
• Meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri takvimi nasıl işleyecektir? 

• Seçimlerin erkene alınmasının hukuki boyutu nedir?

• Seçim tarihinin erkene alınması 2022’de yapılan Seçim Kanunu değişikliğinin  
yürürlüğe girişini nasıl etkiler?
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GİRİŞ
Seçim yılına girdiğimiz bugünlerde çok sayıda anaya-
sal ve hukuki tartışma kamuoyunun gündemini işgal 
etmeye başlamıştır. 2023 seçimlerine giden bu süreçte; 
siyasi partilerin ve ittifakların yeni anayasa önerileri, 
hükümet sistemi teklifleri, başörtüsüne güvence getiren 
anayasa değişikliği teklifi, Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) hakkında görülmekte olan kapatma davası ve 
bu dava kapsamında alınan tedbir kararı, bazı siyasiler 
hakkındaki ceza davaları ve TBMM’de ele alınan doku-
nulmazlık dosyaları siyasetin ve hukukun ortak günde-
mini belirleyen konu başlıkları olmuştur. Bunların her 
birisi ayrı bir çalışmanın konusu olacak kadar kapsamlı 
meselelerdir. Bu sebeple bu perspektifte sadece seçim 
hukukuna ilişkin meseleler ele alınacaktır.

Son haftalarda sıklıkla gündeme taşınan; seçim-
lerin hangi tarihte yapılacağı, kim tarafından ve nasıl 
erkene alınabileceği, erkene alınması durumunda kaç 
gün içinde seçimin yapılması gerektiği, seçim takvimi-
nin nasıl işleyeceği ve 6 Nisan 2022’de Resmi Gazete’de 
yayımlanan Seçim Kanunu değişikliğinin hangi tarih-
ten itibaren uygulanabileceği gibi çok sayıda soru se-
çim hukuku konusunda yeni tartışmaları tetiklemiş-

tir. Görüldüğü üzere önümüzdeki seçim sürecinde 
siyasal meseleler kadar çok sayıda hukuki meselenin 
de hem siyasetin hem de kamuoyunun gündeminde 
yer alması kaçınılmazdır. 

Tüm bunların yanında son birkaç yıldır zaman zaman 
gündeme gelen bir diğer önemli anayasal tartışma ise iki 
dönem kuralı karşısında önümüzdeki seçimlerde Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının mümkün 
olup olmadığıdır. Bu konuyu daha önceki bir çalışmada ele 
aldığım için burada yeniden tartışmayacağım.1 

SEÇİMLERİ YENİLEME KARARI ALINMADIĞI 
TAKDİRDE 2023 SEÇİMLERİNİN TAKVİMİ
Meclis ve cumhurbaşkanı seçimlerinin günü ve tak-
vimi Anayasa ve seçim kanunlarında belirlenmiştir. 

1 Cem Duran Uzun, “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde İki Dönem Kuralı”, 
SETA Perspektif, Sayı: 325, (Şubat 2022); Bu konudaki tartışmalar için 
ayrıca bkz. Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İki 
Defadan Fazla Cumhurbaşkanı Seçilememe Kuralı”, Türkiye Adalet Akade-
misi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 50, (Mart 2022) s. 1-40; Hasan Tahsin Fendoğ-
lu, “Cumhurbaşkanının Dönem Sınırı”, Adalet Dergisi, Sayı: 69, (2022/2), 
s. 15-44; Serap Yazıcı, “Yaklaşan Seçimler: Üzerinde Tartışılan ve Cevap 
Aranan Sorular”, Politikyol, 11 Ocak 2023; Abdurrahman Eren, “Mevcut 
Cumhurbaşkanı Yeniden Seçilebilir mi?”, Kanun-i Esasi, 9 Şubat 2022, 
www.kanuniesasi.com/2022/02/09/mevcut-cumhurbaskani-yeniden-seci-
lebilir-mi, (Erişim tarihi: 18 Ocak 2023).
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1982 Anayasası’nda 2017’de yapılan 6771 sayılı Ana-
yasa değişikliği gereğince cumhurbaşkanı ve meclis se-
çimleri beş yılda bir ve aynı günde yapılmaktadır (m. 
77). Buna göre yeni hükümet sisteminde ister vaktin-
de isterse erken olsun cumhurbaşkanı ve meclis seçim-
lerinin birlikte aynı gün yapılması esastır.2 

