilmekle, affın kaldıramadığı 

ehliyetsizliğin bu yollarla iadesi amaçlanmıştır. Memnu hakları iade edilen veya mahkumiyet kaydı 

silinen kişi, artık ahlaken düzeldiğini, değiştiğini ve topluma intibak ettiğini ispat etmiştir. Mahkeme 

kararı bunu bir nevi tespitidir. Sözü edilen her iki yol ile hükümlüye, kullanılması men edilen hakları 

kullanma yetkisi verilmektedir.” Aynı yönde verilmiş kararlar için bkz. YSK, 1989/1524, YSK, 

1990/46, YSK, 1992/175, YSK, 1994/1307, Zekeriya Yılmaz, s. 273–284. 

293 YSK, 1989/1524, Zekeriya Yılmaz, s. 274.  

294 YSK, 2004/453, http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2004/Kararlar/2004-453-karar.htm,  

Son Erişim Tarihi: 27 Ocak 2009. Aynı yönde karar için bkz. YSK, 2004/2288,  

http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2004/Kararlar/2004-2288-karar.htm, Son Erişim Tarihi: 27 

Ocak 2009.  

YSK bir kararında, sabıka kaydının silinmesinin şu gerekçelerle seçilmeye engel hali ortadan 

kaldırmayacağına hükmetmiştir. “3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 9 maddesinin 2 fıkrasında yer alan 
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c. Memnu Hakların İadesi 

 

ETCK’nın 121–122 ve 123. maddelerinde düzenlenen “memnu hakların iadesi” 

müessesesine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer verilmemiştir. YTCK ile 

getirilen önemli yeniliklerden birisi suç karşılığı öngörülen yaptırım sistemindeki 

değişikliktir. ETCK’da fer’i ceza olarak yer alan “hak yoksunlukları” (md. 20, 25, 31, 

33, 34 ve 35), YTCK’da ceza yaptırımı olarak değil, güvenlik tedbiri olarak 

düzenlenmiştir (md. 53)295.  

YSK, memnu hakları iade edilen kişilerin seçilme yeterliliğine kavuşacağına 

karar vermiştir296. Ancak bu konuda iki hususun varlığını aramaktadır; memnu 

hakların iade kararının seçim önce alınmış olması297 ve kesinleşmiş olması298. 

                                                                                                                                                         
‘Bu kanunun 8. maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden çıkarılan bilgilerden Anayasa’nın 76 

maddesinde sayılan suçlara ait olanlar, Milletvekilliği adaylığı için talep edildiğinde verilme üzere 

bilgi arşivinde muhafaza edilir.’ hükmü karşısında, sabıka kaydının aynı kanunun geçici 2. maddesi 

uyarınca oluşturulan komisyonca kayıtlardan çıkartılmış olmasının, seçilmeye engel hali ortadan 

kaldırmayacağı açıktır.”  YSK, 1992/77,  Zekeriya Yılmaz, s. 39. 

295 TURHAN, Faruk, “Yeni Türk Ceza Kanunu’na Göre Ceza Mahkumiyetinin Sonucu Olarak Seçme 

ve Seçilme Hakkından Yoksunluk”, Yerel Siyaset Aylık Bilimsel Siyasi Dergi, s. 1, http://www. 

yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=634, Son Erişim Tarihi: 27 Ocak 2009. 

296 YSK bu kararında, “… Memnu Hakların İadesi kararının verildiği tarihten itibaren ilgilinin seçilme 

yeterliliği yeniden doğmuş olur, ayrıca memnu hakların iadesi kararının mahiyet itibariyle adı geçenin, 

mahkumiyet kararına bağlı olarak kaybetmiş olduğu bütün ehliyetsizlikleri yeniden kazandıran bir 

karar olduğu da Kurulumuzun bir çok kararlarında vurgulanmış bulunmaktadır.” YSK, 2002/621, 

http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2002/Kararlar/2002-621-karar.htm, Son Erişim Tarihi: 27 

Ocak 2009. 
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 “Milletvekili adaylığına dayanak yapılan memnu hakların iadesi ile ilgili karar 

henüz kesinleşmemiş olması durumunda, seçim sırasında varlığı esas olan seçilme 

yeterliliği ile ilgili Anayasa’da ve Yasada belirtilen koşullar Seçim Takviminde 

belirlenen süreler içinde gerçekleşmemiştir. Ayrıca belirlenen sürelerden sonra 

alınacak memnu hakların iadesi kararı da seçilme yeterliliğinin seçim sırasında var 

olduğu sonucunu doğurmayacağından, memnu hakların iadesine ilişkin kararın geriye 

yürümeyeceği kuralı karşısında kişinin karar tarihinden önceki hukuki durumunda bir 

değişiklik husule getirmeyecektir. Bu nedenlerden ötürü kişi seçilme yeterliliğini haiz 

olamamaktadır.”299 Ancak bir sonraki seçimde, seçilme yeterliliğine sahip bir kimse 

olarak seçimlere katılacağı açıktır300. 

Bunların yanı sıra YSK, Anayasa’da ve milletvekili Seçim Kanunu’nun 11. 

maddesinin (f) bendinde sayılan suçlardan mahkum olan ve affa uğramış olsalar dahi 

seçilemeyecek olan kimselerin, memnu hakları iadesi yoluyla seçilme yeterliliğine 

kavuşabileceklerine hükmetmiştir301. 

 

 
                                                                                                                                                         

297 Burada geçen “seçimden önce” kavramından kasıt, bağımsız adaylar için başvuru tarihinden, siyasi 

partili adaylar için ise, aday listelerinin YSK’ya tesliminden önce ve en geç aday listelerlinin 

kesinleşmesinden sonraki dönemdir. YSK 1989/929, YSKK–1988–1989–1990, s. 171–173. 

298 YSK, 2002/617, Ünlü ve Erbil, s. 601–603. 

299 YSK, 2002/620, http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2002/Kararlar/2002-620-karar.htm, Son 

Erişim Tarihi: 27 Ocak 2009. 

300 YSK, 2004/540, http://www.ysk.gov.tr/ysk/IlkeKararlari/2004/Kararlar/2004-540-karar.htm, Son 

Erişim Tarihi: 27 Ocak 2009. 

301 YSK, 1983/313, YSKK–1985, s. 55–61. 
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d. Suçun Suç Olmaktan Çıkarılması 

 

Kanun tarafından suç sayılan bir fiil, kimi durumlarda kanun koyucu tarafından 

suç olmaktan çıkarılabilir. Söz konusu durumun seçilme yeterliliğini nasıl 

etkileyeceği konusunda YSK, “… bir cürüm ve kabahatin işlendiği zamanın kanunu 

ile sonradan neşrolunana kanunun hükümleri birbirinden farklı ise, failin lehine olan 

kanun tatbik ve infaz olunur. …Yeni çıkan kanunun, daha önce suç teşkil eden eylemi 

suç olmaktan çıkarması halinde nasıl ki faile ceza verilemeyecek ve verilmiş ceza 

infaz edilemeyecek ise, yeni kanunun söz konusu eylemi değişik bir ceza ile 

cezalandırmış olması halinde failin yararına olan ceza uygulanacaktır.”302 şeklinde 

karara varmıştır. Sonuç olarak suç teşkil eden fiil, artık suç teşkil etmeyeceğinden, 

kişinin seçilme yeterliliğini ortadan kaldıran bir durum söz konusu değildir303. 

