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GENEL GEREKÇE
Özgürlükçü ve çoğulcu demokratik rejimler özgür, eşit, serbest ve dürüst şekilde yapılan seçimlere 

dayanmaktadır. Seçimler, demokratik düzenin başlıca meşruiyet kaynağı ve yönetimlerin halk 
tarafından benimsendiğinin göstergesidir. Demokratik yönetimin temeli olan serbest seçim hakkı, her 
türlü etkiden uzak, hür iradeyle kullanılan oylarla bir anlam ve değer taşır.

Anayasanın 67 nci maddesinde yer alan seçimlerin serbestliği ve gizli oy ilkeleri, seçimlerin 
güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi ve seçmenin hiçbir etkiye ve baskıya maruz kalmadan 
hür iradesini sandığa yansıtabilmesidir. Bu konuda gösterilecek özen, demokratik rejimin geliştirilmesi 
için büyük önem taşımaktadır.

Seçimlerin dürüstlük kurallarına uygun biçimde yapılmasını sağlamak Devletin en önemli 
görevleri arasındadır. Bu görevin bir gereği olarak, seçimin güvenli ve tarafsız olmasını sağlayacak 
ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda Teklifle, 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda ve diğer seçim kanunlarında bazı değişikliklerin 
yapılması öngörülmektedir.
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Teklifle, seçim güvenliğinin sağlanmasında güçlük yaşanabilecek yerlerde, seçimlerin serbestliği 
ve gizli oy ilkeleri gereğince seçmenlerin hiçbir etki ve baskı altında kalmadan seçme haklarını 
kullanabilmeleri amacıyla, sandıkların seçim güvenliğinin tam olarak sağlanabileceği en yakın 
seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin ve muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim 
bölgelerinin birleştirilmesine, birleştirilen seçim bölgeleri veya sandık bölgelerinde seçmen listelerinin 
karma şekilde düzenlenmesine Yüksek Seçim Kurulunca karar verilebilecektir.

6771 sayılı Kanunla Anayasanın 76 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, milletvekili seçilme yaşı 
yirmi beşten on sekize indirilmiştir. Anayasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, Teklifle mahalli 
idare organlarına seçilme yaşı da on sekize indirilmektedir. Böylece genç nüfusun yerel yönetimlerin 
karar alma organları ile idaresinde daha fazla temsil edilmesinin önü açılmaktadır.

Sandık kurulu başkanının iyi ün yapmış kişiler arasından belirlenmesi ve sandık kurulunun siyasi 
partiler tarafından bildirilenler dışındaki üyesinin ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyeleri arasından 
belirlenmesi yerine, bu kişilerin ilçede ikamet eden kamu görevlileri arasından belirlenmesine yönelik 
değişiklik yapılmaktadır. Buna göre, ilçe seçim kurulu başkanı, mülki amirler tarafından yerleşim yeri 
esasına göre bildirilen kamu görevlileri arasından önce ad çekmek suretiyle ihtiyaç duyulan sandık 
kurulu başkanının iki katı sayıda kamu görevlisini tespit edecek, sonra bu kamu görevlileri arasından 
mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirleyecektir. Sandık kurulunun siyasi partiler 
tarafından bildirilenler dışındaki asıl ve yedek üyesi de aynı usulle belirlenecektir.

Halen mahalli idare organları seçimlerinde il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimleri ile 
belediye seçimlerinde oy pusulaları farklı zarflara konulmaktadır. Bu durum, seçmenlerce başka 
seçim türüne ait oy pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya zarfın atılacağı sandıkların 
karıştırılması gibi nedenlerle oyların geçersiz sayılmasına sebep olmaktadır. Bu itibarla uygulamada 
ortaya çıkan sorunların önüne geçilmesi amacıyla, mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının 
tamamının aynı zarfa konulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. 6771 sayılı Kanunla yapılan 
Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin aynı gün yapılması hükme 
bağlandığından, mahalli idare organları seçimlerinde yaşanan benzeri sorunların önüne geçilmesi 
amacıyla birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde de oy pusulalarının aynı zarfa 
konulması öngörülmektedir.

Mevcut düzenlemeye göre, kolluk güçleri sandık çevresine sadece sandık kurulu başkanı veya 
üyelerden birinin çağrısı üzerine gelebilmektedir. Teklifle, seçmenlerin şahsen yapacakları ihbar 
üzerine de kolluk güçlerinin sandık çevresine gelebilmeleri öngörülmektedir. Kolluk güçleri sandık 
kurulunun talimatına uymak zorunda oldukları gibi çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık 
çevresinden ayrılacaklardır.

Teklifle Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarında yer alan yasaklar kaldırılarak, siyasi partilerin 
milletvekili seçimine ittifak yaparak girmelerine imkân veren düzenlemeler yapılmakta, siyasi partilerin 
seçimlerde ortak hareket etmelerine dair usul ve esaslara yer verilmektedir. Böylece ülkemizde uzun 
zamandır yapılmakta olan fiili ittifakların kanuni temelde yapılmasına imkân sağlanmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Düzenlemeyle, ilçe seçim kurulunca sandık bölgesine ayırma işlemi yapılırken Anayasada yer alan 
seçimin serbestliği ve gizli oy ilkesini sağlamak amacıyla, gerektiğinde aynı binada oturan seçmenlerin 
hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine 
kaydedilebilmelerine imkân tanınmaktadır.

298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Yüksek Seçim Kuruluna 
bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirleme görevi verildiğinden, maddenin ikinci 
fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 2- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Uygulamada 
Yüksek Seçim Kurulu yapılacak seçimin türünü dikkate alarak her seçim için ihtiyaca göre sandık bölgesi 
seçmen sayısını belirlemektedir. Bu itibarla, Yüksek Seçim Kuruluna seçim türüne göre sandık bölgesi 
seçmen sayısını belirleme görev ve yetkisi verilmektedir.

Maddenin birinci fıkrasına eklenen (16) numaralı bent uyarınca Yüksek Seçim Kurulu, seçim 
güvenliğinin sağlanması amacıyla, vali veya il seçim kurulu başkanının talebi üzerine sandıkların 
taşınmasına, seçim veya sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verebilecektir. Buna göre, seçim 
güvenliğinin sağlanmasında güçlük yaşanabilecek yerlerde, seçimlerin serbestliği ve gizli oy ilkeleri 
gereğince seçmenlerin hiçbir etki ve baskı altında kalmadan seçme haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 
o yerdeki sandıkların seçim güvenliğinin sağlanabileceği en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, 
sandık bölgelerinin ve muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesine 
Yüksek Seçim Kurulunca karar verilebileceği hüküm altına alınmaktadır. Birleştirilen seçim veya 
sandık bölgelerinde seçmen listeleri karma şekilde düzenlenebilecektir.

Ayrıca, hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin Anayasal bir hak olan 
seçme hakkını kullanabilmeleri amacıyla, Yüksek Seçim Kuruluna yetki verilmektedir. Bu kapsamda 
Yüksek Seçim Kurulu, seyyar sandık kurulu oluşturma, oyların kullanılması ile sayım ve döküm ile 
birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyecektir.

Madde 3- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut 
düzenlemedeki iyi ün yapmış kişiler kavramının afakî niteliği ve bu kişilerin belirlenmesindeki güçlük 
nedeniyle, uygulamada sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Teklifle, birlikte yapılan seçimlerde oy 
pusulalarının aynı zarfa konulmasının öngörülmesi ve seçim ittifakı müessesesine yer verilerek sandık 
sonuç tutanaklarına işlenecek bilgilerde değişiklik yapılması sebebiyle, oy kullandırma ve sayım 
döküm işlemlerinde aksaklıklar yaşanmaması için bu işlemlerin daha nitelikli ve liyakatli kişilerce 
yapılması gerekmektedir. Bu hususlar nazara alınarak, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri 
arasından belirlenmesine yönelik değişiklik yapılmaktadır.

Düzenlemeyle, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin mülki amir tarafından 
yerleşim yeri adresleri esas alınarak ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi, ilçe seçim kurulu 
başkanının bu kamu görevlileri arasından ad çekmek suretiyle, ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanının 
iki katı sayıda kamu görevlisini tespit etmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık 
kurulu başkanı olarak belirlemesi hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında, sandık kurulu başkanının görevine gelmemesi halinde, yerine 
hangi üyenin başkanlık edeceği düzenlenmektedir.
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Madde 4- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut 
altıncı fıkrada, sandık kurulunun siyasi partiler tarafından bildirilenler dışındaki bir asıl ve bir yedek 
üyesinin sandığın bulunduğu köy, mahalle, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi üyeleri arasından ad 
çekmeyle belirleneceği, ihtiyar meclisi üyelerinin yeterli sayıda olmaması halinde sandık kuruluna üye 
vermeyen siyasi partiler tarafından tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak uygulamada bu fıkra 
uyarınca belirlenen sandık kurulu üyesinin memur üye olarak adlandırıldığı ve üyenin kamu görevlileri 
arasından belirlendiği bilinmektedir.

Teklifle, birlikte yapılan seçimlerde oy pusulalarının aynı zarfa konulmasının öngörülmesi, seçim 
ittifaklarına imkân tanınması sebebiyle oy kullandırma ve sayım döküm işlemlerinin daha nitelikli ve 
liyakatli kişilerce yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, sandık kurulu başkanının 
göreve gelmemesi halinde kamu görevlisi olan üyenin başkanlık yapmasının öngörülmesi sebebiyle de 
sandık kurulu üyeliği önemli hale gelmiştir.

Bu hususlar nazara alınarak, sandık kurulunun bir asıl ve bir yedek üyesinin belirlenmesine ilişkin 
hükümde değişiklik yapılmaktadır. Buna göre, ilçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun bir asıl ve 
bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22 nci madde uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı 
olarak seçilmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini 
ad çekmeyle tespit edecek ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi 
olarak belirleyecektir.

Madde 5- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, 
mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması ve bunun yanında, birlikte 
yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde de oy pusulalarının aynı zarfa konulması 
öngörüldüğünden, oy sandıklarının kapağının üzerinde zarfların atılması için birinci fıkrada ölçüleri 
belirtilen açıklığın, özellikle mahalli idare organları seçimlerinde yeterli olmayabileceği nazara alınarak, 
bu açıklığın Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmesine yönelik değişiklik yapılmaktadır.

6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğiyle, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 
birlikte yapılması hükme bağlandığından, bu iki seçime ait oy pusulalarının sehven farklı zarflara 
konulması veya zarfın atılacağı sandığın karıştırılması gibi nedenlerle, oyların geçersiz sayılmasına 
sebebiyet verilmemesi amacıyla, ikinci fıkrada yapılan değişiklikle, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı 
ve milletvekili seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması öngörülmektedir. Ayrıca Teklifle, 
mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, oyların 
ayrı sandıklarda kullanılacağına ilişkin mevcut hükme fıkrada yer verilmemiştir.

Maddenin mevcut üçüncü fıkrasında oy verme kabinlerinin hafif metal profil üzerinde, nitelikleri 
belirtilen sentetik kumaştan yaptırılacağı hüküm altına alınmıştır. Oy verme kabinleri, 298 sayılı 
Kanunun 184 üncü maddesi uyarınca belediyeler veya muhtarlıklar tarafından muhafaza edilmekte ve 
seçimlerde sandık kurullarınca kullanılmaktadır. Uygulamada metal profil ve sentetik kumaştan yapılan 
oy verme kabinlerinin muhafazasında güçlükler yaşanmaktadır. Saklama ve nakil esnasında oluşan 
hasarların tamirinin veya yeni kabinlerin temininin maliyetinin yüksek olması sebebiyle, bu fıkrada 
yapılan değişiklikle, oy verme kabinlerinin metal profil ve sentetik kumaştan yaptırılması zorunluluğu 
kaldırılmakta, Yüksek Seçim Kuruluna oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde daha ekonomik 
ve kullanışlı kabin yaptırma imkanı tanınmaktadır.

Madde 6- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, 
mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının tek zarfa konulması öngörüldüğünden, zarfların 
ebatlarının Kanunda belirlenmesinden vazgeçilerek, bu hususta yetki Yüksek Seçim Kuruluna 
verilmektedir.
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Madde 7- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut 
düzenlemede sandık alanı ve sandık çevresinin çok büyük bir alanı kapsaması, uygulamada sandık kurulları 
ile kolluk güçleri arasında ihtilafa ve yetki karmaşasına neden olmaktadır. Bu hususlar nazara alınarak, 
sandık alanı uygulamasından vazgeçilmekte ve sandık çevresi yeniden tanımlanmaktadır. Değişiklikle, 
seçim esnasında görev alan kişiler ile kurulların daha etkin görev yapmaları amaçlanmaktadır.

Madde 8- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut 
düzenlemeye göre, kolluk güçleri sandık çevresine sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin 
çağrısı üzerine gelebilmektedir. Düzenlemeyle, seçmenlerin ihbarı üzerine de kolluk güçlerinin sandık 
çevresine gelebilmeleri öngörülmektedir. Buna göre, üçüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen şekilde 
sandık başı düzeninin bozulmasına kalkışılması halinde, sandık kurulunun kolluk güçlerini çağırma 
görevini yerine getirmediği veya getiremediği durumlarda, seçmenin şahsen yapacağı ihbar üzerine 
de kolluk güçleri sandık çevresine girebilecek ve bu eylemleri gerçekleştirenleri sandık çevresinden 
uzaklaştırarak gerekli yasal işlemleri yapabilecektir. Sandık çevresine gelen kolluk güçleri, sandık 
kurulu başkanının veya sandık kurulunun kararına uymak zorunda olup, çağrı veya ihbar sebebi ortadan 
kalkınca sandık çevresinden ayrılacaktır.

Teklifle, 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yer alan sandık alanına ilişkin düzenlemenin 
kaldırılması ve sandık alanında alınacak güvenlik önlemleri ve yasaklara ilişkin 83 üncü maddenin 
yürürlükten kaldırılmasının öngörülmesine bağlı olarak, 83 üncü maddenin ikinci fıkrasında 
düzenlenen seçimde görevli olan kolluk görevlileri dışında resmî üniforma ve silah taşıyan kişilerin 
sandık alanına giremeyeceklerine dair yasak 82 nci maddeye alınmaktadır. Buna göre, seçimde görevli 
kolluk güçleri dışında resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandıkların konulduğu bina, yapı ve 
bunların müştemilatına giremeyeceklerdir.

Aynı şekilde 83 üncü maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenen yasaklar 82 nci maddeye 
alınmaktadır. Buna göre, sandığın konulduğu bina veya yapı ile bunların müştemilatına, başkalarının 
görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ile propaganda 
amaçlı yayınları taşıyanların giremeyecekleri, aksi halde uzaklaştırılacakları hüküm altına alınmaktadır.

İlçe seçim kurulu başkanının sandık alanı içindeki yetkileri, sandık alanı uygulamasından 
vazgeçilmesi nedeniyle 82 nci maddenin son fıkrasında değişiklik yapılmak suretiyle, sandığın konulduğu 
bina, yapı ve bunların müştemilatı yönünden korunmaktadır.

Madde 9- Maddeyle 298 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin 
dördüncü fıkrasında üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarfların geçersiz 
sayılacağı hükme bağlanmıştır. Zarfların ilçe seçim kurulunun mührüne ilaveten sandık kurulu 
tarafından da mühürlenmesi, sahte zarf kullanımını önlemek için alınan ilave bir güvenlik tedbiridir. 
Ancak sandık kurullarının zaman zaman sehven zarfları mühürlemedikleri görülmektedir. Yüksek 
Seçim Kurulu, zarfların sahteliğinin iddia edilmemesi ve yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği 
hususunda şüphe bulunmaması halinde, sandık kurullarınca sehven mühürlenmemiş zarfların geçerli 
sayılmasına istikrarlı bir şekilde karar vermektedir.

Dördüncü fıkranın son cümlesinde yapılan değişiklikle, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına 
rağmen filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılacağı hükme 
bağlanmaktadır. Buna göre, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı ve amblemi ile 
ilçe seçim kurulunun mührü bulunması sebebiyle yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda 
şüphe bulunmayan zarfların sadece sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmemesi bu zarfları geçersiz 
kılmayacaktır.
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Madde 10- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Maddenin dördüncü fıkrasına eklenen cümleyle sayım döküm cetvelinde siyasi parti ve bağımsız 
adaylara ayrılan sütunlardan sonra ittifakın ortak oyları için sütun ayrılması hükme bağlanmaktadır.

Teklifle, mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının tek zarfa konulmasının 
öngörülmesine bağlı olarak, sayım döküm işlemlerinde düzenin sağlanması bakımından zarfların 
açılması, oyların sayım ve dökümü konularında değişiklik yapılmaktadır. Maddenin beşinci fıkrasına 
eklenen cümleyle, zarftan çıkan oy pusulalarının önce ters çevrilerek seçim türüne göre tasnif edilmesi, 
sonra dokuzuncu fıkra uyarınca boş çıkan zarfların sayısı ile her seçim türüne göre eksik çıkan pusula 
sayılarının tespit edilerek sandık sonuç tutanağına işlenmesinden sonra oy pusulalarının okunmasına 
geçileceği hükme bağlanmaktadır.

Teklifle, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması 
öngörüldüğünden, maddeye eklenen yedinci fıkrada bu seçimlerde önce Cumhurbaşkanı seçimine ait 
oy pusulalarının sayım ve dökümünün yapılacağı hüküm altına alınmaktadır.

Belediye seçimlerinin yanında il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının 
da aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, belediye seçimleri için oy pusulalarının sayım ve dökümüne 
ilişkin sırayı düzenleyen mevcut yedinci fıkra değiştirilmektedir. Düzenlemeyle, belediye seçimlerine 
ilişkin oy pusulalarının sayım ve dökümüne ilişkin sıralamada bir değişiklik yapılmadan, bu oy 
pusulalarının sayım ve dökümünden sonra il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy 
pusulalarının sayım ve dökümünün yapılacağı hükme bağlanmaktadır.

Maddeye eklenen 12 nci fıkrada ittifak alanı içeresinde, “EVET” mührünün; bir siyasi partiye 
ayrılan alana veya hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne ya da ittifak 
unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulalarının 
geçerli kabul edileceği ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretleneceği 
düzenlenmektedir. Ayrıca bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine “EVET” mührünün basıldığı 
her durumda da, oy pusulalarının geçerli kabul edileceği ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak 
oyları sütununa işaretleneceği hüküm altına alınmaktadır.

Madde 11- Maddeyle 298 sayılı Kanunun 101 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin 
birinci fıkrasında üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan birleşik oy pusulalarının geçersiz 
sayılacağı hükme bağlanmıştır. Birleşik oy pusulalarının sandık kurulu tarafından mühürlenmesi, sahte 
oy pusulası kullanımını önlemek için alınan ilave bir güvenlik tedbiridir. Ancak, sandık kurullarının 
zaman zaman sehven oy pusulalarını mühürlemedikleri bilinmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, oy 
pusulalarının sahteliğinin iddia edilmemesi ve yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda 
şüphe bulunmaması halinde, sandık kurullarınca sehven mühürlenmemiş pusulaların geçerli sayılmasına 
istikrarlı bir şekilde karar vermektedir.

Maddenin ikinci fıkrasına eklenen bentle, yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve filigranı 
bulunan ve sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulalarının geçerli sayılacağı 
hükme bağlanmaktadır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunması 
nedeniyle yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmayan oy pusulalarının, 
sadece sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmemesi, bu oy pusulalarını geçersiz kılmayacaktır.