Seçim kanunlarında bu konu daha ayrıntılı şekil-
de düzenlenmiştir. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka-
nunu’nun “Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim 
günü” başlıklı 6. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir 
Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte aynı gün yapılır. 

Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren beş yılın 
dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy ver-
me gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük 
sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

Benzer hükümler vazeden daha 6271 sayılı Cum-
hurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun aynı kenar başlığa sa-
hip 3. maddesinin 1. ve 3. fıkralarına göre ise:

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi se-
çimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. 

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü 
oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir 
önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme 
gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sü-
renin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

Anayasa’daki ve bu iki kanundaki düzenlemele-
re göre 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra bu yıl 
yapılacak olan cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerinin 
tarihi beş yıllık görev süresinin dolmasından önceki 
son Pazar günü olan 18 Haziran 2023’tür. Eğer mec-

2 Bu kuralın sadece Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir sebeple 
boşalması halinde bir istisnası söz konusudur. Anayasa’nın 106/2 madde-
sine göre “Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması 
halinde, kırk beş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçile-
ne kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve 
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az 
kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi 
ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cum-
hurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine 
devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre 
dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin ya-
pılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.”

lis veya cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kara-
rı almaz ise seçimler bu tarihte yapılacaktır. Ayrıca 
kanuna göre seçim takviminin başlayacağı tarih bu-
günden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sü-
renin ilk günü olacaktır. Buna göre, 18 Haziran’dan 
geriye doğru hesaplandığında seçimlerin başlangıç 
günü 20 Nisan 2023 olarak tespit edilecektir. Yük-
sek Seçim Kurulu (YSK) bu tarihten itibaren geçerli 
olacak adaylık işlemleri, seçmen listeleri, oy pusula-
ları, sandık kurulları, seçim günü işlemleri, seçim so-
nuçlarının ilanı gibi çok sayıda konuyu içeren seçim 
takvimini açıklayacaktır.3 Ancak son günlerde yapı-
lan açıklamalar seçimin 18 Haziran 2023’ten önce 
yapılma ihtimalinin güçlendiğini ve 14 Mayıs’ın öne 
çıktığını göstermektedir. 

SEÇİMLERİN YENİLENMESİ VEYA  
ERKENE ALINMASININ HUKUKİ BOYUTU
Hemen hemen bütün demokratik ülke anayasaları, 
çeşitli usullerle seçimlerin öngörülen tarihten önce 
yapılmasına imkan tanımaktadır.4 Genellikle seçim-
lerin yenilenmesi kararı yasama ve/veya yürütme or-
ganları tarafından alınmaktadır. Eğer Meclis kendisi 
seçimlerin yenilenmesine karar vermişse buna “erken 
seçim” veya “öz fesih” (kendi kendini fesih) adı veril-
mektedir. Devlet başkanı, hükümet veya başbakanın 
kararı ile seçime gidiliyorsa “fesih” veya Türk ana-
yasalarında kullanılan ifadeyle “seçimlerin yenilen-
mesi” denilmektedir. Meşrutiyet dönemindeki kötü 
fesih tecrübelerinden dolayı 1961 ve 1982 anaya-
salarında fesih yerine seçimlerin yenilenmesi tabiri 
tercih edilmiştir. 

3 YSK’nın en son açıkladığı 2018 seçim takvimi için bkz. “Seçim Takvi-
mi”, YSK, https://ysk.gov.tr/tr/2018-cbmv-secim-takvimi/77535, (Erişim 
tarihi: 18 Ocak 2023). 

