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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Neler Getiriyor? 

 
1. Seçmenlerin oyuyla 5 yıl için seçilecek olan Cumhurbaşkanı dilediği 

sayıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayacak.  
 

• Bu sistemde Başbakan olmayacak, hükümet üyelerini 
Cumhurbaşkanı belirleyecek.  
 

• Hükümet üyeleri, Meclis dışından atanacak. Bir başka anlatımla     
milletvekilleri bakan olamayacak. 
 

• Hükümet, Meclisin güven oyuna başvurmadan işe başlayacak. 
 

• Meclisin hükümeti düşürme yetkisi olmayacak. 
 

• Cumhurbaşkanı Meclisi feshedebilecektir.  
  
2. Milletvekili sayısı 600’e çıkarılmıştır. 

 

• Meclisin yasa yapma ve hükümeti denetleme olanakları kısıtlanmış, 
gensoru kaldırılmıştır. 
 

• TBMM’nin bütçe yapma hakkı, Cumhurbaşkanına devredilmiştir. 
 

3. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri 5 yılda bir, birlikte 
yapılacaktır. 

 
 
 
 
 
 



Seçimde Nasıl Oy Kullanacağız? 

 
1. Aynı anda hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de Milletvekili seçimi için oy 

kullanacağız. 
 

• Sandık Kurulu tarafından verilen zarf ve oy pusulalarının mühürlü 
olup olmadığını kontrol edeceğiz.   

 

• 1’inci pusulada seçilmesini istediğimiz Cumhurbaşkanı adayına ait 
alanı mühürleyeceğiz. 

 

• 2’nci pusulada ise oy kullanacağımız partiye ait alanı 
mühürleyeceğiz. 

 
2. İki ayrı oy pusulasını AYNI ZARFA koyarak sandığa atacağız. 

 
Cumhurbaşkanı Seçiminin 2’nci Tura Kalması  

   
• Cumhurbaşkanı adayının 1’inci turda seçilebilmesi için toplam geçerli 

oyların % 50’sinden en az 1 oy fazlasını alması gerekmektedir.  
 

• Hiçbir aday bu oranda oy alamamışsa seçim 2’nci tura kalır. 
 

• 2’nci turda, 1’inci turda birinci ve ikinci sıraları almış olan iki aday yarışır 
ve bu kez en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.  

  



Partilerin Çıkardığı Milletvekili Sayıları Nasıl Hesaplanacak? 

 
Bu seçime İTTİFAK halinde ya da kendi başına giren partiler var:  
 
1. Ak Parti ve MHP İttifakı, 
2. CHP, İYİ Parti, SAADET ve DP İttifakı ve 
3. BTP, HDP, VATAN, Hür Dava Partileri. 

 

• İttifak halinde seçime giren partiler için % 10 baraj şartı aranmayacak. 
Yani bu partiler barajı geçmiş gibi, milletvekili çıkarabilecek. 

 

• İttifak halinde seçime girmemiş olan partiler, % 10’luk baraj altında 
kaldığı takdirde milletvekili çıkaramayacaklar. Örneğin ittifakta yer alan 
partilerden birisi % 5 civarında oy aldığı takdirde milletvekili 
çıkarabilecek, kendi başına seçime giren bir parti % 9,99 oranında oy 
alsa bile milletvekili çıkaramayacak.. 

 
Bir seçim çevresinde milletvekillerinin partilere dağılımı şöyle 
hesaplanacaktır: 

 
1. Adım: İTTİFAK’a katılan partilerin aldıkları oylar birleştirilerek her bir 

İTTİFAK’ın aldığı toplam oylar belirlenir. 
 
2. Adım: O seçim çevresindeki milletvekili sayısı, 2 ittifak grubu ile %  10 

ülke barajını geçen partiler arasında, ittifakların  ve diğer   partilerin 
aldığı oylara göre bölüştürülür (d’Hondt sistemine göre). 

 
3. Adım: İttifakların her birine düşen toplam milletvekili sayısı, ittifakı 

oluşturan partiler arasında, her bir partinin oylarına göre bölüştürülür 
(yine d’Hondt sistemine göre). 

  

 