Madde 12- Maddeyle 298 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde değişiklik yapılmakta olup, 
298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sandık çevresinin yeniden 
tanımlanması ve 100 üncü maddesinde seçim ittifakına ilişkin öngörülen değişikliğe bağlı olarak, 
maddede düzenleme yapılmaktadır. Buna göre sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı 
ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecektir.
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Madde 13- Maddeyle 298 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 
sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde öngörülen değişikliğe bağlı olarak ilçe birleştirme tutanağında, 
ittifakların her birinin ortak oylarının sayısı ve ittifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına 
aldığı oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısının 
gösterilmesi hükme bağlanmaktadır.

Madde 14- 2820 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, siyasi 
partilerin seçimlerde ittifak yaparak seçime katılmalarına imkân tanınması nazara alınarak, siyasi partilerin 
seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılmaktadır.

Madde 15- 2839 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi 
eklenmektedir. Düzenlemeyle, siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına 
imkân tanınmaktadır. Seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin seçim takviminin 
başlamasından itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanların imzalarını havi ittifak protokolüyle 
Yüksek Seçim Kuruluna başvurmaları gerekmektedir. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen 
tarihten iki gün öncesine kadar, ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecektir.

Öte yandan, ittifaktan vazgeçen siyasi partilerin, bu durumu aday listelerinin Yüksek Seçim 
Kuruluna teslim edilme tarihinden üç gün öncesine kadar bildirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim 
ittifakına ilişkin diğer hususları belirleme yetkisi verilmektedir.

Madde 16- Maddeyle 2839 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Düzenlemeyle, bir kimsenin üyesi olduğu siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunmasına 
rağmen, seçime katılmaması halinde kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, 
partisinden istifa etmeden başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 17- Maddeyle 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Düzenlemeyle, ittifak yapan siyasi partilerin kuraya ittifak olarak dahil edilmeleri, oy pusulasında yan 
yana yer almaları ve ittifak içerisindeki sıralarının da kurayla belirlenmesi hükme bağlanmaktadır. 
Ayrıca, oy pusulasında ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde, ortak bir ittifak unvanı 
bölümü yer alacaktır. Bu bölümün kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının 
genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olacaktır. Bu bölüme siyasi partilerin ittifak protokolünde 
belirledikleri ittifak unvanı yazılacaktır. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise bu bölüme yalnız  “İTTİFAK” 
ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre 
numaralandırılacaktır.

Bununla birlikte, İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dahil ittifak yapan siyasi partilerin 
sütunlarının tamamın oluşan alan ittifak alanı olarak tanımlanmaktadır.

Madde 18- Madde ile 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede 
yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim 
çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir. Buna göre ittifak yapan 
siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına 
ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir. İttifakın ortak oylarından gelen 
pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle 
elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir.

Madde 19- Madde ile 2839 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, 
öngörülen ittifak müessesesine uyum amacıyla maddede düzenleme yapılmaktadır.
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Madde 20- 2839 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. İttifak yapan 
siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her 
birinin barajı geçeceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 21- 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Değişiklikle 
dahil olduğu ittifak yüzde on barajını aşan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekillerinin tahsis usulü 
düzenlenmektedir. Buna göre, ittifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; 
ittifakın toplam oyu esas alınacaktır. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili 
sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak 
bu maddedeki usule göre paylaştırılacaktır.

Madde 22- Maddeyle, 2972 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Belediye, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları farklı zarflara konulmaktadır. 
Bu durum seçmenlerce başka seçim türüne ait oy pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya 
zarfın atılacağı sandıkların karıştırılması gibi nedenlerle oyların geçersiz sayılmasına yol açmaktadır. 
Bu itibarla uygulamada ortaya çıkan sorunların önüne geçilmesi amacıyla maddeyle, bütün mahalli 
idare organları seçimlerinin oy pusulalarının aynı zarfa konulacağı hükme bağlanmaktadır. Ancak 
seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusulasının ayrı 
zarfa konulmasına ve bu zarfın ayrı sandığa atılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 23- 1. a) 298 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 19/10/2017 tarihli ve 7039 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikle, faydalanılan kamu hizmetleriyle sınırlı olmak üzere adrese dayalı olarak 
yürütülen iş ve işlemlerde “diğer adresin” yerleşim yeri adresiyle aynı hukuki değere sahip olduğu 
hüküm altına alınmıştır. Bu değişiklik sonrası, seçmen kütüğünün oluşturulmasında ortaya çıkabilecek 
tereddütleri gidermek maksadıyla, maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak seçmen kütüğünün 
“yerleşim yeri adresi” bilgileri esas alınarak düzenlenmesi hüküm altına alınmaktadır.

Böylece seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak olup, askı süresi 
içinde, yerleşim yeri değişikliği imkânı mevcut uygulamada olduğu gibi sürdürülecektir.

b) 298 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanununun 48 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 7039 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sebebiyle 
yurtdışı seçmen kütüğü ve seçmen listelerinin oluşturulmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri 
gidermek maksadıyla, maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak yurt dışı seçmen kütüğü ve 
seçmen listelerinin “yerleşim yeri adresi” bilgileri esas alınarak düzenlenmesine yönelik değişiklik 
yapılmaktadır.

Böylece yurt dışı seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak olup, 
askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkânı mevcut uygulamada olduğu gibi sürdürülecektir.

c) 298 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle “sandık alanı” uygulamasından vazgeçilmesine bağlı 
olarak, maddede değişiklik yapılmaktadır.

ç) 298 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle “sandık alanı” uygulamasından vazgeçilmesine bağlı 
olarak, maddede değişiklik yapılmaktadır.
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d) 298 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle “sandık alanı” uygulamasından vazgeçilmesine bağlı 
olarak, maddede değişiklik yapılmaktadır.

e) 298 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle “sandık alanı” uygulamasından vazgeçilmesine bağlı 
olarak, maddede değişiklik yapılmaktadır.

f) 298 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, 298 sayılı Kanunun 
81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sandık alanı uygulamasından vazgeçilmesine ve 
sandık çevresinin tanımında değişiklik yapılmasına bağlı olarak, maddede düzenleme yapılmaktadır.

2. a) 2839 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 6771 sayılı Kanunla 
Anayasanın 76 ncı maddesinde yapılan değişiklikle milletvekili seçilebilmek için aranan askerlik 
hizmetini yapmış olma şartı askerlikle ilişiği olmama şeklinde değiştirilmiştir. Bunun yanında Teklifle 
mahalli idare organları için seçilme yaşının on sekize indirilmesinin öngörülmesi ve 2972 sayılı 
Kanunun 9 uncu ve 31 inci maddelerinde diğer şartlar yönünden 2839 sayılı Kanunun 11 inci maddesine 
atıf yapılmış olması sebebiyle maddede değişiklik yapılmaktadır. Böylece askerlik çağına gelmemiş 
olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiş olanlar da milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, 
muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyesi seçilebileceklerdir.

b) 2839 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle ittifakların 
ortak oy sayısıyla ortak oylarından gelen payın ilçe birleştirme tutanağında yer alacağı hükme 
bağlanmaktadır.

3. 2972 sayılı Kanunun 9 uncu ve 31 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 6771 sayılı 
Kanunla yapılan Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşının on sekiz olarak düzenlenmesi 
nazara alınarak mahalli idare organları seçimlerinde seçilme yaşı on sekiz olarak düzenlenmektedir.

Madde 24- Teklifle, 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle 
sandık alanı uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, 298 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmaktadır.

6771 sayılı Kanunla Anayasanın 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
milletvekili genel veya ara seçiminde önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli 
idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimlerin milletvekili genel 
veya ara seçimleri ile birlikte yapılmasını öngören hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişikliğe 
bağlı olarak aynı konuyu düzenleyen 2972 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmaktadır.

Ayrıca Teklifle, 2972 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, il 
genel meclisi üyeliği, belediye ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulmasının 
öngörülmesine bağlı olarak 32 nci maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten 
kaldırılmaktadır.

Madde 25- Yürürlük maddesidir.

Madde 26- Yürütme maddesidir.
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  01/03/2018 

Alt Komisyon Raporu

 ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet BAHÇELİ ile 6 milletvekili tarafından hazırlanan, 
21/02/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 22/02/2018 
tarihinde esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 2/2137 esas numaralı “298 Sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Başkanlığında 
toplanan Komisyonumuzun 27/02/2018 tarihli 20’nci toplantısında görüşülmeye başlanmıştır.

Söz konusu toplantıda Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. Maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce, Komisyonda temsil edilen 
dört siyasi parti grubuna mensup üyeler tarafından verilen ortak önerge doğrultusunda Teklifin daha 
detaylı incelenebilmesi amacıyla bir Alt Komisyon kurulmuştur.

Dokuz üyeden müteşekkil Alt Komisyon, 27/02/2018 tarihinde Anayasa Komisyonu toplantısının 
akabinde yapmış olduğu ilk toplantısında, Alt Komisyon Başkanlığına Aydın Milletvekili Abdurrahman 
ÖZ’ü, Başkanvekilliğine de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet PARSAK’ı seçerek başkanlık 
divanını teşekkül ettirmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Alt Komisyon, görüşmelerinde tam tutanak 
tutulmasını kararlaştırmış; Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla Teklifi görüşmüştür.

Teklifin tümü hakkında yapılan değerlendirmelerde,

Alt Komisyonun bazı üyeleri tarafından Teklifin lehinde olmak üzere;

- Teklifin siyasi partilerin seçim ittifakı ve seçim güvenliği olmak üzere iki konuyu düzenlediği, 
bu çerçevede; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, 
Milletvekili Seçimi Kanununda, Siyasi Partiler Kanununda, Mahalli İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda değişiklikler yapıldığı,

- Ülkemizde uzun yıllardır kanuna karşı hile yoluyla fiilen uygulanmakta olan siyasi parti 
ittifaklarının hukuki bir zemine kavuşturulduğu,

- Siyasi parti ittifakının yasal olarak mümkün hale getirilmesinin daha demokratik ve şeffaf bir 
siyasetin önünü açacağı, zira fiilen yapılan ittifaklarda, bir partinin temsilcilerinin bir başka 
partinin adı altında seçime girdiği, seçim sonrasında bu temsilcilerin, seçildikleri partiden 
ayrılarak eski partilerine döndükleri, bu durumun belli bir partiye oy veren seçmenlerin 
iradesine aykırı bir durum teşkil ettiği,

- Düzenlemeyle siyasi partiler arasında işbirliğinin teşvik edildiği,

- Önerilen sistemde ittifak yapan tüm siyasi partilerin kendi adlarıyla seçimde yer alacağı,

- Seçim güvenliğine yönelik düzenlemelerle seçmenlerin hiçbir baskı altında kalmadan özgür 
iradeleriyle oy kullanabilmelerinin önünün açıldığı,

- Engelli ve sağlık sorunları nedeniyle sandık başına gelme imkânı olmayan seçmenlerin daha 
kolay oy kullanabilmeleri amacıyla seyyar sandık uygulamasının getirildiği,
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- Gençlerin siyasete katılımını artırmak için seçilme yaşının yirmi beşten on sekiz yaşına 
düşürülerek seçilme koşullarında kolaylık sağlandığı,

- Belli koşullarda yerel seçimler ile genel seçimin birlikte yapılma zorunluluğunu getiren 
hükmün yürürlükten kaldırılarak, 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Anayasa değişikliği ile uyum sağlandığı,

Alt Komisyonun bazı üyeleri tarafından Teklifin aleyhinde olmak üzere ise;

- Seçim sisteminin temelinde yönetimde istikrar ve temsilde adalet sağlama anlayışı olduğu, bu 
düzenlemenin temsilde adalet anlayışını zedelediği,

- Anayasa gereğince yargı denetimi altında yapılan seçimlerde mülki idare amirlerine yetki 
verilmesinin seçimin bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedeleyeceği gibi eşitsiz bir rekabete de yol 
açabileceği,

- Anayasada yapılan son değişiklikle getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık 
yürütme krizinin söz konusu olmayacağı, yönetimde istikrar sağlanacağı, hükümetin 
parlamento içinden çıkmayacağı için baraja artık gerek kalmadığı, bu nedenle seçim barajının 
kaldırılması veya oranın makul bir seviyeye düşürülmesi gerektiği,

- Teklif ile rekabet halinde olan siyasi partilerin ittifak yapmaya zorlandığı, baraj kaldırılmadığı 
için yüzde onluk orana yakın oy almasına rağmen bir siyasi partinin parlamentoda temsil 
edilemeyebileceği, buna karşın ittifak yapan ancak çok az oy alabilen bir partinin barajı geçmiş 
sayılarak milletvekili çıkarabileceği, bu durumun temsilde adalet ve eşitlik ilkesine aykırı 
olduğu,

- Teklif ile getirilen sistemde iki defa D’Hondt sisteminin uygulanacağı, hâlihazırda D’Hondt 
sisteminin fazla oy alan siyasi parti lehine olduğu, ikinci kez D’Hondt uygulanmasının 
adaletsizliği artıracağı, aşkın oyların büyük siyasi partilere yarayacağı ve fazladan milletvekili 
kazandıracağı, ittifak yapan siyasi partilerin tek listeyle seçime girmeleri gerektiği,

- Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmesinin siyasi partilere olan 
güvensizliği gösterdiği, sandık sonucuna güveni sağlayan ve hukuken tek karine olarak kabul 
edilen sandık kurulu mühründen vazgeçilmemesi ve sandık kurulu mührü bulunmayan oyların 
geçersiz kabul edilmesi gerektiği, aksi takdirde seçimlere gölge düşeceği,

- Düzenlenen oy kullanma yöntemiyle seçmenin verdiği oyun ittifaka mı yoksa partiye mi 
verildiğinin belli olmayacağı

ifade edilmiştir.

Teklifin maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde;

-l’inci madde üzerinde yapılan görüşmelerde;

 Madde aleyhinde, getirilen hükümle seçmen kaydırılmasının mümkün olacağı, madde metninde 
seçmenin ikamet ettiği yere en yakın bölgeye kaydedileceğine ilişkin bir düzenleme olmadığı, bu 
durumda seçmenin sandığa gitmekte zorluk yaşayacağı uzak bir bölgeye kaydedilebileceği, ayrıca 
seçmenin oturduğu daire numarası, doğum yeri veya soyadı gibi kritelerle mi yoksa tamamen keyfî 
gerekçelerle mi seçim bölgesinin değiştirileceğinin belli olmadığı, bu konuda objektif kriterlerin 
belirlenmesi gerektiği, seçmenlerin komşularına ait seçim kütüklerini kontrol etme imkânının ortadan 
kaldırıldığı, bu durumun seçimlerin şeffaflığı ve güvenliğini zedeleyeceği, sandık taşıma uygulamasının 
devletin acziyeti anlamına gelebileceği, devletin seçimlerdeki temel görevinin vatandaşın oy kullanma 
hakkını güvenceye alması olduğu ifade edilmiştir.
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Toplantıya katılan kurum temsilcilerinin yaptığı açıklamaya göre, Teklifte geçen seçim bölgesi 
ifadesinin bir ilin tüm sınırları anlamında kullanılmadığı, seçim bölgesinin teknik bir ifade olarak 
298 sayılı Kanunda belli bir muhtarlık çevresi olarak tanımlandığı, düzenlemeyle sadece aynı binada 
ikamet eden seçmenlerin aynı mahallede kalmak kaydıyla farklı bir sandığa kaydedilebileceği, farklı 
bir mahalleye veya ilçeye kaydedilmesinin mümkün olmadığı, bu düzenlemenin özellikle, aynı binada 
ikamet eden seçmenlerin hangi yönde oy kullandığının tespit edilmesinin önüne geçmek ve seçmenin 
hür iradesiyle oyunu kullanmasını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilmiştir.

-2’nci madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; sandık bölgesi seçmen sayısının hangi usûl ve esaslara göre belirleneceğinin belli 

olmadığı, seçimlerin yargı denetiminde yapıldığı, il seçim kurulu başkanı yanında valilere de sandık 
taşınması konusunda yetki verilmesinin seçimlerin yargı denetimi ve gözetimi altında yapılması ilkesine 
aykırı olduğu, sandık taşımanın seçmenin iradesini zedeleyeceği, hasta veya engelli seçmenlerin oy 
kullanmasının kolaylaştırılmasının olumlu olmakla birlikte seyyar sandık uygulamasında oy kullanan 
seçmenin oyunun gizliliğinin nasıl sağlanacağının, seyyar sandık kurulunun nasıl oluşacağının belli 
olmadığı ve belli bir yönde oy kullanmaya telkin konusunda tereddütleri doğurduğu,

Madde lehinde ise; l’inci maddenin yeniden düzenlenmesi ve sandık seçmen sayısının kaldırılması 
nedeniyle YSK’nın görev ve yetkilerinde yeniden düzenleme yapıldığı, düzenlemenin maddeler 
arasında uyum sağlamaya yönelik olduğu, sandık taşıma uygulamasının ülkenin belli bir bölgesinde 
yaşanan güvenlik sorununa yönelik olarak anlaşılmaması gerektiği, getirilen düzenlemenin; deprem, 
sel ve yangın gibi doğal afet ve olaylar sonucunda oy kullanmaya engel durumların ortaya çıkması 
halinde yaşanacak sorunları gidermeye yönelik olduğu, bu durumlara ilişkin kanunda bir düzenleme yer 
almadığı, düzenlemeyle sandıkların aynı mahalle içinde farklı bir oy kullanma mekânına taşınmasının 
mümkün hale getirildiği, sandıkların bir seçim çevresinden farklı bir seçim çevresine taşınmasının söz 
konusu olmadığı, valilere sadece yargı organından talepte bulunma yetkisi verildiği, kararı verecek olan 
birimin yargı merci olduğu ifade edilmiştir.

-3’üncü madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; mevcut durumda sandık kurulu başkanlarının seçime katılan siyasi partilerin 

gösterdikleri adaylar arasından kurayla belirlendiği, Teklif ile bu uygulamaya son verilerek sandık 
kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından belirleneceği, mevcut uygulamanın sivil ve demokratik 
bir uygulama olduğu, getirilen düzenlemeyle siyasi partiler dışlanarak bu uygulamaya son verileceği, 
siyasi partilere güvenin ortadan kaldırıldığı, maddenin genel olarak seçim güvenliğini azaltacağı, 
seçimlerde iktidarda bulunan partinin etkisini artırmaya yönelik bir düzenleme getirildiği, kamu 
görevlilerinin tespitine yönelik kuranın nasıl olacağının belli olmadığı;

Madde lehinde ise; kamu görevlilerinin mevcut iktidarın temsilcisiymiş gibi kabul edilmesinin yanlış 
olduğu, yerleşim yerine göre mülki idare amirinin ilçedeki tüm kamu görevlilerinin listesini yapacağı, 
sandık kurulu başkanlarının o ilçede ikamet eden kamu görevlileri arasından kura ile belirleneceği, bu 
hususun objektif bir kriter olduğu, mevcut 298 sayılı Kanunda kuranın nasıl yapılacağının açık olduğu, 
bir keyfiliğin söz konusu olmayacağı, ilçe seçim kurulu başkanının, ilçe seçim kurulunun huzurunda ad 
çekme suretiyle kura çekeceği, mevcut kanunda “iyi ün sahibi olmak” gibi son derece muğlak bir kritere 
sahip kişiler arasından sandık kurulu başkanının belirlendiği, getirilen düzenlemeyle bu uygulamaya son 
verildiği, yargı merci temsilcileri ya da kamu görevlileri yerine “iyi ün sahibi olmak” gibi sübjektif bir 
kriteri taşıyan bir kişiye güvenilmesinin son derece abes bir durum olduğu ifade edilmiştir.