Bu konuya ilişkin YSK’nın Recep Tayyip Erdoğan hakkında vermiş olduğu 

karara değinmek gerekirse, YSK, “… sonradan çıkan kanunla suç olmaktan çıkarılan 

bir eylemden dolayı verilen cezaların bütün yasal sonuçları kendiliğinden ortadan 

kalktığı halde, sonradan çıkan kanun ile lehe ve aleyhe değişiklik yapılmış ve eylem 

tamamen suç olmaktan çıkarılmamış ise, …mahkemeden yargılama yapılmak 

suretiyle karar alınması gerekecektir. …ilgilinin daha önce işleyip suç sayılan fiilinin 

yeni düzenlemeye göre de suç olmaktan çıkarılmadığı; Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 

eylemin halen anınla madde kapsamında suç teşkil ettiği yönündeki son kararı 

nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı” sonucuna varmıştır304. 
                                                 

302 YSK, 1990/206, YSKK–1988–1989–1990, s. 348. 

303 YSK, 2002/147; YSK, 2002/646, Ünlü ve Erbil, s. 478–481; s. 632–633. 

304 YSK, 2002/622, Ünlü ve Erbil, s. 617–624. 
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11. Milletvekili Olabilmek İçin Görevlerinden Çekilmesi Gereken Kişiler 

 

Günümüzde parlamentoların oluşumunda rol oynayan önemli faktörlerden biri 

de mesleksel özgeçmiştir. Birtakım kişiler, mesleklerinden ötürü parlamento üyesi 

olabilme konusunda avantajlara sahipken, bazı meslek üyeleri ise görevlerinden ötürü 

seçilme hakkından yararlanamamaktadır.  

Türk parlamento tarihine bakıldığında, çok partili dönem başlarına kadar sivil 

bürokratların yasama sürecinde egemen olduğu görülür. Çok partili dönemle birlikte, 

profesyonel meslek grupları (avukatlar, mühendis ve mimarlar, doktorlar vs.) önemli 

oranda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, varlık göstermeye başlaır. Özellikle bu 

dönemde, hukukçu kökenli milletvekillerinin oranında, fark edilir bir artış 

gözlemlenir. 1970’li yılların sonuna doğru, yasama süreci yine sivil bürokrat ve 

yönetici kökenli siyasi elitlerin kontrolüne geçer ve bu durum 1990’ların sonuna 

kadar sürer305. 

Sivil bürokrat ve yönetici kökenli siyasi elitlerin dışında, Türk parlamento 

tarihinde etkili olan bir başka meslek grubu ise askerlerdir. Askerler 1927 Meclisinde 

yüzde 20’lik gibi bir oranla temsil edilirken, 1930’lu yıllardan itibaren askeriye 

kökenli milletvekillerinin oranında düşüş yaşanır. Çok partili siyasi hayatta, 

parlamentoda askerlerin en etkili olduğu dönem yüzde 11 ile 1946 parlamentosudur. 

1950 yılından itibaren bu oran düşmeye başlar ve bu durum 1960 darbesine kadar 

sürer. 1961 ve 1965’te asker kökenli parlamenterlerin sayısında meydana gelen artış 
                                                 

305 ARSLAN, “1999’dan 2007’ye Türk Toplumunun Yasama Sürecine Yön Vermiş Türk Siyasi 

Elitlerinin Sosyolojik Analizi”, op. cit., s. 89. 
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kalıcı olmaz. 1980 ihtilalını takip eden ilk seçimlerde, askerlerin parlamentodaki 

etkinliği 1977 seçimlerine göre yaklaşık iki buçuk kat artmasına rağmen, 1987 

seçimlerinde asker kökenli parlamenterlerin meclisteki oranı yaklaşık yüzde 5’tir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, her ne kadar, meclisteki meslek 

gruplarının egemenliğinin, dönemin şartlarına göre değişiklik arz ettiği söylenebilirse 

de, bazı meslek mensuplarının, yasal düzenlemeler nedeniyle, görevlerinden 

çekilmedikleri sürece mecliste yer almaları mümkün değildir.  1982 Anayasası’nın 

76. maddesinin 3. fıkrasına göre: 

1. Hakimler, 

2. Savcılar, 

3. Yüksek yargı organları mensupları, 

4. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, 

5. Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, 

7. Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu 

görevlileri, 

8. Silahlı kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmedikçe, milletvekili 

adayı olamazlar ve milletvekili seçilmezler. 

2839 sayılı Milletvekili Genel Seçimi Kanunu’nun 4125 sayılı kanunla değişik 

18. maddesinde de, Anayasanın yukarıda açıklanan 76. maddesinde belirtilen kamu 

görevlileri yanında, ayrıca belediye başkanları, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, 

aday olmak isteyen siyasi partilerin İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile 

belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin, görevlerinden ayrılma 
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isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamayacakları ve aday gösterilemeyecekleri 

hükme bağlanmıştır. 

 Anayasa’da ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nda, yaptıkları hizmet bakımından 

işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile kastedilen kişiler, bulundukları statü 

bakımından sözleşmeli olarak çalışanlar, fakat gördükleri hizmetin özelliği itibari ile 

memura benzeyen görevlilerdir306. Kamu görevlilerine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu’nun 14.09.1983 tarih ve 1980/4–1714 E. ve 1983/803 K. sayılı kararına göre, 

Başbakan ve Bakanların kamu görevlisi sayılması gerektiği, dolayısıyla milletvekili 

olamayacakları kabul edilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söz konusu kararı 

Danıştay tarafından verilen bir yürütmenin durdurulması kararının uygulanmaması 

nedeniyle ortaya çıkan maddi zararın, ilgili Bakanın şahsından tahsile ilişkin bir dava 

nedeniyle vermiş ve sorumluluk hukuku bakımından Bakanların “kamu görevlisi” 

olduğuna hükmetmiştir307.  

Ancak bu konuda YSK, “Kaynağı ve kapsamı yukarıda açıklanmış olan 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararının, ayrı ilkelere dayalı ve özel yasalarla 

düzenlenmiş seçim hukuku yönünden bağlayıcı olmayacağı ve bu konuyla ilgili biri 

itirazın çözümüne esas alınmayacağı tartışılmayacak kadar açıktır… Başbakan ve 

Bakanların yeniden seçime girebilmeleri için bu görevlerinden çekilmeleri 

gerektiğinin kabulü çok partili demokratik yönetimin özünden kaynaklanan ve 

yukarıda belirtilen ilkelere aykırı durumların ortaya çıkmasına neden olur. Eğer 

bunlar içinde seçimden önce görevlerinden çekilmeleri gerektiği kabul edilirse siyasi 

iktidarı elde etmek için örgütlenip genel seçime katılan ve çoğunluğu elde edecek 
                                                 

306 DAL, Kemal, Türk Esas Teşkilat Hukuku, Bilim Yayınları, Birinci Baskı, Ankara 1984, s. 233. 

307 GÖNENÇ, op. cit., s. 235. 
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devleti yönetmeye hak kazanmış olan siyasi partinin veya partilerin bir sonraki 

seçime kadar yönetme hakkı amaca aykırı olarak, üç ay gibi uzunca bir süre için 

durdurulacak veya o siyasi partinin gerçek (arzulanan) temsilcileri ya bir sonraki 

seçime girmemek veya yönetimden ayrılmak zorunda kalacaklardır… Esasen 

Anayasa’nın ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun adı geçen maddelerinin salt kendi 

içlerinde değerlendirilmeleri de aynı görüşü doğrulamaktadır. Nitekim her iki yasada 

da görevlerinden çekilmeleri gerekenler arasında yüksek yargı organları, silahlı 

kuvvetler mensupları gibi özellik arz edenler veya yüksek öğretim kurumlarındaki 

öğretim elemanları gibi tereddüde neden olabilecek olanlar görev unvanı olarak ismen 

sayıldığı halde, hem siyasal fonksiyonu bulunan, hem de idarede en yetkili amir 

olarak yer alan ve bu nedenle dikkate değer bir özellik taşıyan bakanlardan söz 

edilmemiştir. Öte yandan yasalarda yer alan ‘kamu görevlileri’ deyimi genel ve soyut 

bir kavram olarak verilmemiş, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsünde 

olmamakla birlikte yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği de taşımayan görevlerini 

belirtmek için kullanılmıştır. İdaredeki yeri ve hukuki durumu itibariyle başbakanın 

ve bakanların, yasa koyucu tarafından ‘yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği 

taşımayan diğer kamu görevlileri’ deyimi içinde ifade edildiğini düşünmek mümkün 

değildir… Bütün bu belirtilen nedenler karşısında genel anlamda kamu görevi 

yaptıkları tartışmasız olan başbakan ve bakanları Anayasa’nın 76. ve Milletvekili 

Seçimi Kanunu’nun 18. maddelerinde yer alan ‘kamu görevlileri’ deyiminin kapsamı 

içinde ve bunun sonucu olarak aday olabilmeleri ve milletvekili seçilebilmeleri için 

görevlerinden çekilmeleri gerektiğini kabul etmek mümkün değildir” yönündeki 
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kararıyla Başbakan ve Bakanların görevlerinden çekilmelerine gerek olmadığına 

hükmetmiştir308. 

