
 

Kemal Gözler, TÜRK ANAYASA HUKUKU, Bursa, Ekin, 4. Baskı, 2021. 

Dördüncü Baskıda Tartışılan Bazı Yeni Sorulara Örnekler 
https://www.anayasa.gen.tr/tah.htm  

 

1. Milletvekilliğinin düşmesinde kesin hükmün TBMM Genel Kuruluna 

bildirilmesi süresi ne kadardır? TBMM Başkanı, kendisine Cumhurbaşkanı 

tezkeresi ekinde gönderilen kesin hükmü, TBMM Genel Kuruluna hangi süre 
içinde bildirmelidir? TBMM Başkanı, kesin hükmün TBMM Genel Kuruluna 

bildirilmesini geciktirebilir mi? 

2. Milletvekilliğinin düşmesinde kesin hükümle ilgili bireysel başvuru yapılması, 

kesin hükmün TBMM Genel Kuruluna bildirilmesini geciktirir mi? 

3. Bireysel başvuru sonucunda, Anayasa Mahkemesinin ihlâl kararı vermesi  

düşmüş olan milletvekilliğini tekrar kazandırır mı? 

4. Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlâl kararından sonra ilgili mahkemenin 
yeniden yargılamaya karar vermesi düşmüş olan milletvekilliğini tekrar 

kazandırır mı? 

5. TBMM Başkanı, belediye başkanı adayı olabilir mi? Aday olmadan önce istifa 

etmek zorunda mıdır?  

6. TBMM Genel Kurulunda işaretle oylamada katip üyelerin aralarında 

anlaşamaması veya beş milletvekilinin ayağa kalkmak suretiyle itiraz etmesi 

nedeniyle oylamanın tekrarlanması durumunda, ayağa kalkma veya salonun 
ikiye bölünmesi suretiyle sayma usûlleri yerine elektronik cihazla oylama usûlü 

kullanılabilir mi? Böyle bir uygulama hukuka uygun mu? Bunun hukukî temeli 

nedir?  

7. İşaretle oylamada “başkan ile kâtip üyeler arasında anlaşamama durumu” ortaya 
çıkarsa bu durumda İçtüsük, m.13/2’deki usûlle karar verilebilir mi? 
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tarihinde TBMM Genel Kurulunda oylamasında Başkanvekilinin açıkladığı 
oylama sonucu hukuka aykırı mıdır?  

9. Bu oylama üzerine TBMM Başkanının İçtüzük m.13/2’deki usûlü kullanması 

hukuka uygun mudur?  



10. “Organik kriter” ile “şeklî kriter” aynı şey mi? Aralarında fark var mıdır? 

11. Cumhurbaşkanının sağlık sorunları, anayasal bir mesele midir? 

Cumhurbaşkanının belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmesi ve sağlık 
raporunun yayınlanması istenebilir mi?  

12. Cumhurbaşkanının vekilinin vekili kimdir? Cumhurbaşkanlığı makamının 

gerek geçici, gerekse daimi olarak boşalması durumlarında, Cumhurbaşkanına 
vekalet eden Cumhurbaşkanı vekilinin de görevini yapamayacak durumda 

olması durumunda, Cumhurbaşkanlığı makamına kim vekalet eder?  

13.  Cumhurbaşkanı kendi kendine görev ve yetki verebilir mi?  

14. Cumhurbaşkanının cezaî sorumluluğunun kapsamı nedir? Meclis soruşturması 
ve Yüce Divan usûlü Cumhurbaşkanının kişisel suçlarını da kapsar mı? Neden?  

15. Anayasamızın 105’inci maddesinin birinci fıkrası ile 148’inci maddesinin 

altıncı fıkrası hükmü arasında çatışma var ise bu çatışma nasıl çözümlenir?  

16. Cumhurbaşkanlığı idarî teşkilatındaki görevliler siyasî açıklamalarda 

bulunabilirler mi? Bunun müeyyidesi nedir?  

17. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı devlet memuru mudur? Siyasî açıklamalarda 
bulunabilir mi? Bulunursa buna karşı uygulanacak müeyyideler nelerdir?  

18. Bakanlar yeni sistemde bir dar anlamda kamu görevlisi hâline mi gelmişlerdir? 

Bakanlar Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi midir? Bakanların 

statüsü bakımından yeni sistem ile eski sistem arasında ne fark vardır.  

19. Yönetmeliklerin Cumhurbaşkanlığı tarafından denetlenmesi Anayasamıza 

uygun mudur?  

20. Anayasa Mahkemesinde neden hukukçu olmayan üyelerin sayısı artıyor?   

21. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarının uygulanmasında ne gibi 

sorunlar vardır? Bu sorunlar nereden kaynaklanıyor? Anayasa Mahkemesinin 

ihlâl kararını uygulayacak olan mahkeme hangi mahkemedir? “İlgili mahkeme” 
hangi mahkemedir? Anayasa Mahkemesi ilgili mahkemeyi nasıl belirliyor? 

Anayasa Mahkemesinin uygulaması hukuka uygun mudur?  

22. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarının uygulanmasıyla ilgili 

olarak “yeniden yargılama” ne demektir? “Yargılamanın yenilenmesi”nden 
farklı mıdır? Anayasa Mahkemesine göre bu iki kavram arasında fark var 

mıdır?  

23. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarının bağlayıcılığıyla ilgili 
olarak uygulamada yaşanan sorunlar nelerdir?   

24. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarının etkililiği konusunda 

uygulamada yaşanan sorunlar nelerdir?  
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