-4’üncü madde üzerinde yapılan görüşmelerde düzenlemenin, 3’üncü maddede yer alan düzenlemeyle 
aynı mahiyette olduğu ifade edilmiştir.
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-5’inci madde üzerinde yapılan görüşmelerde, maddenin aleyhinde; Teklifle birlikte yapılacak iki 
farklı seçimin yasama organı üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimi pusulalarının aynı zarfa koyulacak 
olmasının seçmeni yönlendirme anlamına gelebileceği, iki farklı organın seçimlerinin ayrı zamanlarda 
yapılmasının yasama ve yürütme arasındaki kuvvet ayrılığını sağlama açısından önemli olduğu, yeni 
Cumhurbaşkanlığı sisteminde yasama ve yürütme seçimlerinin mutlaka ayrı olması gerektiği, aksi 
durumun seçmenin iradesini sakatlama anlamına geleceği belirtilmiştir.

-6’ncı madde üzerinde yapılan görüşmelerde; değişikliğin oy pusulasının nasıl olacağına yönelik 
teknik bir düzenleme getirdiği ifade edilmiştir.

-7’nci madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; düzenlemeyle sandık alanı kavramının kaldırıldığı, sandık çevresinin yeniden 

tanımlandığı, sandık alanının sandık çevresinden daha geniş bir alanı ifade ettiği, seçim güvenliği 
açısından sandık alanının önemli olduğu, seçmenin iradesini sakatlayacak her türlü fiilin sandık alanında 
gerçekleştiği, düzenlemeyle seçim güvenliğinin sandık çevresi gibi daha kısıtlı bir alana indirgendiği;

Toplantıya katılan kurum temsilcisi tarafından, bazı seçim bölgelerinde, örneğin köylerde seçim 
sandığının kurulacağı uygun bir binanın bulunmadığı, bu durumda prefabrik yapılar veya çadırlar 
kurulduğu, maddenin hâlihazırdaki YSK uygulamalarına yasal dayanak oluşturacağı ifade edilmiştir.

-8’inci madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; düzenlemeyle sandık kurulu başkanının yanında seçmene de kolluk kuvveti 

çağırma yetkisinin verilmesinin keyfi ve suistimale açık bir durum meydana getirebileceği, muhalefet 
partilerine mensup sandık müşahitlerinin asılsız ihbarlarla sandık başından uzaklaştırılmasının mümkün 
hale getirilebileceği, bu durumun seçimin şeffaflığı ve güvenli seçime gölge düşürebileceği,

Madde lehinde ise; uygulamada bazı sandık kurulu başkanlarının görevlerini suistimal ederek 
sandık çevresinde serbest bir şekilde oy kullanılmasını engelleyecek bir sorun olmasına rağmen 
kolluk kuvvetlerini çağırmadığı, seçmenin kendisini tehdit ve baskı altında hissederek oy kullandığı, 
bu sorunun önüne geçebilmek amacıyla seçmenlere de oy kullanmalarını engelleyen bir durumla 
karşılaştıklarında kolluk kuvvetlerini çağırma imkânı verildiği, ihbar eden kişinin bu ihbarı kendisini 
ortaya koyarak ismini bildirerek şahsen yapacağı, aksi takdirde ihbarın geçersiz olacağı belirtilmiştir.

-9’uncu madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; bir oyun hangi sandıkta kullanıldığının tespit edilmesinin tek yolunun sandık 

kurulu mührü olduğu, bu nedenle mühür olmayan oyların geçersiz addedildiği, YSK’nın seçim 
öncesinde çok miktarda yedek oy pusulası bastırdığı, getirilen düzenlemenin, seçimin yapıldığı ilçe için 
hazırlanan oy pusulaların, farklı sandıklarda mühürsüz olarak kullanılabilme tehlikesini doğurabileceği,

Madde lehinde ise; seçim sandıklarında görevli kamu görevlilerin ihmali veya kastı sonucu 
ortaya çıkan bir husus nedeniyle seçmenin cezalandırılamayacağı, seçmenin iradesinin sandığa tam 
olarak yansımasını sağlamak ve seçimlerdeki gereksiz tartışmaları ortadan kaldırmak amacıyla oy 
pusulalarının hangi hallerde geçerli sayılacağına ilişkin bir düzenleme yapıldığı ifade edilmiştir.

-10’uncu madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; oy pusulaları ve oy kullanma biçiminin ittifak kuracak siyasi partilerin lehine, 

ittifak yapmayacak partilerin aleyhine olacak şekilde düzenlendiği, düzenlemenin seçmen iradesinin 
sandığa sağlıklı bir şekilde yansımasını engelleyebileceği, oy pusulasında ittifaklar için daha fazla alan 
ayrıldığı, oy mührünün hangi şekilde basılırsa geçersiz sayılacağına ilişkin hususun itifak yapmayacak 
partilerin aleyhine olacağı, ayrıca bu hususun kafa karışıklığı oluşturacağı ve seçmenin iradesinin 
zorlama bir şekilde yorumlanması anlamına geleceği ifade edilmiştir.
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Madde lehinde ise; ittifak yapacak siyasi partilerin kendilerine ayrılan alan kadar yer kaplayacakları, 
bir haksızlık ve eşitsizliğin söz konusu olmayacağı, ittifaka ayrılan alanın, birlikte seçime giren siyasi 
partilerin toplam alanı kadar olacağı, burada asıl önemli olan hususun seçmen iradesinin seçim 
sandığına tam olarak yansımasına imkân tanımak olduğu belirtilmiştir.

-11’inci madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; 9’uncu maddede dile getirilen itirazların bu madde için de geçerli olduğu ve 

düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiği,
Madde lehinde ise, 9’uncu maddeyle aynı doğrultuda, uygulamada yaşanabilecek tereddütleri 

gidermek amacıyla, oy pusulalarının hangi durumlarda geçerli olacağına ilişkin düzenleme yapıldığı 
ifade edilmiştir.

-12’nci maddenin teknik bir düzenleme olduğu ifade edilmiştir.
-13’üncü madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; oy pusulasına basılan mührün kimi durumlarda ittifak için mi yoksa ittifaka 

katılan siyasi parti için mi kullanıldığının tespit edilemeyeceği, dolayısıyla düzenlemeyle, geçersiz 
sayılması gereken oyların ittifak lehine geçerli sayılmasının önünün açıldığı,

Madde lehinde ise; düzenlemeyle ittifaka verilen oyların ittifakı oluşturan partilere, aldıkları oy 
oranına göre dağıtılmasının öngörüldüğü, bir eşitsizlik ve adaletsizliğin bulunmadığı ifade edilmiştir.

-14’üncü madde üzerinde yapılan görüşmelerde; siyasi parti ittifakına yönelik bir düzenleme 
yapıldığı, hâlihazırdaki metinde yer alan siyasi partilerin birbirlerini destekleyemeyeceğine ilişkin 
yasağın kaldırıldığı, böylece demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezi olan siyasi partilere işbirliklerini 
açıktan yapma imkânı tanındığı ifade edilmiştir.

-15’inci madde üzerinde yapılan görüşmelerde; ittifaka dâhil olan her siyasi partinin kendi listesiyle 
seçime girmesinin ittifak uygulamasıyla bağdaşmadığı, düzenlemenin geleceğe yönelik olmaktan 
ziyade günümüz siyasi konjonktürüne yönelik olduğu ve temsilde adaleti zedelediği ifade edilmiştir.

-16’ncı madde üzerinde yapılan görüşmelerde, düzenlemenin genel ve soyut olmaktan ziyade 
günlük ihtiyaçlara yönelik olduğu ifade edilmiştir.

-17’nci madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; 7’nci maddede dile getirilen itirazların bu madde hükmü için de geçerli olduğu 

ifade edilmiş ve düzenlemenin ittifaklar lehine eşitsizlik meydana getirebileceği,
Madde lehinde ise; düzenlemeyle oy pusulasında ittifak partilerinin ne şekilde yer alacağının 

hükme bağlandığı, iki ittifak arasında eşitsizlik yaratacak bir düzenleme söz konusu olmadığı ifade 
edilmiştir.

18’inci madde üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; düzenlemeyle ittifak oylarının nasıl hesaplanacağının belirlendiği, geçersiz 

sayılması gereken bazı oyların zorlama bir yorumla ittifak lehine geçerli sayılacağı, bu durumun seçmen 
iradesini zedeleyeceği, maddede belirtilen hesaplama yöntemiyle oyların dağıtılmasının milletvekili 
dağılımını etkilemeyeceği düşünüldüğünde bu maddenin hangi amaca yönelik yapıldığının anlaşılamadığı, 
düzenlemenin Hazine yardımından faydalanma amacına yönelik olduğu izlenimini verdiği;

Madde lehinde ise; ittifakı oluşturan partilerin aldıkları oyların ittifakın aldığı oy sayısına 
oranlanarak milletvekili dağılımının yapılacağı, ittifakı oluşturan partilerin her birinin aldığı oya oranla 
daha fazla sayıda milletvekilliği elde etmeyeceği, düzenlemenin Hazine yardımıyla hiçbir ilgisinin 
olmadığı, itifaka verilen oyların adil bir şekilde dağıtıldığı ifade edilmiştir.
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-20’nci madde üzerinde yapılan görüşmelerde, madde aleyhinde olmak üzere, ittifak yapan bir 
siyasi partinin yüzde onluk ülke seçim barajını aşamadığı halde ittifaka dâhil olarak çok düşük oranda 
oy alsa bile ittifak yaptığı için yüzde onluk ülke seçim barajını geçmiş sayılacağı, buna karşın hiçbir 
ittifakta yer almayan ancak yüzde ona çok yakın oy alan bir partinin seçim barajını aşamayacağı, 
halihazırda temsilde adalet ilkesini zedeleyen baraj uygulamasının bu düzenlemeyle millet iradesini 
daha çok zedeleyeceği, az oy alan bir parti parlamentoya temsilci gönderirken daha çok oy alan ancak 
ittifak yapmayan bir partinin milletvekili çıkaramayacağı, bu hususun adaletsiz bir durum yaratacağı, 
ittifak yapan siyasi partilere bir ayrıcalık tanındığı ve getirilen düzenlemenin yüzde onluk ülke seçim 
barajından kurtulmak için siyasi partileri ittifaka zorladığı ifade edilmiştir.

-21’inci madde üzerinde yapılan görüşmelerde; madde aleyhinde olmak üzere, getirilen 
düzenlemenin seçim barajını aşan siyasi partilerin milletvekilleri dağılımının nasıl olacağını hükme 
bağladığı, düzenlemenin ittifak yapmayarak seçime giren partiler aleyhine bir durum oluşturacağı, 
20’nci maddede ileri sürülen itirazların bu madde için de geçerli olduğu, D’Hondt sisteminin hâlihazırda 
fazla oy alan partiyi koruduğu, getirilen sistemde iki defa D’Hondt sistemi uygulanacak olmasının 
adaletsiz bir durum yaratacağı ifade edilmiştir.

-19, 22, 23 ve 24’üncü maddelerin görüşmelerinde, bunların önceki maddeler neticesinde yapılan 
zorunlu düzenlemelerin devamı oldukları, 25’inci maddenin yürürlük, 26’ncı maddenin de yürütmeye 
ilişkin olduğu belirtilmiş ve üzerinde esasa ilişkin görüş ifade edilmemiştir.

Alınan yetki çerçevesinde; Teklifin çerçeve hükümleri ile işlenecek hükümleri arasında yer alan 
satır boşlukları kaldırılmıştır. Teklifin tamamı kanun dili ve yazım tekniği, terim birliği bakımından 
gözden geçirilmiş ve metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.

Teklifin başlığında yer alan “298 SAYILI” ibaresi, kanun yazım tekniğine uygun olması için 
metinden çıkarılmak,

Teklifin çerçeve;

-l’inci maddesi metninde yer alan “26/04/1961” ibaresi “26/4/1961” şeklinde değiştirilmek,

-3’üncü maddesinin işlenecek hükmün başlığında yer alan iki nokta işareti (:) çıkarılmak, “mülki 
amir” ibaresi diğer mevzuatla uyum ve terim birliği sağlamak amacıyla “mülki idare amiri” şeklinde, 
“ad çekmeyle” ibaresi, mevzuatla uyum ve terim birliği sağlamak amacıyla “ad çekme suretiyle” 
şeklinde değiştirilerek ve ikinci fıkrasının başına paragraf girintisi yapılmak,

-4’üncü maddesinin işlenecek metinde yer alan “hükmü” ibaresi metinden çıkarılmak ve “ad 
çekmeyle” ibaresi ise, terim birliği sağlamak amacıyla “ad çekme suretiyle” şeklinde değiştirilmek,

-5’inci maddesinin işlenecek hükmünde yer alan “kabinler” ibaresi terim birliği sağlamak açısından 
“oy verme kabinleri” şeklinde değiştirilmek,

-10’uncu maddesi ile işlenecek hükmün değişen ve eklenen fıkraların yazım tekniği açısından 
ayrı ayrı tırnak işareti içerisine alınmak ve fıkra başına ve sonuna (“ “) konulmak, 298 sayılı Kanunun 
100’üncü maddesine onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen fıkranın birinci 
cümlesinde yer alan “içeresinde” ibaresi “içerisinde” şeklinde değiştirilmek,

-12’nci maddesinde yer alan “yirmi ikinci” ibaresi kanun yazım tekniğine uygunluğunu sağlamak 
açısından “(22) numaralı” şeklinde değiştirilmek, “oylar ile ittifakların her birinin aldığı toplam geçerli 
ortak oyların,” ibaresinin sonundaki virgül işareti kaldırılmak,

-13’üncü maddesi metninde yer alan ikinci “ibaresi” sözcüğü anlatım bozukluğu oluşturması 
nedeniyle metinden çıkarılmak,
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-15’inci maddesinin işlenecek hükmün madde başlığında yer alan iki nokta işareti (:) çıkarılmak,
-16’ncı maddesinin işlenecek hükümde yer alan “partinin üyesi” ibaresinden sonra virgül işareti 

konulmak,
-17’nci maddesinin işlenecek hüküm içerisinde yer alan “dahil” ibareleri “dâhil” şeklinde 

uzatma işareti kullanmak ve üçüncü cümlenin başında yer alan “Bu durumda” ibaresi, oluşan anlatım 
bozukluğunu gidermek amacıyla metinden çıkarılmak,

-20’nci maddesinin işlenecek hükmü içerisinde yer alan noktalı virgül işareti (;), (ve) bağlacı 
şeklinde değiştirilmek,

-22’nci maddesinin çerçeve hükmünde yer alan “18/01/1984” ibaresi “18/1/1984” şeklinde, 
“Kanununun 19 uncu” ibaresi “Kanunun 19 uncu”, yeni eklenen fıkra içerisinde yer alan kanun adında 
kanun yazım tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında” ibaresi çıkarılmak,

-23’üncü maddesinin işlenecek hükmü içerisinde yer alan birinci fıkranın (ç) bendi içerisinde 
geçen “çevresinde dışında” ibaresinde oluşan anlatım bozukluğunu gidermek amacıyla “çevresi 
dışında” şeklinde değiştirilmek,

-24’üncü maddesi ile, çeşitli hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülen bazı kanunlara tam 
atıf yapmak ve maddede adı geçen kanunları açık olarak yazmak,

suretiyle kabul edilmiştir.
-2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 25 ve 26’ncı maddeleri ise aynen kabul edilmiştir.
Teklifin maddeleri ve tümü oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
Alt Komisyonumuzun görüşmeleri neticesinde hazırlanan Rapor ve kabul edilen metin, Anayasa 

Komisyonunun incelemesine saygılarımızla arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Üye
 Abdurrahman Öz Mehmet Parsak Murat Alparslan
 Aydın Afyonkarahisar Ankara
 Üye Üye Üye
 Mustafa Köse İbrahim Halil Fırat Kemalettin Yılmaztekin
 Antalya Adıyaman Şanlıurfa
 Üye Üye Üye
 Murat Emir Fatma Kaplan Hürriyet Erol Dora
 Ankara Kocaeli Mardin
 (Şerhimiz vardır) (Şerhimiz vardır) (Şerhimiz vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Murat Emir  Fatma Kaplan Hürriyet
 Ankara  Kocaeli
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ALT KOMİSYON METNİ

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 
İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları 
şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilir.”

MADDE 2- 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (14) numaralı bentten sonra 
gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (15) numaralı bent (18) numaralı bent olarak 
teselsül ettirilmiştir.

“15. Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek.
16. Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının 

oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim 
bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere 
seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların 
ilanına karar vermek.

17. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, 
oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm 
ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.”

MADDE 3- 298 sayılı Kanunun 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sandık kurulu başkanının belirlenmesi
MADDE 22- İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından 

yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe 
seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki 
katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları 
sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, 
bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.”

MADDE 4- 298 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek 

için önce, 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak 
belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad 
çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi 
olarak belirler.”

MADDE 5- 298 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; boyu 25, eni 
1 santimetre ebatlarında” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “sandıkları ve kabinlerinin” ibaresi “sandıklarının” 
şeklinde değiştirilmiştir.
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“Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulaları aynı zarfa konulur.
Seçimlerde kullanılacak oy verme kabinleri, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılır. 

Kabinlerin ölçü ve standartları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.”
MADDE 6- 298 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milletvekili,” 

ibaresi “Cumhurbaşkanı, milletvekili,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “hükümlere göre” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “filigranlı kağıttan” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Oy zarfları, ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi 
yer alacak şekilde Yüksek Seçim Kurulunca filigranlı kağıttan hazırlatılır.”

MADDE 7- 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sandık çevresi
MADDE 81- Sandık çevresi, oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, 

bölüm veya bu amaçla oluşturulan yerdir.”
MADDE 8- 298 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin başlığına “ve yasaklar:” ibaresi eklenmiş, 

ikinci fıkrasına “çağrı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ihbar” ibaresi eklenmiş, beşinci ve 
yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar 
eklenmiş ve mevcut son fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, 
sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından yapılan çağrı ya da seçmenlerin ihbarı üzerine 
gelen kolluk güçlerince derhal sandık çevresinden uzaklaştırılır ve gerekli yasal işlem yapılır. 
Seçmenlerce ihbar, o yer kolluk güçlerine şahsen yapılır.”

“Bu madde uyarınca sandık çevresine gelen kolluk güçleri, başkanın talebine veya kurulun kararına 
uymak zorunda olup, çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılır.

Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve belediye 
zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın 
konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremezler.

Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği 
şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı 
yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu fıkra hükümlerine uymayan 
kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır.”

“İlçe seçim kurulu başkanı, sandık çevresinde, sandık başı iş ve işlemlerinin düzen içinde 
yürütülmesini ve sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında güvenliği ve bu Kanunda 
öngörülen yasaklara uyulmasını sağlayacak tedbirleri alır; seçmenin ve bu yerlerde bulunma hakkına 
sahip diğer kişilerin buralara serbestçe girmesini engelleyen veya güçleştiren her türlü hareketi önler. Bu 
kapsamda, ilçe seçim kurulu başkanınca verilen talimatlara sandık kurulları, mülki ve idari makamlar 
uymak zorundadır.”