Bunun yanı sıra YSK, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki 

görevlileri’ ve ‘yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu 

görevlileri’ kategorilerine girmeyen kimseleri somut olaya göre tespit etmiştir ve 

“Sendika yöneticileri”, “Türkiye Kızılay Derneği yöneticileri”, “İl genel meclisi 

üyeleri” ile “TÜBİTAK’ta işçi statüsünde çalışan kişilerin” milletvekili olabilmek 

için görevlerinden çekilmeleri gerekmediği sonucuna varmıştır309. Ancak YSK, 

“Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü”nün milletvekili 

adayı olabilmek ve milletvekili seçilebilmek için görevinden ayrılması gerektiğine 

karar vermiştir310.  

 Belediye başkanlarının milletvekili adayı olabilmek ve milletvekili seçilebilmek 

için görevlerinden istifa edip etmemeleri konusunda, YSK’nın çelişkili kararları 

bulunmaktadır311. Ancak 1995 yılında Milletvekili Seçimi Kanunu’nda yapılan 

                                                 
308 YSK, 1983/488, YSKK–1982, s. 95–98. Resmi Gazete: 03.11.1983–18210. 

309 Milletvekili olabilmek için görevlerinden çekilmeleri gerekmeyen kişilerin belirtildiği kararlar 

sırasıyla; YSK, 1983/509, YSKK–1982, s. 107–108, YSK, 1983/529, YSKK–1982, s. 109–110, YSK 

1991/265, YSKK–1991–1992, s. 86–87, YSK, 1999/165, Ünlü ve Erbil, s. 425.  

310 YSK, 1983/462, YSKK–1982, s. 90–91. 

311 YSK, 1983/322 sayılı kararında, milletvekili adayı olabilmek ve milletvekili seçilebilmek için 

belediye başkanlarının istifa etmesi gerektiğini belirtirken, 1991/292 sayılı kararında istifa etmeleri 

gerekmediği yönünde karar vermiştir. Bkz. YSK, 1983/322, YSKK–1982, s. 81–83 ve YSK, 

1991/292, YSKK–1991–1992, s. 92–93. 
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değişiklikle, belediye başkanlarının milletvekili olabilmek için istifa etmeleri 

gerektiği hükme bağlanmıştır312. 

 

a. Görevden ayrılma/çekilme   

 

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu madde 18, seçilme hakkından 

yararlanmak isteyen bazı meslek mensuplarının, aday olabilmek ya da seçilebilmek 

için görevlerinden ayrılması gerektiğini belirtmektedir. Görevden ayrılma isteğinde 

bulunulması için gereken süre ise, “… genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay 

önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından 

başlayarak yedi gün içinde” şeklinde düzenlenmiştir313. 

Anayasa’nın ve 2839 sayılı Seçim Kanunu’nun birtakım meslek mensuplarının 

görevlerinden ayrılması gerektiği yönünde düzenlemelere yer vermelerindeki amaç; 

bu kişilerin kamu görevlisi statüsünden yararlanmalarının, diğer adaylar karşısında 

konumları nedeniyle daha avantajlı konuma gelmelerinin, adayların sahip oldukları 

                                                 
312 27.10.1995 tarih ve 4125 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 

Kanunu madde 18, “… aday olmak isteyen belediye başkanları… genel ve ara seçimlerin 

başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından 

başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve 

aday gösterilemezler” şeklinde düzenlenmiştir. Resmi Gazete: 28.10.1995, Sayı: 22447 (Mükerrer). 

313 YSK,  2839 sayılı Kanunun 18. maddesi gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (erken) seçim 

kararı aldıktan sonra, aynı maddede belirtilen kişilerin en geç Yedi (7) gün içinde istifa etme 

zorunluluğu olduğunu belirtmiştir. YSK, 2002/650, Ünlü ve Erbil, s. 637. 
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yetkileri kişisel çıkarları yönünde kullanarak görevlerini olumsuz yönde 

etkilemelerinin önlenmek istenilmesidir314. 

Seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin, görevlerinden çekilmeleri 

müracaat ile değil işlemin tamamlanması ile sonuç doğurur. Çünkü YSK’nın, “2839 

sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 19. maddesinde; 18. madde kapsamına 

girenlerin ayrılma isteklerini en yakın amire verilerek bir dilekçeyle yapılacağı ve 

dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğunun amir tarafından onanacağı ve doğruca 

bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal gönderileceği, dilekçenin kuruma 

geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiğinin 

dilekçe sahibine ve amirlerine tebliği olunacağı ve ayrıca, ayrılma hakkını 

kazanmamış olduklarından dolayı ayrılma istekleri reddedilenlerin, aday listelerine 

giremeyecekleri ve adaylıklarını koyamayacakları belirtilmiştir.”315 yönündeki 

kararından da anlaşılacağı üzere, kişinin ayrılma isteğinin reddedilmesi gibi bir 

durumun varlığı söz konusu olduğundan, istifanın müracaat anında sonuç 

doğurmasının mümkün olamayacağı kabul edilmiştir316. 

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 19. maddesinin 2. fıkrasına göre, 

“Subay ve astsubayların savaş ve seferberlik hallerindeki ayrılma istekleri” 

reddedilebilir. Bunun yanı sıra, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 2. maddesinin 7. 

                                                 
314 YSK, 1987/658, YSKK–1986–1987, s. 228–230, YSK, 1991/265, YSKK–1991–1992, s. 86–87. 

315 YSK, 2002/598, Ünlü ve Erbil, s. 582–583. 

316 Kanun, görevden ayrılma başvurusunun telgrafla da yapılacağını belirtmiştir (2839 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanunu, Madde 19). Ancak günümüz teknolojisini düşünecek olursak bu 

başvurunun, ‘elektronik imza’ yolu ile de yapılabilmesi mümkün olmalıdır. Bkz. GÖNENÇ, op. cit., s. 

238. 
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fıkrası gereğince, “Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan bilcümle 

personelin, Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni olmadıkça, istifa 

veya emeklilik işlemleri yürütülemez veya başka bir göreve atanması yapılamaz.” 

hükmü neticesinde bu kimselerin de ayrılma istekleri reddedilebilir. Ancak bu iki 

istisnai durum dışında, ayrılma hakkı kazanmış olanların, ayrılma istekleri 

reddedilemez. 

 Görevinden çekilmesi gereken bir kamu görevlisinin görevinden çekilmeden 

seçilmesi durumunda, “süresi içerisinde yapılacak itiraz üzerine” tutanak iptal 

edilir317. Ancak kişinin seçimi herhangi bir itiraz söz konusu olmadan kesinleşmiş ise, 

YSK bu durumda tam kanunsuzluk nedeniyle tutanağın iptal edilemeyeceğine karar 

vermiştir. YSK, bu durumun kamu düzeniyle ilgisi olmadığını dolayısıyla seçilme 

ehliyetini ortadan kaldırmayacağını içtihat etmektedir318. 

 Görevden çekilme hususunda Anayasa’daki ve Seçim Mevzuatındaki 

uyumsuzluğa değinmek gerekirse, bu konuda ciddi bir terim çelişkisi yaşanmaktadır. 