4 Türk anayasalarında kullanılan ifade ile söylersek “seçimlerin yenilenme-
si”, literatürde daha yaygın kullanılan ifadeyi tercih edersek “fesih” yoluyla 
seçimler yenilenmektedir. Literatürde ağırlıklı olarak organik kriter kul-
lanılarak feshe karar verecek organa göre bir ayırım yapılmaktadır. Fesih 
kurumunun geniş anlamına göre yapılan bu ayırıma göre beş çeşit fesih 
bulunmaktadır: (i) devlet başkanı ya da başkanlık feshi, (ii) hükümet eliyle 
fesih, (iii) öz fesih (Meclisin erken seçim kararı), (iv) halk girişimiyle fesih 
ve (v) otomatik (kendiliğinden işler) fesih. Bkz. Elliot Bulmer, Dissolution 
of Parliament, (International IDEA, Stockholm: 2017), s. 14-25; Tunçer 
Karamustafaoğlu, Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, (Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara: 1982), s. 104-105.
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Önceki başlıkta değinildiği üzere farklı bir ka-
rar alınmazsa cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri 18 
Haziran 2023’te birlikte yapılacaktır. Ancak mevsim 
koşulları, üniversite sınavları, tatil sezonu, hac sezo-
nu ve Kurban Bayramı ile seçim gününün çakışması 
sebebiyle seçim tarihinin erkene alınma ihtimalinin 
olduğu uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer 
almaktadır. Her ne kadar seçimler öngörülen tarih-
ten çok öncesine değil de sadece birkaç ay öncesine 
alınacağı için bazı siyasetçiler tarafından “seçim ta-
rihinin güncellenmesi” ifadesi kullanılsa da Anayasa 
ve seçim yasalarında sadece “seçimlerin yenilenmesi” 
tabiri yer almaktadır. 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşka-
nı seçimlerinin yenilenmesi” başlıklı Anayasa’nın 116. 
maddesine göre seçimleri yenileme yani Anayasa’da 
öngörülen tarihten öne alma yetkisi cumhurbaşkanına 
ve Meclise verilmiştir. Her ikisi de herhangi bir sebe-
be ya da koşula bağlı olmaksızın seçim kararı alabilir.5 
TBMM’nin seçimleri yenileyebilmesi için beşte üç ço-
ğunluk yani en az 360 milletvekilinin oyu gereklidir. 
2017 Anayasa değişikliği ile kabul edilen yeni sisteme 
göre seçimlerin yenilenmesi kararını kim alırsa alsın 
cumhurbaşkanı ve meclis birlikte seçime gider. Yani 
cumhurbaşkanı sadece meclis seçimlerini yenileyemez. 
Meclis de sadece cumhurbaşkanı için seçim kararı ala-
maz. Her iki organ da seçimi göze almak koşuluyla di-
ğerinin görevine son verebilir.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi-
nin 4. fıkrasında seçimlerin yenilenmesi halinde seçim 
tarihi de belirlenmiştir. Buna göre yenileme kararının 
verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip 
eden ilk pazar, cumhurbaşkanı ile meclis genel seçi-
mi birlikte yapılır. Yani seçim kararı alındıktan sonra 
altmışıncı gün sonra seçimler yapılacaktır. Buradaki 
bir tartışma konusu da altmış günlük süreye ilişkindir. 
Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fık-
rasında şu ifadelere yer verilmiştir:

5 Seçimleri yenileme yetkisi konusundaki önemli bir sınırlama, hakkında 
soruşturma açılan cumhurbaşkanının seçimleri yenileme kararı alamaması-
dır. Anayasa’nın 105. maddesinin 4. fıkrasına göre “Hakkında soruşturma 
açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.”

Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın-
dan verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de be-
lirler. Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi 
halinde, bu kararın verildiği günden sonra gelen doksa-
nıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir. 

Görüldüğü üzere Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu 
seçimi kim yenilerse yenilesin altmış gün içerisinde seçi-
me gidileceğini belirtmişken Milletvekili Seçimi Kanu-
nu ise cumhurbaşkanının yenileme kararı vermesi halin-
de bu sürenin doksan gün olduğunu belirtmektedir. 