MADDE 9- 298 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim 
Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik 
bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli 
sayılır.”
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MADDE 10- 298 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına aşağıdaki 
cümleler eklenmiş; altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş; mevcut yedinci fıkra 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; mevcut sekizinci fıkrada yer alan “belediye ve muhtarlık seçimlerinde,” 
ibaresi “seçimlerde,” şeklinde değiştirilmiş; mevcut onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiş; mevcut on ikinci fıkrada yer alan “sayıları, her siyasi parti veya bağımsız adayın” 
ibaresi “sayıları, her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak oyları” şeklinde, “karşılaştırılarak, her 
siyasi parti veya bağımsız adayın” ibaresi “karşılaştırılarak, her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın 
ortak” şeklinde ve “ise, her siyasi parti veya bağımsız adayın” ibaresi “ise, her siyasi parti, bağımsız 
aday ve ittifakın ortak” şeklinde değiştirilmiş; mevcut on üçüncü fıkrada yer alan “Siyasi partilerin ve 
bağımsız adayların” ibaresi “Siyasi partilerin, bağımsız adayların ve ittifakların ortak” şeklinde ve “her 
siyasi parti ve bağımsız adayın” ibaresi “her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak” şeklinde 
değiştirilmiş; mevcut on yedinci fıkrada yer alan “siyasi partiye veya bağımsız adaya” ibaresi “siyasi 
parti, bağımsız aday veya ittifakın ortak oyu için” şeklinde değiştirilmiş ve mevcut on dokuzuncu 
ve yirminci fıkralarda yer alan “siyasi partilerin ve bağımsız adayların” ibareleri “siyasi partilerin, 
bağımsız adayların ve ittifakların ortak” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bunlardan sonra, ittifak yapan siyasi partilerin bulunması halinde, ittifakların birleşik oy pusulasındaki 
sıralarına göre ortak oyları için yeteri kadar sütun ayrılır ve bu sütunların üzerine ittifakların unvanları 
yazılır.”

“Ancak aynı zarf içinde birden fazla oy kullanılan seçimlerde, zarfın içinden çıkan oy pusulaları 
okunmadan önce, seçim türüne göre ters çevrilerek tasnif edilip masanın üzerine konulur ve dokuzuncu 
fıkra uyarınca işlem yapılır.”

“Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce Cumhurbaşkanı seçimine ait 
oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır.”

“Mahalli idare organları seçimlerinde;

a) Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi 
üyeliği ve muhtarlık,

b) Diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve 
muhtarlık,

seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır.”

“İttifak alanı içerisinde, “EVET” mührünün;

a) Bir siyasi partiye ayrılan alana,

b) Hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne,

c) İttifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana,

basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin 
cetveldeki sütununa işaretlenir. Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine “EVET” mührünün 
basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak 
oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenir.”

MADDE 11- 298 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7. Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu 
filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması.”
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MADDE 12- 298 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin ikinci fıkrasının (22) numaralı bendinde 
yer alan “oyların” ibaresi “oylar ile ittifakların her birinin aldığı toplam geçerli ortak oyların” şeklinde 
ve üçüncü fıkrasında yer alan “sandık çevresi içinde” ibaresi “sandığın konulduğu bina veya yapıda” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 298 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasına (14) numaralı bentten 
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve altıncı 
fıkrasında yer alan “adayların” ibaresi “adaylar ile ittifakların ortak” şeklinde değiştirilmiştir.

“15. İttifakların her birinin aldığı ortak oy sayısı,

16. İttifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı oy sayısına, ittifakın ortak oylarından 
gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısı,”

MADDE 14- 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 90 ıncı maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar.”

MADDE 15- 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 12 nci maddesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

“Seçim İttifakı

MADDE 12/A- Siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilir. İttifak yapan siyasi partiler, kendi 
aday listelerini verir.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren 
en geç yedi gün içinde, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim 
Kuruluna teslim eder. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, 
aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilir.

İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı 
olmayan diğer hususlar yer alır.

Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilir. Bu durum, Yüksek 
Seçim Kurulunca aynı ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere derhal bildirilir. Vazgeçme halinde, 
ittifak diğer partiler arasında devam eder. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 
17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilir veya ittifaktan 
vazgeçebilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususlar 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 16- 2839 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, 
kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından 
aday gösterilebilir.”

MADDE 17- 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki 
paragraf eklenmiştir.
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“İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dâhil edilir ve oy pusulasında yan yana yer alır. 
Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenir. İttifak yapan siyasi partilerin sütunlarının 
üzerinde; kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının 
aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunur. 
İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız “İTTİFAK” ibaresi yazılır. Unvanı olmayan 
ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılır. İttifak unvanı 
bölümü ile aralarındaki boşluk dâhil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanıdır.”

MADDE 18- 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasi 
partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın 
ilave edilmesiyle elde edilir. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi 
partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsayının 
ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilir.”

MADDE 19- 2839 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“f) Seçime katılmış olan siyasi partiler ve bağımsız adaylar ile ittifakların her birinin aldığı oy sayısını,”

MADDE 20- 2839 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “her siyasi partinin” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ve ittifakın” ibaresi, “bölerek, siyasi partilerin” ibaresi ile “aşan siyasi partilerin” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ittifakların” ibareleri eklenmiştir.

“Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde onluk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin 
aldıkları geçerli oyların toplamı dikkate alınır ve bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmaz.”

MADDE 21- 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin başlığında yer alan “partilerin” ibaresi 
“partiler, ittifaklar” şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasında yer alan “ile yukarıdaki maddede yazılı 
oranı aşan siyasi partilerin,” ibaresi “ve 33 üncü maddede yazılı oranı aşan siyasi partiler ile bu oranı 
aşan ittifakların,” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “partilerin” ibaresi 
“partilerin, ittifakların” şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesine “partilerin” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ve ittifakların” ibaresi eklenmiş, son cümlesinde yer alan “partilere” ibaresi “siyasi partilere, 
ittifaklara” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına “partilerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 
ittifaklardan” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam 
oyu esas alınır. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her 
birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu maddedeki usule göre paylaştırılır.”

MADDE 22- 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “pusulası” ibaresi 
“pusulaları” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, 
mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “pusulasını” ibaresi “pusulalarını” şeklinde değiştirilmiş, mevcut 
dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy 
pusulaları aynı zarfa konulur. Ancak 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca seçim bölgelerinin 
birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusulası ayrı zarfa konulur ve bu zarf 
ayrı sandığa atılır.”
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MADDE 23- (1) 298 sayılı Kanunun;

a) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgiler” ibaresi “yerleşim yeri adresi bilgileri” 
şeklinde değiştirilmiştir.

b) 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgiler” ibaresi “yerleşim yeri adresi bilgileri” 
şeklinde değiştirilmiştir.

c) 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “alanı içinde” ibaresi 
“çevresinde” ve (2) numaralı bendinde yer alan “Sandık alanında,” ibaresi “İlçe seçim kurulunca 
belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde,” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 72 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “alanında” ibaresi “çevresi 
dışında” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “sandık alanında” ibaresi “seçim 
bölgesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 85 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “alanı” ibareleri “çevresi”, birinci 
fıkrasında yer alan “sandık alanına” ibaresi “sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına” 
şeklinde değiştirilmiştir.

f) 153 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “sandık alanına” ibareleri 
“sandığın konulduğu bina, yapı veya bunların müştemilatına” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2839 sayılı Kanunun;

a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Yükümlü olduğu askerlik hizmetini 
yapmamış” ibaresi “Askerlikle ilişiği” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 31 inci maddesinin birinci fıkrasına “oy sayısını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ittifakların 
ortak oy sayısı ile ortak oylarından gelen payı” ibaresi eklenmiştir.

(3) 2972 sayılı Kanunun;

a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmibeş” ibaresi “on sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “25” ibaresi “on sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 83 üncü maddesi, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 32 nci 
maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Anayasa Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Anayasa Komisyonu 09/03/2018
 Esas No: 2/2137
 Karar No: 9

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2137 esas numaralı “298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 27/02/2018, 
28/02/2018, 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018 ve 08/03/2018 tarihlerinde yapılan toplantılarında 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur.
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1. Giriş
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM, Milliyetçi Hareket 

Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet BAHÇELİ ile 6 milletvekili tarafından hazırlanıp 
21/02/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) sunulan ve Başkanlıkça 
da 22/02/2018 tarihinde esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 2/2137 esas numaralı 
“298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP 
Başkanlığında, Komisyonumuzun 27/02/2018 tarihli 20’nci toplantısında görüşülmeye başlanmıştır.

Söz konusu toplantıda Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. Maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce Komisyonda temsil edilen 
dört siyasi parti grubuna mensup üyeler tarafından verilen ortak önerge doğrultusunda Komisyonumuz, 
Teklifin daha detaylı incelenebilmesi amacıyla dokuz üyeden oluşan bir alt komisyon kurulmasına 
karar vermiştir.

Alt Komisyon kurulduğu 27/02/2018 tarihinde yaptığı toplantıda, başkan ve başkanvekilini seçerek 
çalışmalarına başlamış ve 28/02/2018 tarihli toplantısı ile Teklif üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak 
raporunu 01/03/2018 tarihinde Başkanlığımıza sunmuştur.

Komisyonumuzda, 05/03/2018 tarihinde Teklif üzerinde tekrar başlayan müzakereler, Teklifin 
tümünün 08/03/2018 tarihinde kabul edilmesiyle sona ermiştir. Komisyonumuz bu süre içinde 
alt komisyon çalışması dâhil olmak üzere yaklaşık olarak otuz sekiz (38) saat yasama faaliyetinde 
bulunmuş ve 826 sayfa tam tutanak tutulmuştur.1

Teklif, Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit GÜL, Adalet Bakanlığı, Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri ile TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla 
görüşülmüştür.

2. Teklifin İçeriği
Teklif ile; siyasi partilerin işbirliği yapmasına yönelik seçim mevzuatında dağınık bir şekilde 

bulunan yasaklar kaldırılmakta, fiiliyatta uygulanan ancak yasal alt yapısı bulunmayan, siyasi partilerin 
seçimlerde ittifak yapmalarına yasal imkân tanınmakta, seçim güvenliği artırılmakta, mahalli idare 
organlarında seçilme yaşı yirmi beşten on sekize düşürülerek seçilme koşullarında kolaylık sağlanmakta, 
geçersiz oyların sayısının azaltılmasına ve seçmenin iradesinin tam olarak sandığa yansıyabilmesine 
yönelik tedbirler getirilmekte, hasta veya engelli seçmenlerin evlerinde oy kullanmalarına imkân 
sağlanmakta, siyasi partiler arasında işbirliği teşvik edilmekte ve yerel seçim ile genel seçimin birlikte 
yapılma zorunluluğunu getiren düzenleme kaldırılarak son Anayasa değişikliğine uyum sağlanmaktadır. 

Yukarıda söz edilen düzenlemeler için Teklif ile; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunda, Milletvekili Seçimi Kanununda, Siyasi Partiler Kanununda ve Mahalli İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılmaktadır.

3. Teklifin Genel Gerekçesi
Teklifin genel gerekçesi incelendiğinde;

-Özgürlükçü ve çoğulcu demokratik rejimlerin özgür, eşit, serbest ve dürüst şekilde yapılan 
seçimlere dayandığı,
                                         
1 Komisyon tutanaklarına,
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.tutanaklar?pKomKod=8&pDonem=26&pYasamaYili=3 
adresinden ulaşılabilir.
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-Seçimlerin, demokratik düzenin başlıca meşruiyet kaynağı ve yönetimlerin halk tarafından 
benimsendiğinin göstergesi olduğu, demokratik yönetimin temeli olan serbest seçim hakkının, her türlü 
etkiden uzak, hür iradeyle kullanılan oylarla bir anlam ve değer taşıdığı,

-Seçimlerin dürüstlük kurallarına uygun biçimde yapılmasını sağlamanın Devletin en önemli 
görevlerinden olduğu, bu görevin bir gereği olarak, seçimin güvenli ve tarafsız olmasını sağlayacak 
ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç bulunduğu,

-Seçim güvenliğinin sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılması muhtemel yerlerde, seçimlerin 
serbestliği ve gizli oy ilkeleri gereğince seçmenlerin hiçbir etki ve baskı altında kalmadan seçme 
haklarını kullanabilmeleri amacıyla, sandıkların seçim güvenliğinin tam olarak sağlanabileceği en 
yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin ve muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere 
seçim bölgelerinin birleştirilmesine, birleştirilen seçim bölgeleri veya sandık bölgelerinde seçmen 
listelerinin karma şekilde düzenlenmesine YSK’nın karar verebileceği,

-Mahalli idare organlarına seçilme yaşının yirmi beşten on sekize indirildiği, böylece genç nüfusun 
yerel yönetimlerin karar alma organlarında daha fazla temsil edilmesinin amaçlandığı,

-İlçe seçim kurulu başkanının, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yeri esasına göre bildirilen 
kamu görevlileri arasından önce ad çekmek suretiyle ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanının iki katı 
sayıda kamu görevlisini tespit edeceği, sonra bu kamu görevlileri arasından mani hali bulunmayanların 
sandık kurulu başkanı olarak belirleneceği, sandık kurulunun siyasi partiler tarafından bildirilenler 
dışındaki asıl ve yedek üyelerinin de aynı usulle belirleneceği,

-Uygulamada ortaya çıkan sorunların önüne geçilmesi amacıyla, mahalli idare organları 
seçimlerinde oy pusulalarının tamamının aynı zarfa konulmasına yönelik düzenleme yapıldığı, 6771 
sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin aynı gün 
yapılması hükme bağlandığından, mahalli idare organları seçimlerinde yaşanan benzeri sorunların 
önüne geçilmesi amacıyla, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde de oy 
pusulalarının aynı zarfa konulmasının öngörüldüğü,

-Mevcut düzenlemeye göre kolluk güçlerinin sandık çevresine sadece sandık kurulu başkanı veya 
üyelerden birinin çağrısı üzerine gelebildiği, Teklifle seçmenlerin şahsen yapacakları ihbar üzerine de kolluk 
güçlerinin sandık çevresine gelebilmelerinin öngörüldüğü, kolluk güçlerinin sandık kurulunun talimatına 
uymak zorunda oldukları ve çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılacakları,

-Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarında yer alan yasakların kaldırılarak, siyasi partilerin 
milletvekili seçimine ittifak yaparak girmelerine imkân veren düzenlemelerin getirildiği, siyasi 
partilerin seçimlerde ortak hareket etmelerine dair usul ve esaslar düzenlenerek ülkemizde uzun 
zamandır yapılmakta olan fiili ittifakların kanuni temelde yapılmasına imkân sağlandığı

ifade edilmekte ve Teklifin bu amaçlarla hazırlandığı belirtilmektedir.
4. Teklifin Maddelerinde Öngörülen Düzenlemeler
Kanun Teklifi ile aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir.
a) Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikle;
-Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde 

kalmaları şartıyla gerektiğinde farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmelerine imkân tanınmakta,
-YSK’ya, seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirleme, seçim güvenliğinin 

sağlanması amacıyla vali veya il seçim kurulu başkanının talebi üzerine sandıkların taşınmasına, seçim 
veya sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verebilme ve hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa 
bağımlı olan seçmenlerin seçme hakkını kullanabilmeleri amacıyla seyyar sandık kurulu oluşturmasına 
ilişkin usul ve esasları belirleme şeklinde yeni yetki ve görevler verilmekte,
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-Sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu üyeliği müessesesine belli bir düzen getirilmekte, 
sandık kurulu başkanları, ilçede ikamet eden kamu görevlileri arasından belirlenmekte, oy sandıklarının 
kurulacağı seçim bölgesinde “iyi ün yapmış kişiler” kavramına dayalı sandık kurulu başkanını seçme 
uygulaması yerine sandık kurulu başkanlarının sandığın kurulacağı seçim bölgesinde ikamet eden 
kamu görevlileri arasından seçilmesi öngörülmekte ve sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi 
durumunda hangi üyenin başkanlık edeceği belirlenmekte,

-Sandık kurulu üyeliklerine partili olmayan üyelerin seçilme usulü değiştirilmekte, sandık 
kurulunun bir asıl ve bir yedek üyesinin, ilçede ikamet eden kamu görevlileri arasından belirlenmesi 
öngörülmekte,

-19/10/2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48’inci maddesinin dördüncü 
fıkrasında yapılan değişiklik sonrası seçmen kütüğünün oluşturulmasında ortaya çıkabilecek 
tereddütleri gidermek maksadıyla seçmen kütüğünde, “adres kayıt sistemindeki bilgiler” yerine “adres 
kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi bilgilerinin” esas alınacağı düzenlenmekte,

-Seçimde kullanılacak zarfların ebatları ile oy sandıklarının kapak açıklığı ölçülerinin YSK 
tarafından belirlenmesi düzenlemesi getirilmekte, oy verme kabinlerinin şekli ile alakalı çok ayrıntılı ve 
her yerde uygulanması zor açıklama kaldırılarak gizli oy ilkesi esas alınarak ölçütlerin YSK tarafından 
belirlenmesi tercih edilmekte,

-Mevcut sandık alanı ve sandık çevresi ayrımından vazgeçilerek sandık alanı uygulaması 
kaldırılmakta ve sandık çevresi kavramı yeniden tanımlanmakta, 

-Kolluk kuvvetlerinin sandık çevresine seçmenlerin ihbarı üzerine de gelebilmesine imkân 
tanınmakta,

-Seçmenin iradesinin seçim sandığına tam yansıtılabilmesi için sehven mühürlenmeyen oy 
zarflarına ilişkin düzenleme yapılmakta, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan zarf ve birleşik 
oy pusulalarının Türkiye Cumhuriyeti YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunması 
halinde geçerli sayılması öngörülmekte,

-YSK filigranı bulunan ve yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe 
bulunmayan oy pusulalarının arkasında sandık kurullarının mührü bulunmasa dahi bu oy pusulalarının 
geçerli olacağı kabul edilmekte,

-Getirilen ittifak müessesesi ve mahalli idare organları seçimleri ile birlikte yapılan Cumhurbaşkanı 
ve milletvekili seçimlerinde kullanılan oy pusulalarının aynı zarfa konulmasına bağlı olarak oyların 
sayım ve dökümü hususlarında değişiklik yapılmakta, 

-Seçimlerde sayım döküm cetvelinde siyasi parti ve bağımsız adaylara ayrılan sütunlardan sonra 
ittifakın ortak oyları için de sütun ayrılmakta,

-“EVET” mührünün; bir siyasi partiye ayrılan alana veya hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem 
de ittifak unvanı bölümüne ya da ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana 
basılması durumunda da bu oy pusulaları geçerli kabul edilmekte,

-İttifakların her birinin aldığı ortak oy sayısı ile ittifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına 
aldığı oya, ortak oylardan gelen payın eklenmesinden sonraki oy sayılarının ilçe seçim kurulunun 
düzenleyeceği ilçe birleştirme tutanağında gösterilmesi öngörülmekte,

-Sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısının ayrı ayrı gösterilmesi 
öngörülmekte,

b) Milletvekili Seçimi Kanununda yapılacak değişiklikle;
-Milletvekili seçilebilmek için aranan “askerlik hizmetini yapmış olma” şartı, “askerlikle ilişiği 

olmama” şeklinde değiştirilmekte,
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-Siyasi partilerin milletvekili seçimlerine ittifak yaparak katılabilmelerine ilişkin düzenleme 
yapılmakta, 

-Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, seçime 
katılmayan partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınmak şartıyla 
başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilmekte,

-Kullanılacak oy pusulalarının şeklinde, ittifak yapan siyasi partiler için ayrı bir düzenleme 
yapılmakta,

-İttifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin almış oldukları geçerli 
oyların hesaplanma usulü belirlenmekte,

-İl birleştirme tutanağında milletvekili dağıtımına esas olmak üzere ittifakların her birinin aldığı 
oy sayısı bir başka ifadeyle ittifak içerisindeki siyasi partilerin geçerli oyları toplamı gösterilebilmekte,

-İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde onu (%10’u) geçmesi 
hâlinde, bu siyasi partilerin her birinin seçim barajını geçmiş sayılması öngörülmekte,

-İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifakı yapan siyasi partilerin toplam 
oyu dikkate alınarak önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı tespit edilmekte, akabinde bu 
milletvekillikleri, ittifakı yapan siyasi partilerin geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılmakta,

c) Siyasi Partiler Kanununda yapılacak değişiklikle;

-Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan 
hüküm kaldırılmakta,

d) Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda 
yapılacak değişiklikle;

-Mahalli idare organları seçimlerinde kullanılan bütün oy pusulalarının aynı zarfa konulması 
öngörülmekte,

-Mahalli idare organlarına; -muhtar, belediye başkanı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi 
üyeliğine- seçilebilme yaşı yirmi beşten on sekize düşürülmekte.