1982 Anayasası’nın 76. maddesinin 2. fıkrasında “görevlerinden çekilmedikçe” 

ibaresi kullanılırken, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18. maddesinde, 

“görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça” ibaresi yer almaktadır. Bu konuda 

iki farklı Danıştay kararı bulunmaktadır. Danıştay bir kararında”… (2839 sayılı) 

kanunda kamu görevlisinin görevinden ‘çekilmesinden’ değil ‘ayrılmasından’ söz 

edilmesi, 298 sayılı Kanunun ek 7. maddesiyle tekrar göreve döndürülme olanağının 

öngörülmüş bulunması ve seçme ve seçilme hakkının Anayasal bir hak olarak 

tanınmış olması, bu ayrılmanın geçici bir ayrılma olduğunun kabulünü 
                                                 

317 YSK, 1968/766, YSKK–1968, s.183–184. 

318 YSK, 1996/102, YSKK–1995–1996–1997, s. 237–238. 
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gerektirmektedir” gerekçesiyle bu durumu ayrılma olarak nitelendirmiştir. Buna 

karşılık bir başka kararında, “Anayasa’daki terimi ile çekilme, kanundaki terimi ile 

ayrılma, eski terimi ile istifa neticesinde, ilgilinin görevi ile ilişkisi kalmamıştır. İşgal 

ettiği görev yeri ve kadrosu boşalmıştır. Artık idare, bu kadro üzerinde tasarruf 

yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu boşalma geçici bir boşalma değildir ve geçici 

olarak görevden ayrılmak olarak da yorumlanamaz” gerekçesi ile bu durumu çekilme 

olarak kabul etmiştir319. 

 Cemil Kaya’ya göre, “… Anayasa’da açıkça çekilme ibaresi geçtiğine göre, 

maddede sayılan kamu görevlilerinin milletvekili seçimlerine katılabilmek için 

görevlerinden çekilmeleri yani istifa etmeleri gerekmektedir. Ayrıca kamu personel 

hukukunda ayrılma diye bir hukuki müessese de bulunmamaktadır. Bu durumun 

çekilmeyi gerektirdiğinin bir diğer kanıtı da milletvekili bittikten sonra göreve 

dönmenin, çekilenlerin yeniden atanmalarını düzenleyen hükümlere göre 

yapılacağıdır. O halde, milletvekili seçimlerine katılan ve maddede sayılan kamu 

görevlileri seçimin başlangıcından bir (1) ay önce görevlerinden çekilmeli yani istifa 

etmelidir.”320 

 YSK, seçimlerde aday olabilmek için kamu görevinden ayrılmaları gereken 

kişilerin, seçim takviminde görevden ayrılması için belirlenen sürede istifa yerine 

emeklilik dilekçesi vermeleri durumunda aday olabileceklerini ve görevden ayrılma 

                                                 
319 İlgili Danıştay kararları sırasıyla, Danıştay 5. Daire, E. 92/5077, K. 93/2127, Karar Tarihi: 

20.05.1993; Danıştay 1. Daire, E. 92/313, K. 92/339, Karar Tarihi: 26.10.1992. Bkz. KAYA, Cemil, 

“Kamu Görevlilerinin Seçimlere Katılmak Üzere Görevden Çekilmesi ve Göreve Dönmesi”, Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Yıl 2005, s. 277. 

320 Ibid. 
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ile arasında bir fark bulunmadığına karar vermiştir. Kurul ilgili kararında, “… 2839 

sayılı Yasanın 18. maddesinde, seçimlerde aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte 

‘görevden ayrılma isteğinde bulunma’ koşulu getirilmiş, bu koşulun istifa şeklinde 

ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrımlarda bu 

tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Başka bir anlatımla, 

istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan ‘görevden ayrılma’ 

biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır. ” yorumunda bulunmuştur321. 

 Yukarıda bahsedilen YSK kararının ekli karşı oy yazısında ise, “… Asıl olan 

adaylığın memurluktan çekilme şartına bağlanamayacağı ilkesidir. 2839 sayılı 

Kanunun 18. maddesinde yer alan hüküm istisnai bir hükümdür. İstisnai hükümlerin 

emekliliği de kapsar şekilde genişletilerek yorumlanamayacağı hukuk 

kurallarındandır. Nitekim mahalli seçimlerde adayla seçmen arasındaki ilişkinin daha 

yakın olması kamu görevi yönünden daha sakıncalı bir durum yaratır. Buna rağmen 

yasa koyucu böyle bir sakıncanın doğabileceğini 2972 sayılı Kanunun 17. maddesi ile 

kabul etmemiştir. …Şu hale göre istisnai hükümlerin dar şekilde yorumlanması 

gerektiğine dair hukukun ana kuralından hareketle Anayasamızın 76. maddesinin 3. 

fıkrası hükmü de göz ününde bulundurularak emeklilik suretiyle görevden 

ayrılanların ayrılma tarihini, istifa ederek ayrılanlardan farklı şekilde değerlendirmeye 

tabi tutmak gerekir.” açıklaması getirilmiştir322. 

 

 

 
                                                 

321 YSK, 2004/463, Ünlü ve Erbil, s. 691–696; YSK, 2004/464, Ünlü ve Erbil, s. 697–702. 

322 YSK, 2004/463, Karşı Oy Yazısı, Ünlü ve Erbil, s. 694–695. 
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b. Göreve Geri Dönme 

 

 Kanun koyucu, siyasi eğilimlerinin belli olmasına rağmen kamu görevlilerinin 

göreve dönmelerinde bir sakınca görmemiştir323. Ancak bunun mümkün olabilmesi 

için, kişinin “Türkiye’deki seçimlere katılmak için” görevinden ayrılmış olması 

gerekmektedir.  

Bu konuya ilişkin YSK’nın vermiş olduğu bir karara değinmek gerekirse; 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’na tabi Devlet Memuru olarak görev yapan ve aynı 

zamanda Bulgaristan vatandaşı olan A, Bulgaristan’daki Genel Seçimlere katılmak 

amacıyla görevinden istifa ederek ayrılması halinde ve seçimler sonucunda 

milletvekili olamadığı takdirde tekrar görevine dönmesinin mümkün olup olmadığı 

hususunda YSK’dan görüş bildirmesin istemiştir. Bu konuda YSK, “… yasal 

düzenlemelerden açıkça anlaşılacağı üzere, seçimlerde aday olacak kamu 

görevlilerinin adaylık için görevlerinden ayrılma ve seçim sonrası seçimi 

kazanamamaları durumunda görevlerine geri dönme usul ve esasları, Türkiye 

cumhuriyetindeki seçimlere münhasır olarak düzenlenmiş ve başka bir yabancı 

memleket seçim mevzuatıyla ilişkilendirilmemiştir.” sonucuna varmıştır324. 

 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

Kanun’un Ek 7. maddesine göre: 

 “Yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile 

Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara 

seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, 
                                                 

323 KAYA, op. cit.,  s. 281. 

324 YSK, 2005/254, Ünlü ve Erbil, s. 744–746. 
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adaylığı ve seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulu’nca [YSK] seçim 

sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski 

görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve 

dönebilirler.”325 

 Seçimlere katılmak için, görevlerinden ayrılan kamu görevlilerinin, adaylığı 

veya seçimleri kaybetmeleri halinde, göreve dönmek amacıyla YSK tarafından seçim 

sonuçlarının ilanını takip eden 1 ay içinde çekilme isteminde bulundukları idareye 

başvurmaları gerekmektedir. Çekilen kamu görevlisinin herhangi bir istemi 

olmaksızın idarece re’sen atama işlemi tesis edilemez326. 

