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ERKEN SEÇİM KARARININ ALINMASI 

a. TBMM üye tamsayısının 3/5 çoğunluğuyla (360) seçimlerin yenilenmesine karar verebilir 

b. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir 

Her iki durumda da TBMM Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. 

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde erken seçime Meclis tarafından karar verilmesi halinde 

Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. 

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde, erken seçime Cumhurbaşkanı tarafından karar verilmesi 

halinde, Cumhurbaşkanı tekrar aday olamaz. 

 

BİR KİMSE EN FAZLA KAÇ KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLİR? 

Anayasanın 101. Maddesine göre bir kişi en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı olabilir.  

Erdoğan, 10-Ağustos-2014 tarihinde yapılan seçimle Cumhurbaşkanı’ı olarak seçildi. 

24-Haziran-2018 tarihinde yapılan seçimle ikinci kez Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 

Bu durumda Cumhubaşkanı kararı ile yapılacak bir erken seçimde veya zamanında (24-Haziran-

2023) tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde, Erdoğan tekrar aday olamaz. 

“Mevcut Cumhurbaşkanının tekrar aday olabilmesi ancak TBMM’nin alacağı bir erken 

seçim kararı ile veya Anayasa değişikliği ile mümkün olabileceğini” düşünüyoruz. 
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CUMHUR İTTİFAKI ERKEN SEÇİMİ NEDEN TERCİH EDER? 

a. Ekonomik bozulmanın giderek artacağı olması, 

b. 31-Mart-2019 yerel seçim sonuçlarına göre AKP+MHP oy oranının, 9 ay öncesine göre 

%3.5 oy kaybetmesine karşılık, hala %50.0 olduğunu dikkate alarak, bu oranda daha fazla 

bozulma olmadan seçime giderek, grubundaki bazı milletvekillerini tasfiye eder, 

c. Babacan’ın Kuracağı Parti henüz güçlenmeden önünü kesmeyi öngörür, 

d. Genel Seçim paketi içine yerel seçimleri de ekleyerek, kaybettiği bir kısım belediyeleri geri 

almayı düşünebilir, 

e. Son yıllarda yaptığı gibi seçimlerle kendi tabanını konsolide ederken, kamuoyunun dikkatini 

seçimlere yoğunlaştırıp ekonomik sıkıntıları gözden uzak tutmayı amaçlar\ 

f. Halk seçimden bıktığı için. 

 

 

CUMHUR İTTİFAKI ERKEN SEÇİMİ NEDEN TERCİH ETMEZ?  

a. CHP’nin yerel yönetimlerde yıpranacağını öngörür, 

b. HONAZ ve İSTANBUL yenileme seçimlerini dikkate alarak, oy oranının 31-Mart 

sonuçlarına göre hesaplanan %50.0 dan daha düşük olduğunu öngörür, 

c. Erdoğan’ın tekrar adaylık sürecinde gündeme gelecek olan DİPLOMA konusu ile mümkün 

olduğunca geç yüzleşmeyi tercih edebilir, 

d. Halk seçimden bıktığı için, 

e. TBMM’de güncel milletvekili dağılımı Tablo 1 de gösterilmektedir. 

 

 
Tablo 1: TBMM’de Güncel Milletvekili Dağılımı 

 

Tabloya göre AKP+MHP’nin erken seçim kararı için gerekli 360 sayısına ulaşabilmesi için  

Mecliste grubu olan partilerden en az bir tanesinin desteğine ihtiyacı vardır. 

 

  

AKP CHP HDP MHP IYI SP TİP DP BBP BAG Toplam

291 139 62 49 39 2 2 1 1 3 589
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VAKTİNDE YAPILIRSA ERDOĞAN TEKRAR ADAY 

OLAMAZ. 

Anayasanın 101. Maddesi “Bir kişinin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceğini” 

belirtmektedir. Erdoğan 2 defa cumhurbaşkanı seçildiğine göre mevcut Anayasa’ya göre tekrar 

aday olamaz.  

Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesi için; ya Anayasa değişikliği yapılması ya da Meclisin Erken 

Seçim Kararı Alması gerekmektedir. 

Meclisin Erken Seçim kararı alması için gereken oy sayısı da 360 dır. 

Anayasa değişikliğinin mecliste yapılabilmesi için 400 oy, halkoyuna götürülmesi için de 360 oy 

gereklidir. 

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı da erken seçim çağrısı yapabilir ancak bu durumda, ikinci 

dönemini sürdürmekte olan ERDOĞAN, tekrar aday olamaz. 

Cumhur İttifakı’nın Mecliste 360 oyu bulamaması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak 

seçimde tekrar aday olamayacaktır. 

 

AKP+MHP’NİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ TBMM’DEKİ ÇOĞUNLUĞUNU KORUMAKTIR. 

Şu anda mecliste Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı 340, diğer partilerin milletvekili sayıları 

toplamı 249 ve boşalmış koltuk sayısı 11 dir (Tablo 1).  

AKP+MHP bloğundan 46 milletvekilinin ayrılması durumunda iktidar bloğu meclisteki 

çoğunluğu kaybeder. Bu durum çok da uzak olmayan bir olasılık olup AKP+MHP ittifakını 

büyük ölçüde sıkıntıya sokar. 

Bahçeli’nin IYI Parti’li vekillere yaptığı son çağrı bu bağlamda değerlendirmelidir. 

 

AKP+MHP’NİN SONRAKİ ÖNCELİĞİ 360 MİLLETVEKİLİ DESTEĞİ BULMAKTIR. 

Erken Seçim Kararı alabilmek veya Anayasa Değişikliği için gerekli olan 360 Milletvekili 

desteğine ulaşmak AKP+MHP için ikinci önceliktir. Bu sayıyı sağlamaları halinde sonraki 

hedefleri 400 Milletvekili desteği bularak halkoyuna gitmeden Anayasa değişikliği yapabilecek 

çoğunluğu elde etmek olur. 
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SONUÇ: 

• Cumhur İttifakı’nın Erken Seçim Kararı alabilecek sayıda milletvekilinin olmaması, 

• Tekrar aday olamayacağı için Cumhurbaşkanının Erken Seçim Kararı alamayacak olması, 

• Muhalefet Partilerinin Yerel Seçimlerden sonra Erken Seçim konusunda herhangi bir 

talep dile getirmemiş olmaları, 

• Erken Seçimden önce Cumhur İttifakı’nın oy sayısı artmasa bile milletvekili sayısını 

arttırabilecek düzenlemeleri yapmadığı dikkate alındığında,  

 

1) Önümüzdeki 11 ayda ERKEN SEÇİM olmayacağını, 

2) Önümüzdeki günlerde ANAYASA Değişiklik Taleplerinin konuşulmaya 

başlanacağını, 

3) Hatta ANAYASA Değişikliği için Halkoylaması yapılabileceğini, 

4) Meclisteki boş koltuklar1 için 27-ARALIK-2020 tarihinde ARA SEÇİM  

yapılabileceğini öngörüyoruz.  

 

 
1 4-Ağustos-2019 tarihi itibari ile boşalmış koltuk sayısı 11 dir. 