5. Teklifin Görüşülmesi

5.1. Teklifin Geneli Üzerindeki Görüşmeler

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerde Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa ŞENTOP;

-Görüşülen 26 maddelik Teklif ile hükümet sistemine ilişkin yapılan Anayasa değişikliğine uyum, 
seçim ittifakı ve seçim güvenliğine yönelik üç ana başlık altında düzenlemelerin yapıldığını, 

Birinci başlık kapsamında, Anayasada yapılan ve 16/04/2017 tarihli referandumla kabul edilen 
hükûmet sistemi değişikliği neticesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken 
değişiklikler, örneğin mahalli idare organlarına seçilme yaşının yirmi beşten on sekize indirilmesi 
ve söz konusu seçilme yaşı düzenlemesinin tam olarak uygulanabilmesi için askerlik yapmış olma 
koşulunun, askerlikle ilişiği bulunmama şeklinde değişiklik yapıldığını,

İkinci başlık kapsamında, seçim güvenliğine ilişkin düzenlemeler getirildiğini, bu konunun uzun 
zamandan beri tartışıldığını, daha önce de 2010 yılında buna ilişkin bazı düzenlemelerin yapıldığını, 
bu tedbirlerin bir kısmının YSK’nın müstakar uygulamalarının kanuni bir temele kavuşturulmasına 
yönelik düzenlemeler olduğunu,
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Üçüncü başlık kapsamında ise, siyasi partilerin milletvekili seçimlerinde ittifak yaparak seçime 
girebilmelerine ilişkin düzenlemeler yapıldığını ve bu doğrultuda Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, Milletvekili Seçimi Kanununda ve Siyasi Partiler Kanununda 
bazı değişiklikler gerçekleştirildiğini, 

-Türkiye’de 1991 seçimlerinden başlamak üzere siyasi partilerin fiilen ittifak yaparak seçime 
birlikte girdiklerini, bu ittifakların kanuni bir dayanağı bulunmadığını ancak, fiilî ittifakların 
gerçekleştirildiğini, daha sonraki seçimlerde de benzer şekilde ittifakların yapıldığını,

-Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada birçok ülkede de seçim ittifaklarını düzenleyen 
yasaların bulunduğunu, bu çerçevede siyasi partilerin milletvekili seçimlerine ittifak yaparak birlikte 
girmelerini yasaklayan hükümlerin yürürlükten kaldırıldığını, buna ilave olarak siyasi partilerin 
ittifaklarıyla alakalı kılavuz niteliğinde temel bir düzenlemenin yapıldığını

ifade etmiştir.

Teklifin ilk imza sahiplerinden Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI;

-Kanun Teklifinde seçim ittifakı, seçim güvenliği ve mahallî idareler seçimlerine yönelik 
düzenlemelerin yer aldığını, 

-Türkiye siyasi hayatında demokratikleşme yönünde önemli bir adım atıldığını, Siyasi Partiler 
Kanunu ve seçim kanunlarında ittifakı yasaklayan hükümlerin kaldırıldığını, siyasi partilerin ittifak 
yaparak seçime katılabilmelerinin yasal altyapısının oluşturulduğunu, 

-Ülkemizde siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarının yeni bir konu olmadığını, öteden beri 
yapılagelmekte olduğunu, ancak siyasi partilerin ittifak yapmaları kanunen yasak olduğundan kanuna 
karşı hile yoluyla ittifak yapmak durumunda kaldıklarını, bu yolla yapılan seçim ittifaklarının en az beş 
örneğinin olduğunu,

-Kanuna karşı hile yoluyla yapılan bu ittifaklarda siyasi partilerin adaylarının başka bir siyasi 
partinin çatısı altında seçime girmeleri, o siyasi partilerin genel başkan ve yöneticileri ile adaylarının 
partilerinden ayrılmaları, diğer partiye üye olmadıklarından aday gösterilmeleri için kanun gereği 
partilerinin yazılı muvafakat vermeleri, seçim sonrası siyasi partilerine dönmek için de ya bir hülle 
partisi kurup asıl partileriyle birleşme kararı almaları ya da partilerine dönüş sonrası olağanüstü 
kongrede genel başkan ve yönetici seçilmeleri gibi durumlarla karşılaşıldığını,

-12 Eylül 1980 darbe zihniyetinin ürünü olan yasakların kaldırıldığını, siyasi partilerin özgürlük 
alanlarının genişletildiğini, siyaset alanının daha demokratik bir hâle getirildiğini, 

-Siyasi partilerin kanuna karşı hile yoluyla değil kurumsal kimlikleriyle ve tüzel kişilikleriyle 
ittifak yapmalarının önünün açıldığını, ayrıca, herhangi bir siyasi parti liderinin veya üyelerinin kendi 
partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listelerinden aday olabilmelerine de imkân sağlandığını,

-Ülkemizde ve özellikle bazı Avrupa ülkelerinde yapılan seçim ittifakları uygulamaları dikkate 
alınarak bir düzenleme yapıldığını, seçime girme hakkı kazanan her siyasi parti için aynı şartları 
öngören, eşit imkân ve fırsatlar sunan bir düzenleme getirildiğini,

-Siyasi partilere şeffaf bir ortamda ve hukuki zeminde seçim ittifakı yapabilme imkânının 
sağlandığını, böylece seçmene karşı da dürüst ve tutarlı bir siyasetin önünün açıldığını,

-Seçim güvenliği açısından sorun olabilecek yerlerde seçimlerin serbestliği ve gizli oy ilkeleri 
gereğince seçmenlerin hiçbir etki ve baskı altında kalmadan seçme haklarını kullanabilmeleri amacıyla 
o yerdeki sandıkların, seçim güvenliğinin sağlanabileceği en yakın seçim bölgelerine taşınması ile 
sandık bölgelerinin ve seçim bölgelerinin birleştirilmesi hususlarında YSK’ya görev ve yetki verildiğini, 



‒ 44 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 534)

-Cebir, şiddet ve tehditle sandık başı düzenini bozmaya kalkışanların sandık çevresinden 
uzaklaştırılması için sandık kurulu başkanı ve üyelerinden birinin çağrısının yanı sıra seçmenlerin 
de şahsen ihbarı üzerine kolluk güçlerinin sandık çevresine gelebilmelerinin öngörüldüğünü, kolluk 
güçlerinin sandık kurulunun talimatına uymak zorunda olduklarını ve çağrı veya ihbar sebebi ortadan 
kalkınca sandık çevresinden ayrılacaklarını, 

-“İyi ün sahibi olmak” ile “tanınmış kimseler” kavramlarının soyut niteliği ve uygulamada bu 
görevi yürütme yeterliliği açısından karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak sandık kurulu başkanlarının 
kamu görevlileri arasından kurayla belirlenmesi esasının getirildiğini,

-Sandık kurulu mührü olmayan zarflar ve oy pusulalarının geçersiz sayılacağına dair kanunda 
yer alan temel kuralın korunduğunu, ancak yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği anlaşılan, 
ilçe seçim kurulunun mührünü taşıyan ve sandık kurullarının ihmali sonucu mühürlenmeyen YSK 
filigranlı zarfların ve yine sandık kurullarının ihmali sonucu mühürlenmeyen YSK filigranlı oy 
pusulalarının uygulamada olduğu gibi geçerli sayılmasının düzenlendiğini, bununla bir anayasal hak 
olan seçme hakkının sandık kurulunun ihmali nedeniyle engellenmemesi ve seçmen tercihinin sandığa 
yansıtılmasının amaçlandığını, 

-Seçmenlerce başka seçim türüne ait oy pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya 
zarfın atılacağı sandıkların karıştırılması gibi nedenler oyların geçersiz sayılmasına sebep olduğundan, 
uygulamada ortaya çıkan sorunların önüne geçilmesi amacıyla mahalli idare organları seçimlerinde 
oy pusulalarının tamamının aynı zarfa konulmasına yönelik düzenleme yapıldığını, aynı şekilde 
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde de oy pusulalarının aynı zarfa konulmasının öngörüldüğünü, 

-Uygulamada sedyeyle veya yakınlarının sırtında seçim sandığına getirilen, hastalığı veya engeli 
nedeniyle yatağa bağımlı seçmenlere, oy kullanmada büyük kolaylık getirildiğini, bu seçmenlerin oy 
kullanma hakkını temin etmek üzere seyyar sandık oluşturulduğunu, 

-Anayasa değişikliklerine uyum kapsamında bazı düzenlemelere de yer verildiğini, bir yıl içinde 
yapılması gereken milletvekilliği genel seçimi ve mahalli idareler seçimlerinin birlikte yapılmasını 
öngören hükmün yürürlükten kaldırıldığını, milletvekili olamayacaklarla ilgili olarak “Yükümlü olduğu 
askerlik hizmetini yapmamış” olması ibaresinin “askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde değiştirildiğini, 

-Genç nüfusun yerel yönetimlerin karar alma organları ile idaresinde daha fazla temsil 
edilebilmelerinin önünü açmak amacıyla mahalli idare organlarına seçilme yaşının yirmi beşten on 
sekize indirildiğini 

ifade etmiştir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Hükûmet adına söz alan Adalet Bakanı ve Teklif 
sahiplerinden Gaziantep Milletvekili Abdülhamit GÜL;

-Teklifin medeni bir müzakere ve tartışma ortamında olgunlaştırılmasını temenni ettiğini,

-Demokratik rejimin temelinin serbest seçimler olduğunu, demokratik yarışın özgür, dürüst ve eşit 
şartlarda sürdürülmesinin esas olduğunu, 

-Söz ve kararın millete ait olduğunu, milli egemenliğin aslî sahibi olan milletin iradesinin 
üstünlüğünün, millet iradesine saygıyı gerektirdiğini, bu iradenin en temel tezahürü olan seçimlerin ise 
güven içinde, gizlilik ve dürüstlük esaslarıyla yapılmasının önemli olduğunu,

-Seçimlerin güvenliğini sağlamanın gizlilik ve dürüstlük ilkelerine sadakatle katılımı artırmanın, 
millet iradesine sahip çıkmak anlamına geldiğini,
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-Teklif ile bir taraftan seçimlerin güvenli ve tarafsız biçimde yürütülmesini sağlayacak ve katılımı 
artıracak ilave tedbirler geliştirildiğini, diğer taraftan mahalli idare seçimlerine ilişkin hükümlere ve en 
önemlisi ise bugüne kadar kanuni bir çerçevesi bulunmayan seçim ittifaklarına ilişkin düzenlemelerin 
öngörüldüğünü,

-Teklifle öngörülen düzenlemelerin temel olarak bu üç konuda olduğunu, ancak seçim ittifaklarını 
yasal altyapıya kavuşturan hükümlerin öne çıktığını, ittifakların hukuki zemine taşındığını, bu yönüyle 
düzenlemenin demokratik tecrübemizde önemli bir dönüm noktası oluşturacağını,

 -Siyasi partilerin ortak amaçlar ve ortak ilkeler doğrultusundaki ittifaklarının yeni olmadığını, 
ittifakların her zaman kurulduğunu, ancak; dilde, fikirde ve işte birliğin siyasetin matematiği içinde her 
zaman ve her koşulda mümkün olmadığını,

-Mevzuattaki kısıtlayıcı, yasaklayıcı hükümlerin, siyasi partilerin tüzel kişiliklerini koruyarak 
işbirliğine gitmelerini bugüne dek engellediğini,

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin en büyük vaadinin, mevcut sistemin ayıplarını gidermek 
ve istikrar arayışlarında tarihi çelişkileri çözmek olduğunu,

-Yapılan Anayasa değişikliğiyle milletin kendisini idare edecekleri doğrudan ve öngörülebilir 
biçimde seçme hakkını elde ettiğini, daha güçlü bir demokratik meşruiyet sağlamaya ve siyasi istikrar 
risklerini ortadan kaldırmaya doğru tarihi bir adım atıldığını, 

-Ülkeyi beş yıl boyunca idare edecek olan Hükümetin, yüzde elliden daha fazla bir oyla belirlenecek 
olmasının önemli sonuçları beraberinde getireceğini, bu bağlamda siyasetin dili ve üslubunun toplum 
ortalamasına ayarlanacağını, iktidar iddiası olan herkesin politikalarını buna göre belirleyeceğini, 
kutuplaşma siyaseti değil, kucaklaşma siyasetinin önünün açılacağını, 

-Koalisyonlar döneminin kapandığını, yönetim istikrarını sağlamanın garantisi olmayan parçalı 
siyasetin tarihe karıştığını, milletin oy ve tercihinin, artık siyasi pazarlık konusu olmayacağını, siyasi 
çıkarların siyasi ilkeleri bastırdığı koalisyon dönemlerinin yaşanmayacağını,

-İttifak ve koalisyonun bambaşka iklimlerin kavramları olduklarını, koalisyonun sonuçlar, 
ittifakın ise sebepler üzerinden ilerlediğini, koalisyonda zorunluluk öne çıkarken, ittifakta ise bir tercih 
olduğunu, koalisyonun, siyasal çıkarların siyasi ilkeleri bastırdığı bir sonuç olduğunu, ittifakın ise ilke 
ve değerler, ortak program ve öncelikler üzerine kurulduğunu,

-Koalisyonun, milletin tercih ve teveccühüne dayanmayan bir iktidar demek olduğunu, koalisyon 
üzerinde seçmenin söz ve tercih hakkının bulunmadığını, ittifakın ise milletin onay ve kabulüne 
sunulduğunu, 

-Koalisyonun, yönetimde istikrar garantisi sunmayan parlamenter sistemin kriz çözme yöntemi 
olduğunu, üstelik krizin kalıcı çözümünün de garanti edilmediğini, ittifak modeli içinde ise bu 
belirsizliklere yer olmadığını, her şeyin önceden belli olduğunu,

-Siyasi ittifakların, halkın temayülünü sandığa ve dolayısıyla Meclise yansıtarak daha fazla 
demokratik meşruiyete hizmet edeceğini,

-İttifak düzenlemesinin iki partinin değil, Türkiye’nin geleceğine yatırım olduğunu, ülke demokrasisi 
için kurumsal bir kazanım olduğunu, bu imkânın, ittifak iradesini bugünden ortaya koyan siyasi partilere 
özgü bir ayrıcalık olarak tasarlanmadığını, bütün partilerin değerlerine, prensiplerine, vaatlerine ve siyasi 
önceliklerine uygun olarak başka partilerle ittifak yapma veya yapmama tercihine sahip olacaklarını,

-İttifaka ortak baraj uygulamasının, rüştünü ispat etmiş partiler için değil, esasen küçük partiler için 
bir avantaj olduğunu, oy oranları az olan partilerin, ittifak imkânıyla siyasi temsil şanslarını artırdıklarını 
ve oylarının da böylece kilit öneme sahip hale geldiğini, ikinci bir avantajın ise, düşük başarı tahminleriyle 
daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerin de daha büyük katılım göstermelerinin beklendiğini, 
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-Esasen yapılan araştırmaların, siyasi ittifakların seçmen davranışlarını genel olarak olumlu 
etkilediğini gösterdiğini, ittifakların seçime katılımı her ölçekte artırdığını, istikrarlı ittifakların, 
istikrarlı bir parti sistemini de kolaylaştırdığını ve demokrasinin bu sayede kurumsallaştığını,

-Teklifin, öne çıkan ittifak modeli dışında başka birçok konuda yenilikler içerdiğini, gerek seçim 
güvenliğini, gerekse seçimlere katılımı artıracak ilave tedbirler getirdiğini,

-Örneğin, hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlere anayasal bir hak olan 
seçme haklarını kullanabilmelerine imkân sağlandığını, bu amaçla YSK’ya seyyar sandık kurulları 
oluşturma görevi verildiğini,

-Sandık alanı ve sandık çevresinin genişliğinden kaynaklanan yetki karmaşası ve sorunların 
giderildiğini, sandık çevresinin yeniden tanımlandığını, serbest ve gizli oy ilkeleri gözetilerek 
güvenliğin de artırıldığını, 

 -Tek zarf uygulamasıyla, sandık başında yaşanan karmaşanın giderildiğini, basit bir hatadan 
kaynaklanan nedenlerle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçildiğini,

-Sandık kurullarının ihmaliyle oyların iptal olmasının engellenmesi ve vatandaşın seçme hakkının 
korunması amacıyla, istisnasız bütün partilerin müracaatlarıyla bugüne kadar YSK kararlarıyla çözülen 
konular hakkında yasal çözüm getirildiğini, daha doğru bir ifadeyle siyasi bir istismar alanının ortadan 
kaldırıldığını, bütün şekil şartlarına sahip olduğu halde üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan 
zarflardaki oyların sadece bu sebeple geçersiz sayılmayacağının hükme bağlandığını, böylece oy 
hakkının ve seçmen iradesinin korunduğunu

ifade etmiştir.
Teklifin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde aleyhte söz alan milletvekilleri tarafından;
-Teklifin genelinin ve bazı maddelerinin Anayasanın çeşitli maddelerine aykırı olduğu, demokratik 

bir hukuk devletinin oluşabilmesi için seçimlerin serbest, eşit, gizli, açık sayım ve döküm esaslarına 
göre yargı denetimi altında yapılması ve temsilde adalet ilkesini sağlaması gerektiği, temsilde adalet 
ilkesinin millet egemenliğinin kullanılması için önemli bir koşul olduğu,

-İktidarın temel görevlerinden birisinin de ülkede seçim güvenliğini artırıcı önlemler almak ve 
yine seçim güvenliğini azaltıcı tasarruflardan kaçınmak olduğu,

-Siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, ancak Teklifle getirilen bazı 
maddelerin siyasi partilerin seçimlerde görev almasını kısıtladığı ve onları sandıklardan uzaklaştırdığı,