 Adaylığı veya seçimi kaybeden kamu görevlisinin idareye başvurma süresinin 

başlangıcı olan 1 aylık süre, seçim sonuçlarının YSK tarafından ilanından itibaren 

işlemeye başlar. Adaylığı kaybeden kamu görevlilerinin kesin aday listelerinin 

ilanından itibaren 1 ay içinde idareye başvurmaları yönünde bir yükümlülükleri 

bulunmamaktadır. Nitekim Danıştay, seçim sonuçlarının YSK tarafından ilanından 

itibaren 1 ay içinde göreve dönmek için idareye başvuran kamu görevlisinin 

isteminin, adaylığı kaybettiği ve bu nedenle de kesin aday listelerinin ilanından 

                                                 
325 Yürürlükteki düzenlemesi bu şekilde olan madde, 15.03.1990 tarih ve 3617 sayılı Kanun (Resmi 

Gazete:27.03.1990–20474) ve 22.12.2005 tarih ve 5435 sayılı Kanun (Resmi Gazete: 24.12.2005–

26033) ile değişikliğe uğramıştır. 

326 KAYA, op. cit., s. 282. 
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itibaren 1 ay içinde idareye başvurmadığı gerekçesi ile reddedilemeyeceğine karar 

vermiştir327.  

 Bunun yanı sıra Danıştay bir kararında, “adaylığı kaybeden” bir kamu 

görevlisinin YSK tarafından seçim sonuçlarının ilanını beklemeden görevine 

dönebileceğine karar vermiştir. Başka bir kararında ise, “seçimi kaybeden” kamu 

görevlisinin YSK tarafından seçim sonuçlarının ilanını beklemeden görevine 

dönebileceğine karar vermiştir328. 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesinde, iki defadan fazla 

olmak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin, başvuru halinde tekrar 

göreve dönmeleri için atanmalarının yapılmayacağı düzenlenmiştir329. Ancak bu 

hüküm milletvekili seçilmek amacıyla görevlerinden istifa etmiş kişiler için 

uygulanamaz. Çünkü madde hükmünde, çekilmenin memurun kendi isteği ile 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Ancak milletvekili seçilebilmek için 

                                                 
327 İlgili Danıştay kararı, Danıştay 5. Daire, E. 89/1350, K. 92/849, Karar Tarihi: 09.04.1992, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/EsasNoKararC.jsp?dai=5&eyil=1989&eno=1350&jboEvent=Meti

n, Son Erişim Tarihi: 25 Şubat 2009. 

328 İlgili Danıştay kararları sırasıyla, Danıştay 12. Daire, E. 99/1057, K. 2001/678, Karar Tarihi: 

27.02.2001, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/EsasNoKararC.jsp?dai=12&eyil=1999&eno=1057&jboEvent=Met

in; Danıştay 12. Daire, E. 95/9351, K. 97/1986, Karar Tarihi: 06.10.1997, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/EsasNoKararC.jsp?dai=12&eyil=1995&eno=9351&jboEvent=Met

in, Son Erişim Tarihi: 25 Şubat 2009. 

329 14.04.1965 tarih ve 657 sayılı Kanun, Resmi Gazete: 23.07.1965–12056. 
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memuriyetten çekilen bir kimse, bunu kendi isteği ile değil, yasanın emredici 

hükümlerinin bir gereği olarak yapmaktadır330.  

 Seçimlere katılmak için görevlerinden ayrılan kamu görevlilerinin, adaylığı veya 

seçimi kaybetmeleri durumunda, süresinde başvurdukları takdirde görevlerine 

dönebilmeleri mümkündür. Ancak başvurunun yapıldığı tarihte, seçimden önce dahil 

oldukları kadro dolu ise kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve 

dönebilirler.  

Seçimi veya adaylığı kaybeden kamu görevlisinin eşdeğer göreve atanabilmesi için 

önceki görev yerinin asaleten dolu bulunması gerekmektedir. Önceki görev yeri idare 

tarafından vekaleten doldurulmuş ise seçimi veya adaylığı kaybeden kamu görevlisi 

eşdeğer göreve değil önceki görevine atanmalıdır331. 

 Bir kamu görevlisi, seçimle iş başına gelmiş ve belli bir süre ile sınırlı olarak bu 

görevi yürütüyor ise, seçimlere katılmak için görevinden istifa etmiş ve sonrasında 

seçimi kaybetmiş olması durumunda, önceki görevine atanamaz. Danıştay’ın, 

milletvekili seçilmek için görevinden ayrılan Dekan hakkında verdiği kararda: 

 “… Davacının asıl görevi öğretim üyeliği olup, istifa etmeden önce yürüttüğü 

Dekanlık görevi ise, seçimle gelinen ve belli bir süre ile sınırlı olan ikinci bir 

görevdir. Belirli bir süre için seçimle gelinen bir görevin istifa yolu ile boşaltılması 

durumunda, ilgilinin yarım kalan görev süresini tamamlamak üzere doğrudan 

ayrıldığı görevine atanması mümkün değildir. Aynı göreve yeniden atanmasının ilk 

atanmasındaki usule göre yapılacağı, atanma şansının aynı görev için yeterliğe sahip, 

                                                 
330 Aynı yönde görüş için bkz. KAYA, op. cit., s. 283. 

331 Ibid., s. 286. 
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diğer adaylarla eşit olduğu ve atanıp atanmamasının, bu konuda takdir yetkisi 

verilmiş olan makam ve organların takdirine bağlı olduğu açıktır332. 

 

12. Bir Siyasi Partinin Temelli Kapatılmasına Beyan ve Faaliyetleri ile 

Sebebiyet Veren Parti Üyeleri 

Seçilme hakkından yararlanabilmek için gerekli olan yeterlilik şartları 

arasında yer almayan ancak seçilme hakkını kısıtlayan bir düzenlemeye değinmek 

gerekirse, 1982 Anayasası’nın 69. maddesinde: 

 “Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep 

olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin 

kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş 

yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.” 

Anayasada yer alan bu düzenleme ile kişilerin siyasi haklarının belli bir süre 

ile sınırlandırılabileceği görülmektedir. Bu yönde bir sınırlandırma ile birtakım 

siyasi haklarını kullanmaktan mahrum kalan ancak milletvekili olmak isteyen bir 

kişi, herhangi bir siyasi partiden aday olarak seçimlere katılamayacak, bağımsız 

aday olarak seçim yarışına dahil olabilecektir. Bu düzenlemenin Avrupa İnsan 

                                                 
332 Danıştay 8. Daire, E. 96/5080, K. 97/874, Karar Tarihi: 14.03.1997,  

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/EsasNoKararC.jsp?dai=8&eyil=1996&eno=5080&jboEvent=Meti

n, Son Erişim Tarihi: 25 Şubat 2009. 
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Hakları Sözleşmesi’ne uygun olup olmadığı konusunda, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin Ilıcak kararına değinmek yerinde olacaktır333.  

7 Mayıs 1999 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Fazilet Partisi’nin 

kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açmış ve gerekçe olarak da 

Fazilet Partisi’nin laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı haline geldiği ve Anayasa 

Mahkemesi’nin kapattığı Refah Partisinin devamı olduğunu belirtmiştir. Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fazilet Partisi’nin tüm yöneticileri ve bazı 

milletvekillerinin (Nazlı Ilıcak dahil olmak üzere) milletvekilliklerinin düşürülmesi 

ve beş yıl süreyle herhangi bir siyasi partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi veya 

denetçisi olmalarının yasaklanması talebinde bulunmuştur. 

22 Haziran 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi, partinin “laiklik karşıtı 

faaliyetlerin odağı” haline geldiği gerekçesiyle, Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri ile 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. ve 103. maddelerine dayanarak Fazilet 

Partisi’nin kapatılmasına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi bu karara varırken, 

aralarında başvuranın da bulunduğu bazı parti yöneticileri ile üyelerinin eylem ve 

beyanlarını dikkate almıştır.  