Bu iki kanundaki farklı hükümler nedeniyle 
TBMM’nin yenileme kararı alması halinde altmış 
gün, cumhurbaşkanının yenileme kararı alması ha-
linde ise doksan gün sonra seçime gidileceği bazı ya-
zarlar tarafından ileri sürülmektedir. Ancak burada 
iki kanun arasında bir çatışma vardır ve bu çatışma 
hukukun genel teorisi gereğince çözülmelidir. Buna 
göre 10 Haziran 1983 tarih ve 2839 sayılı Milletve-
kili Seçim Kanunu ile 19 Ocak 2012 tarih ve 6271 
sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu aynı konuda 
iki farklı hüküm içermektedir. Yani bu kanunlar ara-
sında bir çatışma mevcuttur. Her iki norm da kanun 
olduğu için çatışma “Sonraki kanun önceki kanunu 
ilga eder” (Lex posterior derogat priori) ilkesi gere-
ğince çözülecektir. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu 
daha yeni tarihli olduğu için Milletvekili Seçimi Ka-
nunu’ndaki doksan günlük süre değil altmış günlük 
süre uygulanacaktır. Sonuçta ister cumhurbaşkanı 
isterse TBMM seçimleri yenileme kararı versin bu 
kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü 
takip eden ilk pazar cumhurbaşkanı ve meclis genel 
seçimleri birlikte yapılacaktır.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu diğer se-
çim kanunları karşısında “özel kanun” niteliğindedir. 
Bu husus ilgili kanunda (m. 5/2) açık bir şekilde şöyle 
ifade edilmiştir: 

Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298 
sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Mil-
letvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 
sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh-
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 
tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Hal-
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koyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek 
ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hü-
kümleri uygulanır. 

Buna göre “Özel kanun genel kanunları ilga eder” 
(Lex specialis derogat legi generali) ilkesi gereğince seçim 
takvimine ilişkin süreler açısından farklılık görülme-
si halinde Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun esas 
alınması gerekmektedir.

SEÇİM KANUNLARINDA YAPILAN 2022’DEKİ 
DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMA TARİHİ
Seçim hukukunu ilgilendiren ve son günlerde daha 
fazla dillendirilen bir diğer konu da 2022’de seçim ka-
nunlarında yapılan değişikliklerin hangi tarihten iti-
baren uygulanabileceğine yöneliktir. Anayasa’nın 67. 
maddesine 2001’de eklenen son fıkraya göre: 

Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçim-
lerde uygulanmaz. 

Geçen yıl 31 Mart 2022 tarih ve 7393 sayılı 
“Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM’de 
kabul edilmiş ve 6 Nisan 2022’de Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.6 Anayasa’ya göre bu kanun ile ya-
pılan değişiklikler 6 Nisan 2023’ten önce yapılacak 
seçimlerde uygulanamaz. Dolayısıyla bu kanunun 
uygulanması için seçimlerin 6 Nisan’dan sonra ya-
pılması gerekmektedir.

Bazı siyasetçiler ve yazarlar bu kanun ile yapılan 
değişikliklerin uygulanacağı tarihin belirlenmesinde 
oy verme gününün değil seçim takviminin başladı-
ğı günün esas alınması gerektiğini ileri sürmektedir. 
Bu görüşe göre Anayasa’daki “yapılacak seçimler” ifa-
desinden oy verme gününün değil seçim takviminin 
başladığı günün anlaşılması gerekmektedir.7 Seçim 

6 Bu Kanun ile, milletvekili genel seçimlerindeki ülke barajının yüzde 
10’dan yüzde 7’ye düşürülmesi, ittifak içi milletvekilliklerinin belirlenmesi 
ve seçim kurullarının oluşumunun yeniden düzenlenmesi gibi önemli de-
ğişiklikler yapılmıştır. 