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümetin parlamento içinden çıkmayacağı, kurulacak 
hükümet için Mecliste güvenoyu aranmayacağı, yürütme krizinin artık söz konusu olmayacağı, 
Meclisteki siyasi parti dağılımı ne olursa olsun hükümetin kurulabileceği, bu itibarla yönetimde istikrar 
ilkesinin zedelenmesinden söz edilemeyeceği, bu nedenle seçim barajının kaldırılması veya oranın 
makul bir seviyeye düşürülmesi gerektiği,

-Getirilen sistemde fren ve denge mekanizmalarının olmadığı, Teklif ile yargı mercileri dışında mülki 
idare amirlerine yetki verilmesinin seçimlerin yargı denetimi altında yapılması ilkesine aykırı olduğu, 

-Sandık kurulu başkanı ve üyeleri yanında seçmenlere de sandık çevresine kolluk kuvvetlerini 
çağırma yetkisi verilmesinin serbest iradeyle oy kullanılmasının önüne geçeceği ve siyasi parti 
müşahitlerinin olumsuz etkileyeceği,

-Teklifle rekabet halinde olan siyasi partilerin ittifak yapmaya zorlandığı, baraj kaldırılmadığı için 
yüzde onluk orana yakın oy almasına rağmen bir siyasi partinin parlamentoda temsil edilemeyebileceği, 
buna karşın ittifak yapan ancak çok az oy alabilen bir siyasi partinin barajı geçmiş sayılarak milletvekili 
çıkarabileceği, bu durumun temsilde adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu,
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-Teklif ile getirilen sistemde iki defa D’Hondt sisteminin uygulanacağı, hâlihazırda D’Hondt 
sisteminin fazla oy alan siyasi parti lehine olduğu, ikinci kez D’Hondt uygulanmasının adaletsizliği 
artıracağı, artık oyların büyük siyasi partilere yarayacağı ve fazladan milletvekili kazandıracağı, ittifak 
yapan siyasi partilerin tek listeyle seçime girmeleri gerektiği,

-Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmesinin siyasi partilere olan 
güvensizliği gösterdiği, sandık sonucuna güveni sağlayan ve hukuken tek karine olarak kabul edilen 
sandık kurulu mühründen vazgeçilmemesi ve sandık kurulu mührü bulunmayan oyların geçersiz kabul 
edilmesi gerektiği, aksi takdirde seçimlere gölge düşeceği ve seçim sonuçlarını şaibeli hale getirebileceği,

-Düzenleme ile oy kullanma yönteminde değişiklik yapıldığı, oy kullanma yöntemiyle seçmenin 
verdiği oyun ittifaka mı yoksa partiye mi verildiğinin belli olmayacağı,

- Teklif ile sandıkların birleştirilmesi ve aynı binada oturan seçmelerin farklı sandıklara dağıtılması 
halinde sahte seçmen üretilebileceği, ölülerin seçmen olarak yazılabileceği ve seçmenin otokontrolünün 
azalabileceği, seçim güvenliğinin seçimi güvensiz hale getirmemesi gerektiği,

-Denge ve denetleme mekanizmalarında sıkıntı olduğu ileri sürülse de seçimlerin Türkiye tarihinin 
son altmış yılında en iyi işleyen sistem olduğu, bugüne kadar ciddi bir şaibe ve tartışma yaşanmadığı, 
bunun ülkemizdeki demokrasi tarihi bakımından önemli olduğu, 

-Teklifin iki siyasi parti tarafından diğer partilerle görüşülmeden milletvekili ve Cumhurbaşkanı 
seçim barajlarından kurtulmak amacıyla hazırlandığı, kendi partileri dışında herhangi bir sivil 
toplum örgütü, meslek örgütü veya diğer kamu kurumlarının katkısının alınmadığı, acele bir şekilde 
Komisyonda görüşülerek kanunlaştırılmak istendiği 

 ifade edilmiştir.
Teklifin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde Teklif sahipleri ve Hükümet temsilcisi dışında 

lehte söz alan milletvekilleri tarafından ise;
-Teklifin siyasi partilerin seçim ittifakı ve seçim güvenliği şeklinde iki konuyu düzenlediği, bu 

çerçevede; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, Milletvekili Seçimi 
Kanununda, Siyasi Partiler Kanununda, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunda değişiklikler yapıldığı,

-Ülkemizde uzun yıllardır kanuna karşı hile yoluyla fiilen uygulanmakta olan siyasi partilerin 
seçim ittifaklarının hukuki bir zemine kavuşturulduğu,

-Siyasi partilerin seçim ittifaklarının yasal olarak mümkün hale getirilmesinin daha demokratik 
ve şeffaf bir siyasetin önünü açacağı, zira fiilen yapılan ittifaklarda, bir partinin temsilcilerinin bir 
başka siyasi parti adı altında seçime girdiği, seçim sonrasında bu temsilcilerin, seçildikleri partiden 
ayrılarak eski partilerine döndükleri, bu durumun belli bir partiye oy veren seçmenlerin iradesine aykırı 
bir durum teşkil ettiği,

-Düzenlemeyle siyasi partiler arasında işbirliğinin teşvik edildiği, önerilen sistemde ittifak yapan 
tüm siyasi partilerin kendi adlarıyla seçimde yer alacağı,

-Seçim güvenliğine yönelik düzenlemelerle seçmenlerin hiçbir baskı altında kalmadan özgür 
iradeleriyle oy kullanabilmelerinin önünün açıldığı,

-Engelli veya sağlık sorunları olması nedeniyle sandık başına gelme imkânı olmayan seçmenlerin 
daha kolay oy kullanabilmeleri amacıyla seyyar sandık uygulamasının getirildiği,

-Gençlerin siyasete katılımını artırmak için seçilme yaşının yirmi beşten on sekize düşürülerek 
seçilme koşullarında kolaylık sağlandığı,



‒ 48 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 534)

-Belli koşullarda yerel seçimler ile genel seçimin birlikte yapılma zorunluluğunu getiren hükmün 
yürürlükten kaldırılarak, 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunla Anayasada yapılan değişikliğe uyum sağlandığı,

-Muhalefet temsilcileri tarafından dile getirilen seçim güvenliğine ilişkin endişelerin yersiz 
olduğu, bu itirazların hemen hemen hepsinin mevcut seçim sisteminin tam olarak bilinmemesinden 
kaynaklandığı, seçmenlerin sandıklara atanması sırasında farklı uygulama imkânı veren düzenlemelerin 
ve karma seçmen listelerinin seçmen listelerinin kontrolü imkânını daraltmadığı, seçmenlerin sandıklarla 
eşleştirilmesinin seçim takviminde en son işlemlerden olduğu, daha önce seçmen listelerinin askıya 
çıktığı ve bu listelerin hane/bina bazlı olduğu, askıya çıkan listelerin güncellenmesinden sonra da 
inceleme imkânının bulunduğu, bütün bu aşamalarda seçmen listelerinin siyasi partilerle paylaşıldığı, 
her türlü karşılaştırmalı ve incelemenin yapılabileceği, mükerrer seçmen kaydının TC Kimlik 
numarasının kullanıldığı bir sistemde bütünüyle imkânsız olduğu, seçmen listelerinin YSK tarafından 
çapraz kontrollerle sürekli denetlendiği, muhalefet temsilcilerinin itirazlarının iyiniyetli olmaları 
halinde bilgisizlikten, aksi halde kirli bir propagandadan ibaret olduğu, 1990’lı yıllardan itibaren 
muhalefet temsilcilerinin kaybettikleri her seçimde ve kaybettikleri her yerde seçime şaibe düşürmek 
için gayret içine girdiği, kazanmanın da kaybetmenin de bir ahlakının olması gerektiği,

-Teklif ile getirilen düzenlemelerde soyut ve objektif ilkelerin benimsendiği, seçime katılan 
siyasi partilerle ittifaklar arasında ya da ittifakların kendi arasında eşitsizlik oluşturacağı herhangi 
bir düzenlemenin bulunmadığı, seçim çevresine ve alınan oya göre ittifakların veya siyasi partilerin 
daha iyi sonuç almasının mümkün olduğu, bazı ittifakların oy sayısı ve seçim çevresine göre karlı, 
bazı ittifakların ise zararlı çıkabileceği, yani mutlak manada ittifaklara veya belli bir ittifaka imtiyaz 
sağlayan hükümlerin bulunmadığı, muhalefet temsilcilerinin AK Parti-MHP ittifakı fobisi sebebiyle 
konuyu objektif değerlendiremediği, başarıyı ve başarı ihtimali olan ittifakları kıskandığı için sistemi 
şaibe altında bırakmaya yöneldiği,

ifade edilmiştir.
Teklif maddelerinin içeriğine ilişkin milletvekilleri tarafından ifade edilen düşünceler ilgili madde 

görüşmelerinde değerlendirilmiştir.
5.2. Teklif Metni Üzerindeki Değerlendirmeler ve Değişiklikler 
Komisyonumuz, 05/03/2018 tarihli toplantısında Alt Komisyonun Raporunu benimsemiş ve 

görüşmelerin Alt Komisyon tarafından kabul edilen metin üzerinden yapılmasını kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, 24 çerçeve ile yürürlük ve yürütme maddeleri olmak üzere 26 maddeden oluşan 

alt komisyon metni üzerinde, yirmi yedi (27) saatten fazla görüşme gerçekleştirmiştir. 
Alt Komisyon raporu üzerinde görüşmelere geçilirken Teklifin Anayasaya aykırı olduğu ve 

geri çekilmesi gerektiğine ilişkin bir adet önerge verilmiştir. Bu önerge işleme alınmış, Anayasaya 
aykırılık iddiaları Komisyonda tartışılmış ve oylanıp reddedildikten sonra Teklifin maddeleri üzerinde 
görüşmelere geçilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon üyesi milletvekillerince verilen önergenin 
aykırılık gerekçesinde; Teklifin genelinin ve bazı maddelerinin Anayasanın çeşitli maddelerine aykırı 
olduğu, demokratik bir hukuk devletinin oluşabilmesi için seçimlerin serbest, eşit, gizli, açık sayım 
ve döküm esaslarına göre yargı denetimi altında yapılması ve temsilde adalet ilkesini sağlaması 
gerektiği, temsilde adalet ilkesinin millet egemenliğinin kullanılması için önemli bir koşul olduğu, 
siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, ancak Teklif ile getirilen bazı 
maddelerin siyasi partilerin seçimlerde görev almasını kısıtladığı, bu ve benzeri gerekçelerle Teklifin, 
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Anayasanın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2’nci, Egemenlik başlıklı 6’ncı,Yasama başlıklı 7’nci, 
Yürütme yetkisi ve görevi başlıklı 8’inci, Kanun önünde eşitlik başlıklı 10’uncu, Seçme, Seçilme ve 
Siyasi Faaliyette Bulunma başlıklı 67’nci, Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma başlıklı 
68’inci maddelerine aykırı olduğunu ve İçtüzüğün 38’inci maddesi uyarınca reddedilmesi gerektiği 
belirtilmiştir.

Önerge işleme alınmış, Anayasaya aykırılık iddiaları Komisyonda tartışılmıştır. Anayasaya aykırılık 
iddiasının doğru olmadığına dair ileri sürülen görüşlerde, Anayasada yer alan seçim ve siyasetle 
ilgili hemen hemen bütün maddelere aykırılık iddiası ortaya konulduğu, bir nev’i “torba gerekçe” ile 
iddianın temellendirilmeye çalışıldığı, somut bir aykırılık gerekçesi ortaya konulamadığı, yapılan kanun 
düzenlemesinin soyut ve objektif hükümler içerdiği, siyasi partilerin ittifak yapmasıyla alakalı olarak 
temel ve ittifak düşünen her siyasi parti için eşit olarak geçerli olan ilkeler getirildiği, seçime katılan siyasi 
partiler ve bağımsız adaylarla birlikte ittifaklara da yer verildiği ve her birinin eşit işleme tabi kılındığı, 
bu bakımdan başta eşitlik olmak üzere Anayasadaki temel ilkelere aykırılık söz konusu olmadığı gibi 
Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen hususlara ilişkin bulunduğu ifade edilmiştir.

Tartışmalar tamamlandıktan sonra önerge oylanmış ve reddedilmiştir. Daha sonra Teklifin 
maddeleri üzerinde görüşmelere geçilmiştir.

5.3. Teklifin Maddeleri Üzerindeki Değerlendirmeler ve Değişiklikler 

Bu bölümde ifade edilen bazı görüşler, alt komisyon müzakerelerinde de dile getirildiğinden ve 
Alt Komisyon raporumuzda geniş bir şekilde değerlendirildiğinden tekrar teşkil etmemesi açısından bu 
kısma alınmamıştır.

Alt Komisyon tarafından kabul edilen metnin;

-Çerçeve 1’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

Madde aleyhinde; aynı binada oturan seçmenlerin farklı seçim bölgelerine kaydedilerek ayrıldığı, 
bunun amacının kimin ne yönde oy kullandığını tespit etmek olduğu, ne yönde oy kullandığının tespit 
edilebileceği endişesini taşıyan seçmenin serbest iradesiyle oy vermesinin mümkün olmadığı, 298 
sayılı Kanunda seçim bölgesi tabirinin her ne kadar muhtarlık çevresi olarak tanımlandığı belirtilse 
de nüfusu birçok ilin nüfusundan fazla mahalleler bulunduğu, düzenlemeyle taşıma ile farazi seçmen 
uygulamasının mümkün olduğu, aynı binada oturan seçmenlerin birbirlerini tanıdığı,  seçmenlerin 
kendi binalarında kimlerin oy kullandığını inceleyemeyeceği, bu durumda o bölgede ikamet etmeyen 
seçmenlerin taşıma yoluyla seçmen listelerine kaydedilebileceği, madde gerekçesinin maddeyi 
açıklamada yetersiz kaldığı, madde metninde geçen “gereklilik” halinin muğlak bir ifade olduğu, bir 
seçmenin farklı bir seçim bölgesine kaydedilmesinin hangi ölçütlere göre olacağının belli olmadığı, bu 
durumun keyfi uygulamalara yol açabileceği,  

Madde lehinde ise; bu düzenlemenin amacının seçmenlerin güvenliğini ve serbest şekilde oy 
kullanmalarını sağlamak olduğu, uygulamada zaman zaman seçmenlerin, mal ve can güvenlikleri 
tehdit edilerek belli bir yönde oy kullanmaya zorlanabildiği, bu durumun önüne geçmek, seçmenlerin 
hangi yönde oy kullandıklarının tespit edilmesini önlemek ve güvenli bir şekilde oy kullanmalarını 
sağlamak amacıyla YSK’ya, seçmenlerin hane bütünlüklerini korumak ve aynı mahallede kalmak 
şartıyla seçmenleri farklı sandıklara kaydedebilme yetkisinin verildiği; seçmenlerin kontrolü 
konusunun ise muhalefet tarafından doğru bilinmediği, seçmen listelerinin güncellenmesi amacıyla ilk 
askıya çıktıkları zaman aynı binada oturanların belli bir sıra daire numarası dahilinde yer aldıkları, bu 
sırada komşuların seçmenleri kontrol imkanının bulunduğu, getirilen hükmün seçmenlerin sandıklara 
atanmasından sonraki listelerle alakalı olduğu, ayrıca seçmen listelerinin ilk askıya çıkmadan önce, 
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güncelleme yapıldıktan sonra, seçmenler sandıklara atandıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere defaatle 
siyasi partilere YSK tarafından verildiği, siyasi partilerin karşılaştırmalı çalışmak suretiyle seçmen 
listelerini denetlediği, ayrıca YSK’nın da birçok yöntemle seçmen kayıtlarının doğruluğunu denetlediği 
belirtilmiştir.

Bu madde hakkında açıklama yapan YSK temsilcisi, 298 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin Teklif 
ile çıkarılan ikinci fıkrası ile getirilen yeni düzenlemeyle birlikte değerlendirilmesinin daha faydalı 
olacağı, düzenlemeyle hem YSK’ya bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını belirleme yetkisinin 
hem de askı süreci sonunda kesinleşen sandık seçmen listelerinde seçmenlerin sandık bölgesi içinde 
nasıl ayrılacağının hükme bağlandığı, seçmenlerin kendi binalarındaki seçmenleri inceleyememesi 
gibi bir hususun söz konusu olmadığı, seçim takvimi başlangıcında Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 
tarafından askıya çıkarılacak olan muhtarlık bölgesi askı listelerinin hazırlandığı, hazırlanan bu 
listelerin hem fiziki olarak hem de elektronik ortamda seçime katılan tüm siyasi partilerle paylaşıldığı, 
muhtarlıklarda askıya çıkarıldığı, askı süresi içinde yapılan itirazlar sonucu askı listelerinde değişiklikler 
olabildiği, bu değişiklikler sonucu hazırlanan yeni listelerin partilerle tekrar paylaşıldığı, bu şekilde 
listelerin kesinleştirildiği, listeler kesinleştikten sonra Teklifle getirilen düzenlemenin devreye gireceği, 
aynı binada oturan seçmenlerin hane bütünlükleri korunmak ve aynı muhtarlık içerisinde aynı okulda 
kalmak şartıyla farklı bir sandığa kaydedilebileceği, seçmenlerin tüm bu süreçleri YSK’nın resmî 
internet sayfasında hem kendilerini hem de binalarını sorgulayarak seçmenleri kontrol etme imkânına 
sahip oldukları ifade edilmiştir.

