
 
 
 
 
 
 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 
 
 

19/01/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte 
sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 

   Umut Oran  
İstanbul Milletvekili 

     



 

GENEL GEREKÇE 
 

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Bakanlar 
Kurulu üyeleri ile Başbakan’ın durumunun ne olacağı belirsiz bırakılmış, böylelikle 
idarenin başında bulunan bu makamlarda görev almış şahıslar ile diğer kamu 
görevlileri arasında bir ayrım yaratılarak eşitsizlik meydana getirilmiştir.  
 
İlgili teklif ile adil rekabet koşullarının sağlanması ve demokratik toplumun temel 
ilkelerine uygun bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilen Başbakan ve 
Bakanlar Kurulu Üyelerinin kamu imkanlarından bireysel siyasi çıkarlar için 
yararlanmaması ve diğer adaylarla eşit koşullarda yarışmasının önü açılmaktadır. 



MADDE GEREKÇELERİ 
 

Madde 1-  Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda Cumhurbaşkanı adayı gösterilen 
Bakanlar Kurulu üyeleri ile Başbakan’ın durumunun ne olacağı belirsiz bırakılmış, 
böylelikle idarenin başında bulunan bu makamlarda görev almış şahıslar ile diğer 
kamu görevlileri arasında bir ayrım yaratılarak eşitsizlik meydana getirilmiştir. İlgili 
teklif ile adil rekabet koşullarının sağlanması ve demokratik toplumun temel 
ilkelerine uygun bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilen Başbakan ve 
Bakanlar Kurulu Üyelerinin de diğer adaylarla eşit koşullarda yarışmasının 
önünün açılabilmesi amacıyla bu görevlerinden ayrılmış sayılmaları 
amaçlanmaktadır. 
 
Madde 2- Bu madde yürürlük maddesidir. 
 
Madde 3- Bu madde yürütme maddesidir. 
  



19/01/2012 tarihli ve 6271 sayılı  
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 
 

Madde 1-  19/01/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 
11. Maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“(1) Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Bakanlar Kurulu Üyeleri ile 
Başbakan’ın aday listesinin kesinleştiği tarih itibariyle görevi sona erer, 
hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim 
kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile 
yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye 
başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve 
bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve 
denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla 
görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin 
bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir. 
 
Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 