7 Murat Sevinç, “Seçim, Oy Verme Gününde Değil, Seçimin İlanıyla Baş-
lar…”, Diken, 10 Ocak 2023; Tolga Şirin, “Seçim Tarihi Ne Zaman”, T24, 
12 Ocak 2023; “Erken Seçimde 6 Nisan Değişiklikleri Uygulanır mı?”, Vo-
ice of America, 19 Ocak 2023; Bülent Yücetürk, “Seçim Tarihi Oyunları”, 
T24, 1 Ocak 2023.

sözcüğü ile kastedilen seçim günü değil seçimin baş-
ladığı gündür. Bu görüşe dayanak olarak da seçim 
kanunlarındaki bazı ifadeler gösterilmektedir. Örne-
ğin Milletvekili Seçim Kanunu’nun 6. maddesinin 2. 
fıkrasına göre: 

Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış 
günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. 

Seçimlerin sadece oy verme gününden değil sü-
releri kanunlarla belirlenmiş bir süreçten oluştuğu ve 
bu sürecin başlangıcının ise seçimin başlangıcı kabul 
edilmesi gerektiği dile getirilmektedir.

Bazı hukukçular ve yazarlar ise bu görüşe ka-
tılmamakta ve seçim gününden oy verme gününün 
anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Gerçekten de 
Anayasa ve seçim kanunlarında bu görüşü destekle-
yen ifadeler olduğu gibi “seçimler” ibaresinin “seçim 
günü” olarak anlaşılmasını sağlayacak hükümler de 
yer almaktadır. Örneğin Anayasa’da (m. 77/1) şu ifa-
de yer almaktadır: 

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

Benzer şekilde Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’n-
da “Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır” (m. 3/1) ve 
Milletvekili Seçimi Kanunu’nda “Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin seçimleri beş yılda bir Cumhurbaşkanı 
seçimi ile birlikte aynı gün yapılır” (m. 6) ifadeleri yer 
almaktadır. Görüldüğü üzere Anayasa ve seçim kanun-
ları altmış günlük bir süreçten değil seçimlerin yapıldı-
ğı günden bahsetmektedir. 

Abdurrahman Eren’in dikkat çektiği gibi Anayasa 
hükümlerine benzer şekilde Milletvekili Seçimi Ka-
nunu’nda seçimler “Seçim Öncesi İşleri” (m. 12-25), 
“Seçim Günü İşleri” (m. 26-30) ve “Seçimden Sonra 
Yapılacak İşler” (m. 31-40) şeklinde üç ayrı bölümde 
düzenlenmiştir. Yani kanun oy verme gününü “seçim 
günü” olarak ifade etmiş ve seçim takviminin başlama-
sı ile yapılan işlemleri “seçim öncesi işlemler” olarak 
nitelendirmiştir. Bu nedenle Anayasa’daki seçimler ifa-
desinin “seçim günü” olarak anlaşılması daha isabetli 
bir tercih olacaktır. Bu durumda 6 Nisan ile 24 Hazi-
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ran arasında yapılacak erken veya zamanında seçimde 
7393 sayılı Kanun uygulanacaktır.8

Nitekim seçim hukuku konusunda çok sayıda ça-
lışması olan eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami 
Türk de Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya’ya 
yaptığı açıklamasında benzer yönde ifadeler kullanmıştır: 

Seçimlerin başlangıç tarihi ile seçim günü karıştırılıyor. 
Yeni kanun 6 Nisan günü yürürlüğe girer. Eğer 14 Ma-
yıs’ta seçim yapılırsa, yeni kanunun hükümleri uygu-
lanır. Ayrıca yeni yasanın on ikinci maddesine göre il 
ve ilçe seçim kurulları da oluştu. Hem de 6 Nisan’da 
bir yılı dolacak yeni yasaya göre oluşturuldu. Bu seçi-
me ilişkin hazırlık sürecini ifade eder. Barajın ve seçime 
ilişkin asıl hükümlerin devreye girmesi ise oy verme 
günü esas alınarak hesaplanır.9