-Çerçeve 2’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

Madde aleyhinde; sandık taşımanın hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağının belli olmadığı, 
metinde geçen “seçim güvenliği açısından gerekli durumlar” ifadesinin muğlak bir ifade olduğu, bu 
konuda herhangi bir objektif kıstas öngörülmediği, aynı şekilde seçim bölgesi belirleme konusunda 
da kıstas getirilmesi gerektiği, ülke genelinde belli bir standarda göre mi uygulanacağı yoksa il ve 
ilçe düzeyinde farklı uygulamalara gidilip gidilmeyeceğinin madde metninden anlaşılamadığı, mülki 
idare amirlerinin seçim sürecine müdahil olmasının tarafsızlıklarını yitirmesine neden olabileceği 
ve seçimlerin yargı gözetim ve denetimi altında yapılması ilkesini zedeleyebileceği, sandıkların 
taşınmasının seçmenin sandığa ulaşmasını güçleştirdiği ve seçmenin bu hakkını kullanmamasına sebep 
olabileceği, seçmenlerin sandığa gidememesinin temel bir hak olan seçme hakkını ihlal edebileceği, 
sandık taşıma uygulamasının devleti acz içinde gösterebileceği, madde ile YSK’ya sandık bölgesi 
seçmen sayısını belirleme yetkisinin verildiği ancak bu sayının üst sınırının belirlenmediği, tüm ülke 
düzeyinde mi yoksa il düzeyinde bir uygulamaya mı gidileceği konusunda herhangi bir hükmün 
bulunmadığı,  hasta veya engelli seçmenlerin seçimlere katılımını kolaylaştıracak düzenlemenin 
olumlu olmakla birlikte hangi hastalıkların veya engel durumlarının seyyar sandıkta oy kullanmaya 
dâhil edileceğinin ve seyyar sandıkta nasıl oy kullanılacağının belirlenmediği, seyyar sandıkların 
muhtarlık seçiminde uygulanmamasının gerekçesinin anlaşılamadığı, 

Madde lehinde ise; 1’inci maddede ifade edilen gerekçenin bu madde için de geçerli olduğu, 
seçmenlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, ne yönde oy kullandıklarının tespit edilmesini önlemek 
amacıyla birden fazla seçim bölgesinin birleştirilmesi konusunda YSK’ya yetki verildiği, valilere 
sadece YSK’ya başvurarak sandıkların taşınması yönünde talepte bulunma yetkisi verildiği, nihai kararı 
verecek olan birimin yargı merci olduğu; seyyar sandıklarda muhtarlık için oy kullanılmamasının en 
önemli gerekçesinin bu sandıkların birden fazla muhtarlık bölgesini kapsayacak hatta ilçe bazlı olarak 
tek sandık şeklinde planlanacak olduğu, zira bu durumdaki vatandaşların bir ilçede, çoğu zaman ancak 
bir sandık oluşturacak kadar seçmen olabileceği ifade edilmiştir.
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YSK temsilcisi tarafından madde üzerinde yapılan açıklamada; muhtarlık seçimlerinde adaylık 
usulünün olmadığı, aday olmak isteyen kişinin kendi pusulasını getirip kendi seçim mahallesindeki 
muhtarlık seçimi için kurulan sandıklara bıraktığı, seyyar sandığın bu tür bir seçimde uygulanmasının 
mümkün olmadığı, seçimin bütün yurtta düzenli yapılmasını sağlayacak tedbirleri alma ve bu hususta 
gereken genelgeleri yayımlama görevinin 298 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin onuncu fıkrası 
uyarınca YSK’ya ait olduğu, 

Seyyar sandık uygulamasıyla ilgili çalışmaların 2013 yılında başladığı, yurt dışında birçok ülkede 
mobil sandık olarak adlandırıldığı ve bu uygulamanın nasıl yapıldığının incelendiği, bu sandıklarda 
nasıl oy kullanılacağı, oyların nasıl sayılacağı, seyyar sandık kurullarının kimlerden oluşacağı gibi 
hususları belirleme yetkisinin maddeyle YSK’ya verildiği, hâlihazırda engelli seçmenlere 298 
sayılı Kanunun 74, 90 ve 93’üncü maddeleri kapsamında bazı kolaylaştırıcı uygulamalar yapıldığı, 
engellilere yönelik sandıkların binaların giriş katlarına kurulmasının sağlandığı, engelli, hasta, hamile 
veya yaşlı kişilere sırada bekletilmeksizin oy kullandırıldığı, görme veya bedenî engelli seçmenlerin 
akrabalarıyla, yakınları yoksa sandık başındaki bir seçmenin yardımıyla oy kullanmasının mümkün 
olduğu, bu düzenlemeyle hedeflenen seçmenlerin hasta veya yatağa bağımlı seçmenler olduğu, 
pek çok ülkede yatalak hastaların oy kullanması için seyyar sandık uygulamasının olduğu, hastalık 
veya engellilikten kaynaklı fiziki durumu nedeniyle evinde yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar 
sandıkta oy kullanabilecekleri, seçmenin hasta veya engelli olduğunun belirlenmesinde Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakım hizmeti verilen, durumları doktor raporuyla sabit 
olan, evinden çıkamayan kişilerin bilgilerinin kayıt altında tutulduğu, bu bilgiler kullanılarak engelli 
seçmenlerin belirlenebileceği ya da askı süresi içinde engelli veya hasta seçmenin beyanı esas alınarak 
oy kullanmalarının sağlanacağı, 

Seyyar sandıkların ilçe bazlı olacağı, normal sandık kurulları gibi siyasi parti temsilcilerinin de yer 
aldığı sandık kurulları oluşturulacağı,

Diğer taraftan maddede seçim bölgesi sandık seçmen sayısının uygulamada YSK tarafından 
bazı yerlerde 300, bazı yerlerde 400 olmak üzere köyler ve şehirler için aynı sayıda ve tüm ülke için 
belirlendiği dile getirilmiştir.

-Çerçeve 3’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

Madde aleyhinde; hâlihazırda sandık kurulu başkanlarının o ilçede teşkilatı bulunan ve son genel 
seçimlerde en çok oyu alan dört siyasi partinin, o ilçede bulunan sandık sayısı kadar sandık başkanı 
aday listesi hazırlaması ve ilçe seçim kurulunun bir sandık başkanı adayı hazırlamasının akabinde her 
sandık için ayrı ayrı ad çekme suretiyle belirlendiği, bu uygulamanın seçimlerin niteliği bakımından 
demokratik sayılabilecek bir uygulama olduğu, ancak yapılmak istenen değişiklikle bu uygulamaya 
son verilerek sandık kurulu başkanlarının ilçede görev yapan kamu görevlileri arasından ilçe seçim 
kurulu başkanları tarafından belirlendiği bir usul getirildiği, seçim iş ve işlemlerinin yargı denetimi 
altında siyasi partiler tarafından yürütülmesinin seçimlerin tarafsızlığı, denetimi, eşitliği açısından 
önemli olduğu, sandık kurulu başkanlarının siyasi partilerin verdikleri listeler içerisinden kurayla 
belirlenmesinin adil, tarafsız ve dengeli bir dağılımı ortaya çıkardığı, düzenlemeyle sandık kurulu 
başkanlarının yürütmenin emri altındaki kamu görevlileri arasından ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
ad çekme suretiyle belirleneceği, siyasi partilerin seçim sürecinden dışlandığı, düzenlemenin siyasi 
partilere olan güvensizliği gösterdiği, uygulamada sendikalara bağlı kamu görevlilerinin tarafsızlıkları 
konusunda sıkıntı yaşanabileceği, 
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Madde lehinde ise; mevcut kanunda “iyi ün sahibi olmak” gibi son derece muğlak bir kritere sahip 
kişiler arasından sandık kurulu başkanının belirlendiği, getirilen düzenlemeyle bu uygulamaya son verildiği, 
yerleşim yerine göre mülki idare amirinin ilçedeki tüm kamu görevlilerinin listesini yapacağı, sandık 
kurulu başkanlarının o ilçede ikamet eden kamu görevlileri arasından kura ile belirleneceği, bu hususun 
objektif bir kriter olduğu, mevcut 298 sayılı Kanunda kuranın nasıl yapılacağının açık olduğu, seçim kurulu 
huzurunda yapılacağı dolayısıyla bir keyfiliğin söz konusu olmayacağı, ilçe seçim kurulu başkanının ilçe 
seçim kurulunun huzurunda kurayla iki katı kadar adayın adının çekilmesi suretiyle belirleneceği, önceki 
seçimlerde siyasi partiler tarafından verilen ve kuraya giren listelerdeki sandık başkanı adaylarının da çoğu 
zaman kamu görevlisi olduğu, bu durumun kamu görevlilerini siyasi parti listesinde olmak suretiyle bir 
parti ile ilişkilendirdiği, uygulamada toplamda %80’lerin üzerinde sandık kurulu başkanlarının zaten kamu 
görevlisi olduğu, sandık kurulu başkanlarının tümünün kamu görevlisi olması uygulamasının daha önceki 
seçimlerde de mevcut olduğu, eski uygulamanın tekrar getirildiği belirtilmiştir.

-Çerçeve 4’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 3’üncü maddede ileri sürülen 
çekincelerin bu madde için de geçerli olduğu, siyasi parti temsilcilerinin seçim işlemlerine katılımı ve 
denetiminin seçimin meşruiyeti açısından önemli olduğu ifade edilmiştir.

-Çerçeve 5’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; yasama organı üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı 
seçimi pusulaların aynı zarfa koyulacak olmasının seçmeni yönlendirme anlamına gelebileceği, iki farklı 
organın seçimlerinin ayrı zamanlarda yapılmasının yasama ve yürütme arasındaki kuvvet ayrılığını sağlama 
açısından önemli olduğu ifade edilmiştir. Buna karşılık, oy pusulalarının aynı zarfa konulmasının kuvvetler 
ayrılığı ile ilişkisinin bulunmadığı, seçmenin hür iradesiyle her oy pusulası için ayrı karar vereceği, 
muhalefetin yaklaşımının seçmene güvensizlik, seçmeni yetersiz olmakla suçlama içerdiği, seçmenin her 
seçimde büyük bir dirayetle ve kılı kırk yararcasına dikkatle oy kullandığı, etkilenme ve yönlendirmenin 
söz konusu olamayacağı, ayrıca bu uygulamanın geçersiz oyların önüne geçeceği belirtilmiştir.

-Çerçeve 6’ncı maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; düzenlemenin oy pusulasının taşıması 
gereken kıstasların neler olduğuna yönelik teknik bir düzenleme olduğu ifade edilmiştir.

-Çerçeve 7’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde madde aleyhinde; düzenlemeyle sandık 
alanı ve çevresi kavramlarının yerine sandık çevresi kavramının getirildiği, sandık alanının kanundan 
çıkarıldığı, uygulamada sandık çevresinin fiziki olarak sandığın bulunduğu sınıfı ifade ederken, sandık 
alanının okulu, okulun bahçesini ifade ettiği, bu düzenlemenin seçim güvenliğini etkileyebileceği, sandık 
çevresi dışında kalan alanlarda seçim güvenliğiyle ilgili sınırlamaların kaldırıldığı, seçim güvenliğini 
ihlal edecek sorunların çoğunlukla oy kullanılan sınıfta değil, sınıfın dışında kalan yerlerde meydana 
geldiği, bu alanlarda sınırlamanın kaldırılması neticesinde oy kullanmaya gelen seçmenlerin iradelerini 
etkilemek amacıyla çeşitli yollara başvurulabileceği ve bunun sakıncalı bir durum olduğu belirtilmiştir.

Madde lehinde ise; yapılan değerlendirmelerde, sandık çevresi/alanı ayrımının muğlak olduğu, 
sandık alanının sandık çevresini de kapsayıp kapsamadığının tartışılabileceği, sandık çevresinin daha 
geniş bir kapsamla tanımlandığı, böylece tartışmalara son verilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir.

-Çerçeve 8’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 

Madde aleyhinde; düzenlemeyle, sandık çevresinde meydana gelebilecek bir sorunda sandık 
çevresine kolluk kuvvetlerinin çağırılması hususunda sandık kurulu başkanı yanında seçmenlere de 
kolluk kuvvetlerini çağırma yetkisi verildiği, bu uygulamanın muhalefet partilerine mensup sandık 
müşahitleri veya oy sayımını izlemeye gelen seçmenleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin 
sandık başından uzaklaştırılması amacıyla suiistimal edilerek kullanılabileceği, bu durumun seçimin 
güvenliğini ve şeffaflığını ihlal edebileceği,  
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Madde lehinde ise; uygulamada seçmenlerin iradesini sakatlayacak, oy kullanmasını engelleyecek 
nitelikte olaylar yaşanabildiği, seçmenin tehdit ve baskı altında oy kullanmaya zorlanabildiği, buna 
rağmen sandık kurulu başkanlarının görevlerini kötüye kullanarak kolluk kuvvetlerini çağırmadığı, bu 
durumun önüne geçebilmek amacıyla oyunu kullanmaya engel bir durumla karşılaşan seçmenlere de 
kolluk kuvvetlerini çağırma imkânı verildiği, bu ihbarların isimsiz olarak yapılamayacağı, ihbar eden 
kişinin bu ihbarı kendi kimliğini bildirerek şahsen yapacağı, aksi takdirde ihbarın geçersiz olacağı 
belirtilmiştir.

-Çerçeve 9’uncu maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

Madde aleyhinde; bir oyun hangi sandıkta kullanıldığının tespit edilmesinin tek yolunun sandık 
kurulu mührü olduğu ve sandık kurulu mührünün amacının bir oyun hangi sandıkta kullanıldığının 
tespit edilmesi olduğu, bu nedenle mühür olmayan zarfların geçersiz sayıldığı, YSK’nın seçim 
öncesinde çok sayıda yedek oy pusulası ve zarf bastırdığı, getirilen düzenlemenin, seçimin yapıldığı 
ilçe için hazırlanan zarfların ya da oy pusulalarının, farklı sandıklarda mühürsüz olarak kullanılabilme 
tehlikesini doğurabileceği, 

Madde lehinde ise; düzenlemede sandık kurulu mühründen ilke olarak vazgeçilmediği, ancak 
seçimde görevli sandık kurulu üyelerinin ihmali veya kastı sonucu ortaya çıkan bir husus sebebiyle 
kusursuz olan seçmenin cezalandırılamayacağı, filigranlı kâğıda basılan, üzerinde YSK amblemi basılı 
ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların sadece sandık kurulu mührü bulunmaması sebebiyle 
seçmenin oyunu geçersiz saymanın hakkaniyetle bağdaşmadığı, seçmenlerin iradesinin sandığa tam 
olarak yansımasını sağlamak ve seçimlerdeki gereksiz tartışmaları ortadan kaldırmak amacıyla oyların 
hangi hallerde geçerli sayılacağına ilişkin bir düzenleme yapıldığı, YSK’nın 1984 yılından beri vermiş 
olduğu bütün kararlarda sadece sandık kurulu mührü eksikliği sebebiyle zarfları geçersiz saymadığı, 
bu yöndeki YSK kararlarının artık yerleşik mahiyet aldığı, 1984’te Sosyal Demokrasi Partisi Genel 
Başkanlığının sandık kurulu mührü olmayan oy pusulalarının geçerli sayılmasına dair YSK’ya 
başvurusunun bulunduğu ve bu yönde karar çıktığı, yine 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP’nin 
İstanbul İl Başkanlığının sandık kurulu mührü bulunmayan zarfların ve oy pusulalarının geçerli 
sayılması için İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurduğu ve talepleri yönünde karar verildiği, “sandık 
kurulunun hatasından doğan şekil noksanlıklarının tek başına oyun iptaline neden olmayacağı gibi 
serbestçe oluşan seçmen iradesi ile belirlenen seçim sonuçlarını etkilemeyeceği” şeklinde net bir ifade 
ile 1984’ten beri yerleşmiş YSK görüşünün kararda tekrarlandığı, kısaca yaklaşık otuz beş (35) yıldır 
YSK’nın sandık kurulu mührü bulunmayan zarfları ve oy pusulalarını geçerli saydığı, bütün siyasi 
partilerin de bu yönde taleplerinin bulunduğu, seçim hukukundan haberdar olan herkesin YSK’nın 
başka türlü karar vermeyeceğini bildiği ifade edilmiştir.

-Çerçeve 10’uncu maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

Madde aleyhinde; Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümetin parlamento içinden 
çıkmayacağı, güvenoyu almayacağı göz önüne alındığında yönetimde istikrar ilkesini sağlamak 
amacıyla oluşturulmuş seçim barajının bir anlamının kalmadığı, kaldırılması veya oranının düşürülmesi 
gerektiği, düzenlemenin temsilde adalet ilkesini zedeleyeceği, zira oyların ve milletvekilliklerinin 
dağılımında ittifak kuracak partilerin lehine bir düzenleme getirildiği, düşük oy alan bir partinin ittifak 
yaptığı takdirde barajı geçmiş sayılıp milletvekili çıkarabilecekken, ittifak yapmayan ancak yüzde ona 
yakın oy alan bir partinin barajı aşamadığı için milletvekili çıkaramayacak olmasının adaletsiz bir durum 
meydana getirdiği,  oy pusulaları ve oy kullanma biçiminin ittifak kuracak siyasi partilerin lehine, ittifak 
yapmayacak veya yapmak istemeyen siyasi partilerin aleyhine olacak şekilde düzenlendiği, düzenlemenin 
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seçmen iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansımasını engelleyebileceği, oy pusulasında ittifaklar 
için daha fazla alan ayrıldığı, oy mührünün hangi şekilde basılırsa geçersiz sayılacağına ilişkin hususun 
ittifak yapmayacak partilerin aleyhine olacağı, ayrıca bu hususun kafa karışıklığı oluşturacağı ve 
seçmenin iradesinin zorlama bir şekilde yorumlanması anlamına geleceği ifade edilmiştir.

Madde lehinde ise; düzenlemeyle birlikte geçmişte siyasetin itibarını zedeleyen kanuna karşı 
hile yoluyla yapılan ittifaklara son verildiği, siyasi partilerin seçim ittifaklarının hukuki bir zemine 
kavuşturulduğu, önceleri birden fazla partinin tek bir parti adı altında seçime girdiği, seçimden sonra 
bazı milletvekillerinin seçildikleri partiden ayrılarak seçime resmi olarak girmemiş bir parti adı altında 
yollarına devam ettikleri, bu durumun seçime giren partiye oy veren seçmenlerin bir anlamda yanıltılması 
anlamına geldiği, getirilmek istenen düzenlemeyle seçmenlerin ittifaklardan seçim öncesinde haberdar 
olup ona göre oy verecekleri, oy pusulalarında ittifak yapacak siyasi partilerin kendilerine ayrılan 
alan kadar yer kaplayacakları, bir haksızlık ve eşitsizliğin söz konusu olmayacağı, ittifaka ayrılan 
alanın, birlikte seçime giren siyasi partilerin toplam alanı kadar olacağı, yapılan düzenlemenin mutlak 
anlamda ittifakları avantajlı hale getirmediği, bazı ittifakların partilerin ayrı ayrı alacaklarına göre oy ve 
milletvekili sayısını arttırabileceği, bazı ittifakların ise partilerin ayrı ayrı alacakları oy ve milletvekili 
sayısını azaltabileceği, bu durumun tamamen siyasi konjonktür, seçmen teveccühü gibi faktörlerle 
ortaya çıkacağı, bu sebeple ittifak yapan partilerin daima avantajlı olacağına dair değerlendirmelerin 
gerçeği yansıtmadığı; önerilen düzenlemede ayrıca, ittifak içindeki siyasi partilerin oylarının bilinmesini 
ve daha adil bir milletvekili dağılımını sağlayacak bir çerçevenin bulunduğu ifade edilmiştir.

-Çerçeve 11’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

Madde aleyhinde; 9’uncu maddede ileri sürülen hususların bu madde için de geçerli olduğu, 
sandık kurulu mührünün amacının bir oyun hangi sandıkta kullanıldığının tespit edilmesinin olduğu, 
bu nedenle mühür olmayan pusulaların geçersiz sayıldığı, YSK’nın seçim öncesinde çok sayıda yedek 
oy pusulası bastırdığı, bu pusulaların bir şekilde temin edilmesi ya da sahte olarak basılması riskinin 
bulunduğu, getirilen düzenlemenin mühürsüz veya sahte oy pusulalarının kullanılabilme tehlikesini 
doğurabileceği,

Madde lehinde ise; 9’uncu maddeyle aynı doğrultuda, uygulamada yaşanabilecek tereddütleri 
gidermek amacıyla, oy pusulalarının hangi durumlarda geçerli olacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, 
seçim sandıklarında görevli kişilerin ihmali veya kastı sonucu ortaya çıkan bir husus nedeniyle 
seçmenin cezalandırılamayacağı, seçmenlerin iradesinin sandığa tam olarak yansımasını sağlamanın 
amaçlandığı, bütün siyasi partilerin bildiği, YSK’nın 1984’ten beri istikrar bulmuş kararlarıyla oluşan 
uygulamanın kural haline getirildiği ifade edilmiştir.

-Çerçeve 12’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; maddenin teknik bir düzenleme olduğu, 
çerçeve 7’nci madde ile 298 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin değiştirilerek sandık çevresinin yeniden 
tanımlandığı, çerçeve 10’uncu madde ile aynı Kanunun 100’üncü maddesinde değişiklik yapılarak 
seçim ittifakının düzenlendiği, yapılan bu değişiklikler nedeniyle maddeler arasında uyum sağlamak 
amacıyla aynı Kanunun 105’inci maddesinde de değişiklik yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.