Anayasa Mahkemesi ek ceza olarak, Anayasa’nın 84. maddesi uyarınca 

başvuranın milletvekilliğinin düşürülmesine karar vermiştir334. Mahkeme aynı 

                                                 
333 Ilıcak v. Türkiye, Başvuru No: 15394/02, Karar Tarihi: 05.04.2007, Kararın Türkçe metni için bkz. 

http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/aihmtkliste.asp?psearch=ILICAK&psearchtype=AND, Son 

Erişim Tarihi: 25 Mart 2009. 

334 Anayasa Mahkemesi Refah Partisi’nin kapatılması istemi davasında, “…Anayasa’nın 84/son 

fıkrasında sayılan müeyyidelerin basit birer tedbir olmayıp, doğrudan doğruya cezai müeyyideler 

olduğu… 
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zamanda Anayasa’nın 69. maddesi gereğince diğer dört parti üyesi ile birlikte 

başvuranın, beş yıl süreyle herhangi bir siyasi partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi 

veya denetçisi olmalarını yasaklamıştır.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davada öncelikle, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi Ek 1 No’lu Protokol’ün 3. maddesini yorumlamıştır335. Buna göre: 

                                                                                                                                                         
…Yasal eylemlerin ağırlık ve yoğunluğu değerlendirilerek partinin kapatılmasına karar verilmesi 

durumunda, buna neden olanların milletvekilliklerinin sona ermesi ise Anayasa’nın 84. maddesinin 

öngördüğü özel ve ayrıksı bir yaptırımdır. 

Anayasa’nın 98., 99. ve 100. maddelerinde, TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları olan soru, 

meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması düzenlenmiştir. Bakanların bu 

yollarla siyasi denetime bağlı tutulmaları, taşıdıkları sıfatın doğal bir sonucudur. Siyasi Parti kapatma 

davalarında ise, kişilerin eylemleri partiye bağlı olarak değerlendirildiğinden, Bakanlar Kurulu 

üyelerinin Parti’yi sorumluluk altına soktukları ve kapatılmasına neden oldukları saptandığında, 

Anayasa’nın 84. maddesinde öngörülen hukuksal sonuçtan etkilenmeleri kaçınılmazdır.” Anayasa 

Mahkemesi Kararı, E. 1997/1, K. 1998/1, Karar Tarihi: 16.01.1998, Karar metni için bkz. 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2165&content=

madde%2084, Son Erişim Tarihj: 10 Mart 2010. 

Benzer görüş için bkz. Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 1999/2, K. 2001/2, Karar Tarihi: 22.06.2001, 

Karar metni için bkz 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2167&content=

madde%2084, Son Erişim Tarihi: 10 Mart 2010.  

335 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1 No’lu Ek Protokol’ün 3. maddesini Yumak ve Sadak kararında 

da yorumlamıştır. Buna göre: 

“AİHM, ilk olarak, 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesinin etkili bir demokrasinin belirgin bir 

ilkesine yer verdiğini, bu nedenle de AİHS sisteminde asli önem taşıdığını vurgulamaktadır. 

Demokrasi, “Avrupa kamu düzeninin” temel bir öğesini oluşturmaktadır ve 1 No.lu Protokol’ün 3. 

maddesinde güvence altına alınan haklar, hukukun üstünlüğü ile yönetilen etkili ve anlamlı bir 
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“AİHM, Ek 1 no’lu Protokol’ün 3. maddesinin oy verme ve seçimlerde aday 

olma hakkı gibi hukuken korunan menfaatleri güvence altına aldığını hatırlatır (Bkz. 

Mathieu-Mohin ve Clerfayt-Belçika kararı 2 Mart 1987, Hirst-Birleşik Krallık (no2) 

no: 74025/01, Zdanoka-Letonya no: 58278/00, 16 Mart 2006 ve Lykourezos-

Yunanistan no: 33554/03 kararları). Hukukun üstünlüğünü esas alan gerçek 

demokrasinin temellerinin oluşturulması ve korunması bakımından bu haklar mutlak 

değildir, «üstü örtülü» sınırlar mevcuttur ve Sözleşmeci Devletler bu doğrultuda 

kendilerine tanınan takdir yetkilerini kullanmak durumundadır (Bkz. Matthews-

Birleşik Krallık no: 24833/94, Labita-İtalya kararı no: 26772/95). Bununla birlikte 

AİHM’ye Ek 1 no’lu Protokol’ün 3. maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasını 

gözetmek düşmekte; seçimlerde oy vermeye ve aday olmaya bağlı hakların özüne 

dahi dokunulmaması, etkinliğini yitirmemesi, meşruiyetini koruması ve kullanılan 

araçların orantısız olmaması gerekir. Özellikle, yasama organlarının seçiminde 

halkın hür iradesini sekteye uğratacak hiçbir engel yer almamalı-başka bir deyişle, 

genel oylama halkın isteğini yansıtmalı, etkin olmalı ve bütünlük önünde bir engel 

oluşturmamalıdır. Yine, halkın hür iradesiyle yaptığı ve demokratik olarak ortaya 

koyduğu seçim, demokratik düzeni zorlayıcı gerekçelerin mevcut olması haricinde 

seçim sisteminin düzenlenmesinde hiçbir değişikliğe uğramamalıdır. Kaldı ki 

AİHM’nin daha önce de ifade ettiği üzere bu hüküm herkese seçimlerde aday olma 

                                                                                                                                                         
demokrasinin temellerinin kurulmasında ve korunmasında büyük önem taşımaktadır. AİHM, sıklıkla, 

çoğulculuğun esas koruyucusu olan devletin rolünü vurgulamış ve bu rolü yerine getirirken, devletin, 

“yasama organının seçilmesinde halkın düşüncesini özgürce açıklamasını sağlayacak koşullara uygun 

olarak” demokratik seçimler “düzenlemek” için pozitif tedbirler almak zorunda olduğunu belirtmiştir.” 

Bkz. Yumak ve Sadak v. Türkiye, Başvuru No: 10226/03, Karar Tarihi: 08.07.2008, parag. 105–108. 
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ve bir kez seçildiğinde temsil hakkını güvence altına almaktadır (Bkz. Selim Sadak 

vd.-Türkiye no: 25144/94, 26149/95, 26154/95, 27100/95 kararları ve sözü edilen 

Lykourezos kararı). Ek 1 no’lu Protokol’ün 3. maddesi gerçek bir siyasi rejimin 

temel ilkesini benimsemektedir ve AİHS sistemi içinde temel bir öneme haizdir.”336 

1 No’lu Ek Protokol’ün 3. maddesinin genel yorumu çerçevesinde, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihadında aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir: 

I. 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesinin, oy verme ve aday olma haklarını da 

içine alan kişi haklarını garanti altına aldığı tespit edilmiştir. 

II. 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesinde yer alan haklar, mutlak değildir. 

“Zımni sınırlamalar” konması mümkündür ve Sözleşmeci Taraflara bu alanda geniş 

bir takdir yetkisi tanınmalıdır. 

III. 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesine uygunluğu incelerken, temel olarak 

iki kritere odaklanılmalıdır: Keyfiliğin veya orantısallık eksikliğinin söz konusu olup 

olmadığı ve kısıtlamanın, halkın görüşlerinin özgür ifadesine müdahale teşkil edip 

etmediği. 

IV. Kısıtlamalar, söz konusu hakları, esaslarına zarar verecek ya da 

etkinliklerini yitirmelerine neden olacak ölçüde sınırlamamalı, yasal bir amaç 

güdülerek getirilmeli ve uygulanan yöntemler orantılı olmalıdır. Bu koşullar, genel 

oy kullanma hakkı vasıtasıyla halkın iradesini tespit etmeye yönelik seçim 

prosedürünün bütünlüğünü ve etkinliğini koruma ihtiyacını yansıtmalı veya bu 

ihtiyaca ters düşmemelidir. 

                                                 
336 Ilıcak v. Türkiye, s. 3. 
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V. Her ne kadar devletlerin kuramsal olarak seçilme şartlarını belirlerken 

geniş takdir yetkileri bulunsa da, seçilme prosedürü, keyfi kararların önünü alacak 

derecede teminat içermelidir. 