Aynı yazıda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü-
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’un 
oy kullanma yaşını düzenleyen 34. maddesine dikkat 
çeken Türk’ün şu ifadelere yer verdiği görülmektedir:

Bu Kanunun uygulanmasında herkes, nüfus kütüğün-
de yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi 
tutulur. Ancak, o yıl seçim yapılması durumunda seç-
men listeleri hazırlanırken on sekiz yaşın doldurulmuş 
olmasının hesabında seçim günü (o gün dahil) esas alı-
nır. Seçmene ait bilgi eksik ise; bilgi tamamlanıncaya 
kadar seçmen, sandık seçmen listesine yazılmaz.10

Hatta seçimlerin ikinci tura kalması halinde, 18 yaşını 
doldurmadığı için birinci turda oy kullanamayanlar ikinci 
turda yaşını doldurmuş olursa oy kullanabilecektir.

8 Abdurrahman Eren, “Erken Seçim Kararını Kimler Nasıl Alabilir?”, Ka-
nun-i Esasi, 6 Ocak 2023, www.kanuniesasi.com/2023/01/06/erken-se-
cim-kararini-kimler-nasil-alabilir, (Erişim tarihi: 19 Ocak 2023); Serap 
Yazıcı’nın benzer yöndeki görüşleri için bkz. “Erdoğan’dan 14 Mayıs Açık-
laması ve 3. Dönem Tartışması: Anayasa Hukukçuları Ne Diyor? Hangi 
Seçim Kanunu Uygulanacak?”, Medyascope, 19 Ocak 2023.

9 Muharrem Sarıkaya, “Seçimde Hangi Yasa Uygulanır”, Habertürk, 20 
Ocak 2023. 

10 Sarıkaya, “Seçimde Hangi Yasa Uygulanır”.

Son olarak bu tartışmaları bitirebilecek en önem-
li husus ise 2011 genel seçimleri sırasında YSK’nın 
verdiği karardır.11 O dönemde seçim kanunlarında 
10 Nisan 2010’da yapılan değişikliklerin 12 Haziran 
2011’deki seçimde uygulanamayacağı bugüne benzer 
şekilde ileri sürülmüştü. Bu başvuruda YSK açık bir 
şekilde bir yıllık sürenin hesaplanmasında “oy verme 
tarihi olan 12 Haziran 2011’in esas alınacağını” şu ifa-
delerle belirtmiştir:

10 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
aynı gün yürürlüğe giren 5980 sayılı Kanunla 298 ve 
2839 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerin XXIV. 
Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin oy verme tari-
hi olan 12 Haziran 2011 tarihi esas alındığında, 298 ve 
2839 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerin yürürlük 
tarihi üzerinden bir yılı aşan süre geçmiş olacağından, 
anılan kanunlardaki değişikliklerin uygulanmasına ka-
rar verilmiştir.

Sonuç olarak önümüzdeki günlerde seçim huku-
kuna ilişkin meselelerin gündemin önemli başlıkların-
dan birisi olacağını söylemek mümkündür. Muhalefet 
partileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı başta 
olmak üzere bu yazıda da ele alınan hukuki konuları 
yoğun bir şekilde gündeme getirmemektedir. Bunda 
sandıktan kaçmak veya seçim yenilgisine şimdiden 
bahane bulmak için hukuki gerekçeler arıyor duru-
muna düşmek istememeleri etkili görünmektedir. An-
cak yine de medyada bu konular şimdiden tartışmaya 
açılmış vaziyettedir. Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin 
1950’den beri devam eden çok partili seçim tecrübe-
sinin önümüzdeki seçimlerin hukuka uygun, adil ve 
güvenli bir şekilde yapılmasını temin edeceğini öngör-
mek mümkündür.

11 Karar No: 141, Karar Tarihi: 4 Mart 2011, YSK, www.ysk.gov.tr/doc/
karar/dosya/2812/2011-141.pdf, (Erişim tarihi: 19 Ocak 2023). 
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