VI. Halkın iradesi özgür ve demokratik şekilde ifade edildiği takdirde, 

demokratik düzen açısından mücbir sebep yoksa müteakiben seçim sisteminin yapısı 

değiştirilmek suretiyle halkın seçimi sorgulanmamalıdır337. 

AİHM, 1 No’lu Ek Protokol’ün 3. maddesini yorumladıktan sonra, parti 

kapatma ve siyasi hakların kısıtlanmasına ilişkin uygulamanın ve bu yönde verilen 

kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygunluğunu incelemiştir. Buna göre: 

“… AİHM, başvuranın siyasi haklarına getirilen geçici kısıtlamaların netice 

itibariyle Türk siyasi rejiminin laik yapısının korunmasını amaçladığını not 

etmektedir. Bu ilkenin Türkiye’deki demokrasi açısından önemi dikkate alındığında, 

AİHM söz konusu önlemin mevcut düzenin sağlanması ve başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması bakımından meşru amaçları içerdiğine itibar etmektedir. 

AİHM, söz konusu tedbirin orantılılığı hususunda başvuranın siyasi haklarından 

geçici olarak yoksun bırakılmasında demokratik düzeni zorlayıcı gerekçelerin 

mevcut olup olmadığını incelemeye alacaktır. Bu itibarla AİHM, Faziletin 

kapatılması sonucunda başvuranın siyasi haklarının sınırlandırılması doğrultusunda 

siyasi bir partinin feshine ilişkin anayasal gerekçelerin de dikkate alınması gerektiği 

kanısındadır. Olayların meydana geldiği dönemde yürürlükteki haliyle 69. 

maddesinin 9. fıkrasının kapsamı oldukça genişti. Parti üyelerinin tüm görüş ve 

fiilleri fesih kararına zemin hazırlayan Anayasa’ya aykırı eylemlerin odağı haline 

                                                 
337 Yumak ve Sadak v. Türkiye, parag. 109. 
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geldiği görüşünü destekler mahiyettedir. Sözü edilen faaliyetlerin 

derecelendirilmesinde bir ayrıma gidilmemiştir. Bu bağlamda, bazı parti üyelerinin 

ve özellikle parti genel başkanı ve yardımcısının başvuranın maruz kaldığı şekliyle 

bir yaptırıma uğramadıklarını belirtmek gerekir. 

AİHM’nin daha önce de ifade ettiği üzere siyasi hakların kısıtlanması ağır bir 

yaptırımdır. Yukarıda bahse konu saptamalar ışığında AİHM, Anayasa Mahkemesi 

tarafından başvuran hakkında verilen kararın öngörülen meşru amaçlar 

doğrultusunda orantılı olarak nitelendirilemeyeceği neticesine varmaktadır. Bu 

durumda, sözkonusu müdahale başvuranın seçilme hakkını özü itibariyle ihlalini 

oluşturmaktadır. 

Ek 1 no’lu Protokol’ün 3. maddesi ihlal edilmiştir”338 

Sonuç olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin 

siyasi bir partinin kapatılması yerine o partiyi, dava konusu fiillerin ağırlığına göre 

Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakabileceği yetkisine sahip 

olduğunu, bu nedenle de siyasi hakların güçlenmesi için siyasi hakların 

kısıtlanmasına ilişkin kararların daha az sıklıkla verilmesi gerektiğini kabul etmiştir. 

Vatandaşların, kendilerini yönetecek adayları seçme aşamasında özgürce 

karar verebilmeleri için, seçilme hakkının kısıtlanmaması ya da seçilme yeterliliği 

için aranan şartların daha yumuşak olması gerekmektedir. Aksi halde vatandaşlar, 

sınırlı adaylar arasında karar vermek zorunda kalacaktır. Bu nedenle kanun koyucu, 

seçilme yeterliliğine ilişkin şartları tespit ederken, seçilme hakkının bir insan hakkı 

olduğunu düşünmeli ve özgür insan aklı ve iradesinin demokratik kamu yönetimi 

                                                 
338 Ilıcak v. Türkiye, s. 4. 
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içerisinde yer almasını sağlamak amacını esas alarak yasal düzenlemeler yapmalıdır. 

Her ne kadar kanunlardaki siyasal eşitlik ilkeleriyle sosyal gerçekler arasında büyük 

çelişmeler yaşansa da, günümüzde siyasal hakların, sosyal, ekonomik ya da kültürel 

haklar üzerindeki etkisi yadsınamayacak kadar önemlidir. Siyasal alandaki 

demokratikleşme, sosyal demokratikleşmeyi de peşinden getireceğinden, kanun 

koyucunun siyasi hakları kullanılabilme kapsamını olabildiğince geniş tutması 

gerekir. 
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    SONUÇ 

 

Seçilme yeterliliği kavramı, günümüz demokrasilerine özgü bir kavram 

olmamakla birlikte bu kavramın, toplumları yönetecek, onlar adına karar alacak 

kişilerin belirlendiği yerlerde etkisi yadsınamayacak kadar önemlidir. Yöneticilerin, 

toplumların aynası olduğu düşüncesinden hareketle, seçilme yeterliliği için aranan 

şartların, toplumlara özgü şartlar olduğunu söylemek de mümkündür. Bu şartlar, 

toplumların sosyal, ekonomik, fizyolojik, psikolojik, vs. durumlarına göre farklılık 

gösterebilir. Ancak, her ne kadar toplumların farklılıkları, seçilme yeterliliği için 

aranan şartların farklılaşmasına yol açsa da, uluslararası alanda evrensel seçilme 

yeterliliği şartlarının varlığı da mümkündür.  

1982 Anayasası’nda belirtilen seçilme yeterliliği şartlarından hareketle 

evrensel yeterlilik şartlarına değinmek gerekirse, 1982 Anayasası’nın 76. maddesi 

milletvekili seçilebilmek için aranan yeterlilik şartlarına yer vermektedir. Belirtilen 

bu şartlardan birkaçının uluslararası belgelerle evrensel nitelikte kabul edilmesi 

mümkündür. Özellikle, yaş, vatandaşlık, akıl hastalığı veya zihinsel bozukluktan 

kaynaklı kısıtlılık halleri, belli birtakım suçları işleyenler (devlete karşı suçlar ya da 

seçim suçları vb.), bazı meslek mensuplarının seçilememesi gibi şartlar evrensel 

anlamda düzenlenebilir. Ancak 1982 Anayasası’nın 76. maddesinde yer alan 

birtakım şartların evrensel niteliğe bürünmesi ise imkansızdır. Özellikle de “taksirli 

suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm 

giymiş olanlar” şeklindeki bir düzenleme, devletlerin iç hukuku ile ilgilidir. İşlenen 

suça karşı öngörülen cezalar, uluslararası antlaşmalarda yasaklanan belli ceza tipleri 

dışında, ulusal mevzuatta düzenlenmiştir. Buna göre, bir ülkede işlenen suçun 
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karşılığında verilen ceza 6 ay iken, başka bir ülkede aynı suçun işlenmesi halinde 

verilecek ceza müebbet olabilmektedir. Bunun nedeni, bazı devletlerin birtakım 

davranışları sosyal topluluk açısından oldukça zararlı ve tehlikeli bulmasının yanı 

sıra, bazı devletlerin ise benzer davranışları sadece zararlı ya da tehlikeli bulmasıdır. 

Sonuç olarak benzer suçlara verilecek cezaların devletlere göre farklılık göstermesi, 

seçilme yeterliliği şartları açısından bu yönde bir evrensel kural konulmasına engel 

teşkil etmektedir. Ancak bu yönde bir evrensel kuralın getirilememesi, ülkelerin bu 

konuda serbest düzenleme hakkına sahip olduğu anlamına gelmemeli ve seçilme 

hakkının kullanılmasını engelleyecek olan cezai müeyyidelerin nitelikleri, 

demokrasinin varlığını olumsuz yönde etkilememelidir. Çünkü seçilme hakkı, 

demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir ve seçilme hakkının kullanılmasına 

engel olacak bir düzenleme demokrasinin varlığını tehlikeye düşürecektir. Bu 

nedenle, seçilme yeterliliğini engelleyecek cezai müeyyideler, kişilerin seçilme 

hakkını ortadan kaldıracağından, bu konuda yapılacak düzenlemeler makul ve 

orantılı olmalıdır. 

Toplumların demokrasiye ayak uydurmasından ziyade, demokrasinin 

toplumlara ayak uydurması gerektiği düşüncesinden hareketle evrensel seçilme 

yeterliliği şartlarının varlığına değinmek gerekirse, toplumların kendilerine özgü 

yapıları kimi zaman demokrasinin farklı yorumlanmasına neden olabilmektedir. 

Ancak bir demokraside olmazsa olmaz ilkelerden biri de seçimlerdir ve bu 

seçimlerde toplumların düşünceleri olabildiğince yansıtılmalıdır. Bu anlamda 

adayların çeşitliliği ne kadar fazla olursa, oy verecek olan kişilerin kendilerine yakın 

buldukları kişileri seçme şansları da doğru orantılı olarak artacaktır. Aksi halde 

herkesin seçilme hakkından yararlanamadığı veya sadece belirli niteliklere ve 
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imkanlara sahip kişilerin bu haktan yararlanabildiği toplumlarda, seçmenlerinde 

kısmen seçme hakkından yararlanamamaları söz konusu olur. Bu anlamda her 

bakımdan seçme hakkını da etkileyen seçilme yeterliliği şartları, toplumların 

kendilerine uygun hale getirmek için farklı anlamlar yükledikleri demokrasi 

anlayışından öte, evrensel nitelikteki demokrasi kavramının bünyesinde barındırdığı 

ilkelere uygun olarak düzenlenmelidir.  

Bu çalışmada, seçilme hakkından yararlanabilmek için gereken şartların 

geçirmiş olduğu değişiklikler üzerinde durulmuştur. Özellikle de günümüz temsili 

demokrasi anlayışının benimsendiği ülkelerde, seçilme hakkının kullanılabilmesi 

için gerekli olan şartların ülkelere göre farklılık arz ettiği tespit edilmiştir. Bu 

farklılaşmanın, ülkelerin, demokrasi kavramını kendi toplumsal düzenlerine göre 

yorumlamasından ve tarihsel gelişmelerden kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Ancak seçme ve seçilme hakkının demokrasinin gereklerine uygun olarak 

kullanılabilmesi için, seçilme hakkı için aranan yeterlilik şartlarının bir kısmının, 

ülkelerin kendilerine özgü durumlarından sıyrılarak belirlenmesi yerinde olacaktır. 

Çalışmanın son bölümünde Türkiye’deki seçilme yeterliliği şartları ele 

alınmıştır. Bu esnada seçilme şartlarının yer aldığı 1982 Anayasası ve seçim 

kanunları arasındaki tutarsızlıklar tespit edilmiş, ayrıca seçim kanunlarındaki 

düzenlemelerle, bağlantılı kanunlarda yapılan değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni 

hükümler arasındaki uyumsuzluklar üzerinde de durulmuştur. Seçilme hakkının 

kullanılabilmesine ilişkin çıkacak olan bu yönde bir uyumsuzluk da uluslararası 

düzenlemelerin varlığı ile giderilebilir. 

Seçimlerin denetlenmesinden ve seçilme yeterliliği için aranan şartların var 

olup olmadığının tespitinden sorumlu YSK’nın kararlarına sıklıkla değinilen bu 
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çalışmada, ilgili kararlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaması sonucu ortaya 

çıkan sorunlar da ele alınmıştır. Özellikle kanunlarda yoruma açık bir şekilde 

düzenlenmiş olan seçilme yeterliliği şartlarının alanını somut olaya göre tespit eden 

YSK’nın bu kararlarının, anayasal boyutla olan ilişkisi çerçevesinde, Anayasa 

Mahkemesi tarafından denetlenmesi yolu açılabilir. Seçilme hakkının Anayasa’da 

garanti altına alınması ve Anayasa’daki temel ilkelerce korunması nedeniyle, 

YSK’nın bu hakka ilişkin vermiş olduğu kararların Anayasa Mahkemesi’nin önüne 

getirilebilmesi mümkün olmalıdır339. 

Sonuç olarak, halkları, rejimleri, ülkeleri vs. etkileyen seçilme hakkının 

korunması ya da keyfi düzenlemelerle kısıtlanmasını engellemek için, uluslararası 

belgelerle belirlenebilecek yeterlilik şartları demokrasinin varlığı için büyük önem 

taşımaktadır. Yukarıda belirtilen, yaş, vatandaşlık, akıl hastalığı veya zihinsel 

bozukluktan kaynaklı kısıtlılık halleri, belli birtakım suçları işleyenler (devlete karşı 

suçlar ya da seçim suçları vb.), bazı meslek mensuplarının seçilememesi gibi şartlar 

nitelikleri itibariyle uluslararası belgelerde düzenlenmeye elverişlidir. Ancak 

yapılacak bu düzenlemelerin kapsamı açık ve net olmalıdır. Aksi halde devletler 

kendi demokrasi anlayışlarına göre bu hakkın kapsamını daraltma şansına sahip 

olabileceklerdir. Bunun yanı sıra, seçimlerin denetlenmesinden sorumlu makamların 

görev alanları da uluslararası metinlerde düzenlenmelidir. Özellikle bir temel hak 

olan seçilme hakkına ilişkin karar verecek olan bu makamların vermiş oldukları 

kararların başka mercilerce denetlenebilmesi hususu da ulusal mevzuata 

bırakılmamalıdır. 
                                                 

339 Aynı görüş için bkz. GÖNENÇ, Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları,  op. cit., 

s. 325. 
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ÖZET 

Günümüzde birçok çalışma, seçim sistemlerini, bu sistemlerin doğasını ve sonuçlarını 

irdelemektedir. Ancak seçim hukukunun ve demokratik toplumların gereklerinden biri olan 

seçilme hakkı hususunda literatürde yeterli ve doyurucu çok az kaynak bulunmaktadır. Bu 

çalışma, günümüz demokrasilerinde milletvekili seçilebilmek için aranan yeterlilik şartlarının 

demokratik ilkelere uygunluğunu incelemiş, var olan mahkeme veyahut komisyon kararları ve 

akademik tartışmalar çerçevesinde milletvekili seçilebilmek için ideal olan şartları saptamaya 

çalışmıştır. 

Çalışmanın önemli bir bölümünde Türkiye’de milletvekili olabilmek için aranan 

şartların incelenmesine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra diğer ülkelerde var olan düzenlemeler 

de ele alınarak, seçilme hakkının demokratik ilkelere uygunluğunun tespiti amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Milletvekili,  seçim hukuku, seçim, seçilme hakkı, milletvekili 

adaylığı, demokratik ilkeler. 
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ABSTRACT 

 
Many studies have examined electoral systems, their nature, and consequences. 

Although, the studies are satisfactory about the right of being a candidate, there is just little 

research analyses the basic dimension of election laws and democratic societies which is 

being a member of parliament. Thus, this study considers the sufficiency of being a member 

of parliament in contemporary democracies according to the democratic principles and 

determines the ideal conditions of electing as a member of parliament in accordance with the 

court or commission decisions or academic debates. 

 

The conditions of being a member of parliament in Turkey are the main part of this 

research. Moreover, the arrangements about this issue in the other countries receive 

consideration while assessing the compatibility of the right of being a candidate with 

democratic principles. 

 

Key Words: Member of Parliament, election law, election, right to be voted, 

parliamentary candidate, democratic principles. 
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