-Çerçeve 13’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

Madde aleyhinde; oy pusulasına basılan mührün kimi durumlarda ittifak için mi yoksa ittifaka 
katılan siyasi parti için mi kullanıldığının tespit edilemeyeceği, düzenlemeyle, geçersiz sayılması 
gereken oyların ittifak lehine geçerli sayılmasının önünün açıldığı, düzenlemeyle getirilen ittifak oyu 
kavramının temsilde adalet ilkesine,  Anayasaya aykırı olduğu, çünkü partilerin aldıkları oyların ve aynı 
şekilde seçmenin de hangi partiyi tercih ettiğinin kesin ve net bir şekilde belli olması gerektiği,
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Madde lehinde ise; maddeyle ittifaka ilişkin genel bir düzenleme yapıldığı, birleştirme tutanağında 
ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ve ittifakı oluşturan partilerin her birinin parti olarak tek 
başına aldığı oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısının 
gösterilmesine yönelik düzenleme yapıldığı, ittifaka verilen oyların ittifakı oluşturan partilere, aldıkları 
oy oranına göre dağıtılmasının öngörüldüğü, getirilen düzenlemenin belli bir ittifak lehinde olacak şekilde 
bir eşitsizlik ve adaletsizlik meydana getirmediği, ittifakın ortak oyu olarak tanımlanan oyların ittifaka ait 
alana mühür basılması suretiyle ittifaka verildiğinde şüphe bulunmayan oylar olduğu, bu oyların geçersiz 
sayılmasının haklı bir gerekçesinin bulunmadığı, ittifaka verildiğinde şüphe bulunmayan oyların hangi 
gerekçe ile geçersiz sayılacağının muhalefet tarafından açıklanması gerektiği, ittifakın ortak oylarının 
ittifak yapan siyasi partilere dağılımının adil bir formülle gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

-Çerçeve 14’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; siyasi partilerin ittifak yapmasına yönelik 
bir düzenleme yapıldığı, mevcut Kanunda yer alan, siyasi partilerin birbirlerini destekleyemeyeceğine 
ilişkin yasağın kaldırıldığı, siyasi partilerin işbirliği yapmasının önünün açıldığı ifade edilmiştir

-Çerçeve 15’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 
Madde aleyhinde; bu ve bundan sonra gelen 16 ve 17’nci maddelerin ittifakların nasıl yapılacağını 

düzenleyen bağlantılı maddeler olduğu, genel olarak ittifak kurumunun, temsilde adalet, eşitlik ilkelerini 
ve çoğulculuk anlayışını ihlal ettiği, ittifak kurumuyla birlikte seçimlerde, beyannamelerin, programların, 
partilerin topluma sundukları önerilerin yarışmayacağı, oy pusulaları üzerinden matematiksel bir yarış 
yaşanacağı, seçim barajı göz önüne alındığında siyasi partilerin sadece barajı aşabilmek amacıyla 
parti programlarından, seçim beyannamelerinden, tüzüklerinden vazgeçecekleri, tüm kaygılarının 
seçim sonucu üzerinden barajı aşmak, parlamentoya girebilmek olacağı, bu durumun millet iradesinin 
parlamentoya tam olarak yansımasını önleyeceği gibi, toplumsal hayata yeni bir bakış açısı getirecek 
olan küçük partilerin kurulmasını, toplumda yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını önleyeceği, iki ittifaklı 
bir siyasal yapının oluşacağı, seçmenlerin bu iki ittifak arasında git-gel yaşayacağı, düzenlemenin 
Anayasanın 67’nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu, ittifak düzenlemesi hayata geçirilecekse 
bazı ülke örneklerinde görüldüğü gibi ittifak yapan parti sayısına göre baraj sınırının artırılması gerektiği,  

Madde lehinde ise; önceki seçimlerde kanuna karşı hile yoluyla yapılan seçim ittifaklarının bu 
maddelerle kanunî bir zemine kavuşturulduğu, Teklif ile Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine 
uyum ve seçim güvenliğini artırmaya ilişkin düzenlemeler yapıldığı, ittifakların siyasi tarihimizde 
değişik zamanlar ve tarihlerdeki uygulamaları incelendiğinde, kanuna karşı hile yolu gibi farklı siyasi 
mühendisliklerin üzerine inşa edildiği, meşruiyeti milli iradeyi yanıltmak olan ittifaklar oluşturulduğu, 
getirilen düzenlemelerle ittifak müessesesinin hukuki ve meşru bir altyapıya kavuşturulduğu, bu 
düzenlemelerin belli bir ittifak lehine yapılan düzenlemeler olduğu şeklindeki eleştirilerin kabul edilemez 
olduğu, Teklifin yapılacak tüm ittifaklara yönelik genel ve soyut düzenlemeler içerdiği, seçmenlerin 
bundan böyle açık bir şekilde ortaya konmuş ittifak iradelerini dikkate alarak karar vereceği, bu anlamda 
seçmenlerin tercihlerinin seçimlerden sonra partilerin inisiyatifiyle değiştirilemeyeceği, seçmenin seçim 
öncesinde kararını verip siyasi hayatı baştan şekillendireceği, ortaya konulan ittifak modelinin ülkemizin 
demokrasi tecrübesinin ve seçim pratiklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı; ittifakların seçmene arz 
edileceği, seçmen tarafından değerlendirilip oylanacağı, dolayısıyla ittifakların değerinin seçmenin 
onayıyla ortaya çıkacağı, barajı aşmak ve benzeri sebeplerle kurulan ilkesiz, hikâyesiz ittifaklarla belli 
ilkeler etrafında oluşan ve anlamlı bir hikayesi olan ittifakların seçmen tarafından değerlendirileceği; 
seçmenin aklıselimine, dirayetine, kararına güvenilmesi gerektiği, muhalefetin ittifaklarla alakalı 
düzenlemedeki tutumunun esasen seçmene güvensizlikten kaynaklandığı, seçmene güvenmediğini 
açıklamaktan korkan muhalefetin başka gerekçeler icat etmeye çalıştığı, görüşülmekte olan çerçeve 
15’inci maddede bir düzenleme yapılarak ittifak yapacak siyasi partilerin, seçimlere katılma yeterliliğine 
sahip partilerden oluşması gerektiği ifade edilmiştir.
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-Çerçeve 16’ncı maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 15, 16 ve 17’nci maddelerin ittifak 
usulünü düzenleyen maddeler olduğu belirtilerek 15’inci maddede ifade edilen görüşler tekrarlanmıştır.

-Çerçeve 17’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 
Madde aleyhinde; çerçeve 10 ve 15’inci maddeler hakkında dile getirilen görüşlerin bu madde için 

de geçerli olduğu, 
Madde lehinde ise; düzenlemeyle oy pusulasında ittifak partilerinin ne şekilde yer alacağının hükme 

bağlandığı, iki ittifak arasında eşitsizlik yaratacak bir düzenlemenin söz konusu olmadığı ifade edilmiştir.
-Çerçeve 18’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;
Madde aleyhinde; çerçeve 10 ve 13’üncü maddeler üzerinde ifade edilen görüşlerin bu madde 

için de geçerli olduğu belirtilerek, maddenin ittifak kuracak partiler lehine, ittifak kurmadan seçimlere 
girecek partiler aleyhine bir düzenleme olduğu,  maddede yapılmak istenen değişiklikle ittifak yapan 
partilerin oy pusulasında kendilerine ayrılmış olan sütunun dışına, başka bir ifadeyle, oy pusulasına 
basılan tercih mührünün ittifak eden partilerden hangisinin sütununa basılmış olduğu tam olarak tespit 
edilemeyen oyların ittifak kuran partiler arasında nasıl pay edileceğinin düzenlendiği, bu durumun siyasi 
partiler arasında ayrımcılığa yol açarak Anayasanın 67’nci maddesine aykırılık teşkil ettiği, bu maddeye 
göre yapılan hesaplamalarda ittifakın toplam milletvekili sayısında ve ittifaka katılan siyasi partilerin 
milletvekili sayılarında hiçbir değişim yaşanmadığı, bu maddenin neden getirildiğinin anlaşılamadığı, 
olası tek nedenin ittifak yapan partilerin daha fazla hazine yardımı alabilmesi olabileceği, 

Madde lehinde ise; düzenlemeyle ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi 
partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyların hesaplanma usulünün belirlendiği, ittifakı 
oluşturan partilerin aldıkları oyların, ittifakın aldığı oy sayısına oranlanarak milletvekili dağılımının 
yapılacağı, ittifakı oluşturan partilerin her birinin aldığı oya oranla daha fazla sayıda milletvekilliği elde 
etmeyeceği, düzenlemenin Hazine yardımıyla hiçbir ilgisinin olmadığı ifade edilmiştir.

-Çerçeve 19’uncu maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 
Madde aleyhinde; 15, 16, 17 ve 18’inci maddelerde ifade edildiği gibi, ittifak müessesesini düzenleyen 

maddeler arasında bulunan bu hükmün de Anayasanın 67’nci maddesine aykırı olduğu, adil bir seçim için 
devletin olabildiğince seçim sandıklarından uzak durması ve devlet memurları yerine sivil toplum örgütleri 
ve siyasi parti temsilcilerinin sandık kurullarında görevlendirilmesi gerektiği,

Madde lehinde ise; çerçeve düzenlemenin ittifak müessesesinin getirilmesi doğrultusunda teknik 
bir düzenleme olduğu ifade edilerek, 2839 sayılı Kanunun “İl seçim kurullarında birleştirilme” başlıklı, 
hangi hususların tutanaklara geçirileceğini düzenleyen 32’nci maddesinin (f) bendinde düzenleme 
yapıldığı, tutanağa geçirilecek hususlar arasına ittifakların aldığı geçerli oy sayısı ifadesinin de eklendiği 
belirtilmiştir.

-Çerçeve 20’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde madde aleyhinde olmak üzere; düzenlemeyle 
yüzde onluk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının 
esas alınacağı, siyasi partiler için ayrıca baraj hesabı yapılmayacağının hükme bağlandığı, yüzde onluk 
ülke seçim barajını aşamadığı halde ittifaka dâhil olarak çok düşük oranda oy alsa bile ittifak yaptığı 
için yüzde onluk ülke seçim barajını geçmiş sayılacağı, buna karşın hiçbir ittifakta yer almayan ancak 
yüzde ona çok yakın oy alan bir partinin seçim barajını aşamayacağı, hâlihazırda temsilde adalet ilkesini 
zedeleyen baraj uygulamasının bu düzenlemeyle millet iradesini daha çok zedeleyeceği, az oy alan bir 
siyasi parti parlamentoya temsilci gönderirken daha çok oy alan ancak ittifak yapmayan bir siyasi partinin 
milletvekili çıkaramayacağı, düzenlemenin temsilde adalet ilkesine aykırı olduğu, düzenlemenin siyasi 
partileri ittifak yapmaya zorladığı ifade edilmiştir.
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Madde lehinde yapılan değerlendirmelerde ise; seçim ittifakının amacının siyasi partilerin birarada 
oylarını arttırması olduğu, bu oyların her bir siyasi partinin oyu ile birlikte ittifakın ortak oylarının 
toplamı ile tespit edildiği, dolayısıyla ittifak yapan siyasi partilerin tek tek değil ittifak bütünü içinde 
değerlendirildiği, aksi halde ittifakın bir anlamının olmayacağı, düzenlemede gerek geçerli oyların 
tespitinde (ittifak yapan siyasi partilerin oyları + ittifakın ortak oyu), gerek baraj hesabında, gerekse 
milletvekili dağılımında ittifakın oyunun esas alınmasının seçim ittifakının tabiatı gereği olduğu, 
ittifak yapan siyasi partilerin oylarının ayrı ayrı belirlenmesine yönelik düzenlemenin ise milletvekili 
dağıtımında daha adil ve rasyonel bir yönteme esas olması için getirildiği, esasen ittifakın toplam oyunun 
dikkate alındığı; bu bağlamda ittifaklarla siyasi partiler arasında bir farklılık gözetilmediği, aynı kuralların 
ve aynı usullerin her ikisine de eşit olarak uygulandığı, ittifak yapan siyasi partilerin ise ittifak yapmadan 
münferiden seçime giren partilerle karşılaştırılmasının doğru olmadığı, aralarında temel bir sistem 
farklılığının bulunduğu, bu sebeple eşitliğe aykırılık iddialarının tamamen yanlış olduğu dile getirilmiştir.

 -Çerçeve 21’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; madde aleyhinde olmak üzere, getirilen 
düzenlemenin seçim barajını aşan siyasi partilerin milletvekilleri dağılımının nasıl olacağını hükme 
bağladığı, düzenlemenin ittifak yapmayarak seçime giren partiler aleyhine bir durum oluşturacağı, 
20’nci maddede ileri sürülen itirazların bu madde için de geçerli olduğu, D’Hondt sisteminin hâlihazırda 
fazla oy alan partiyi koruduğu, getirilen sistemde iki defa D’Hondt sistemi uygulanacak olmasının 
adaletsiz bir durum yaratacağı ifade edilmiştir.

Madde lehinde yapılan değerlendirmelerde ise; D’Hondt sisteminin çok oy alan partilerle az oy 
alan partiler arasında milletvekili dağılımı için kullanılan en adil sistemlerden biri olduğu, bu bakımdan 
D’Hondt sisteminin istikrarlı hükümet üretebilmesi için çok oy alan partiler lehine fazla milletvekili 
üretecek formüller eklenmek suretiyle sistemin revize edilmiş şeklinin birçok ülkede benimsendiği, 
düzenleme ile getirilen milletvekili dağılımı formülünün mutlak manada ittifaklar lehine sonuç 
üretmeyeceği, ittifakların aldığı oylar, seçim çevreleri, diğer partilerin aldığı oylar bağlamında bazı 
durumlarda fazla bazı durumlarda az milletvekili çıkartabileceği, muhalefetin konuyu bir soyut norm 
düzenlemesi bağlamında ele alamadığı, sürekli AK Parti-MHP ittifakı fobisi ile hareket ettiği için 
sağlıklı değerlendirmeler yapamadığı, önerilen düzenlemenin objektif bir formül getirdiği, ittifakların 
seçim başarısına göre farklı sonuçlar ortaya çıkacağı, bu bakımdan eşitliğe aykırı bir durumun söz 
konusu olmadığı belirtilmiştir.

-Çerçeve 22 ve 23’üncü maddeleri üzerinde herhangi bir görüş beyan edilmemiştir.
-Teklifin çerçeve 24 ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin çerçeve 25 ve 26’ncı maddeleri üzerinde, bu 

madde içeriklerine yönelik görüş ifade edilmesinden ziyade, Teklifin diğer maddeleri ve geneline ilişkin 
görüş belirtildiğinden, bu görüşler yukarıda raporumuzun ilgili yerlerinde daha önce değerlendirildiğinden 
ve ayrıca tam tutanak tutulduğundan tekrar teşkil etmemesi için bu bölüme alınmamıştır.

Görüşmeler neticesinde Teklifin;
-Çerçeve 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26’ncı 

maddeleri oyçokluğuyla aynen kabul edilmiştir.
-Çerçeve 15’inci maddesi; 2820 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ve 298 sayılı Kanunun 14’üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendi uyarınca YSK’nın seçime katılma yeterliliğini taşıyan 
siyasi partileri tespit ve ilan ettiği, bu hükümler uyarınca tespit ve ilan edilen siyasi partiler dışında 
kalan siyasi partilerin seçime katılamayacakları kesin ise de uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri 
gidermek ve sadece seçimlere katılma yeterliliğini haiz siyasi partilerin seçim ittifakı yapabileceklerini 
netleştirmek gerektiği ifade edilerek maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesinin başına, verilen önerge 
doğrultusunda  “Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan” ibaresi eklenmek, 
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-Çerçeve 20’nci maddesi, diğer madde hükümlerine uyum sağlanmasına ilişkin Komisyon 
Başkanlığının önerisi üzerine, madde metninde geçen “dikkate” ibaresi, ifade, anlam bütünlüğü ve 
hukuki terim kullanmak açısından “esas” şeklinde değiştirilmek, 

suretiyle oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Halkların Demokratik Partisine mensup Komisyon üyesi milletvekillerinin siyasi partilerin 
tüzüklerinde düzenleme olmak koşulu ile, Siyasi Partiler Kanununun 15’inci maddesinde düzenlenen iki 
kişiden fazla olmamak üzere eş genel başkanlık müessesesinde olduğu gibi il ve ilçe teşkilatlarında da 
eş başkanlık teşkilatı kurabilmelerine imkân tanınması için 2820 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair çerçeve maddeler ihdas edilmesine ilişkin verdikleri iki önerge görüşülmüş, oya sunulmuş ve 
reddedilmiştir.

Kanun Teklifinin tümü, son oylamasında hazır bulunan üyelerin oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

Teklifin tamamı kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş ve metinde redaksiyon 
mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.

İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Teklifin, Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere; Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil FIRAT, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet 
PARSAK, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin AKBAŞOĞLU, Hatay Milletvekili Adem YEŞİLDAL, 
İstanbul Milletvekili Mustafa YENEROĞLU ve Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin YILMAZTEKİN 
özel sözcüler olarak seçilmiştir. 

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Mustafa Şentop Abdurrahman Öz Mustafa Köse

 İstanbul Aydın Antalya

  (Son toplantıda bulunamadı)

 Kâtip Üye Üye

 Muhammet Emin Akbaşoğlu İbrahim Halil Fırat Cengiz Aydoğdu

 Çankırı Adıyaman Aksaray

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Murat Alparslan Zekeriya Birkan Adem Yeşildal

 Ankara Bursa Hatay

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Markar Eseyan Mustafa Yeneroğlu Haydar Ali Yıldız

 İstanbul İstanbul İstanbul

  (Bu raporun özel sözcüsü, (Son toplantıda bulunamadı)

  son toplantıda bulunamadı)
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 Üye Üye Üye

 İbrahim Halil Yıldız Kemalettin Yılmaztekin Yusuf Başer
 Şanlıurfa Şanlıurfa Yozgat

  (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Murat Emir Uğur Bayraktutan Tufan Köse
 Ankara Artvin Çorum

 (Muhalefet şerhi ektedir, (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 son toplantıda bulunamadı)

 Üye Üye Üye

 Muharrem Erkek Fatma Kaplan Hürriyet Akın Üstündağ
 Çanakkale Kocaeli Muğla

 (Muhalefet şerhi ektedir, (Muhalefet şerhi ektedir, (Muhalefet şerhimiz vardır)

 son toplantıda bulunamadı) son toplantıda bulunamadı)

 Üye Üye Üye

 Mehmet Emin Adıyaman Erol Dora Mehmet Parsak
 Iğdır Mardin Afyonkarahisar

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

  Üye

  Oktay Öztürk
  Mersin
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Murat	Emir	 Uğur	Bayraktutan	 Muharrem	Erkek
 Ankara Artvin Çanakkale
	 Tufan	Köse	 Fatma	Kaplan	Hürriyet	 Akın	Üstündağ
	 Çorum	 Kocaeli	 Muğla 
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Erol	Dora	 Mehmet	Emin	Adıyaman
	 Mardin	 Iğdır
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı 
Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 

6 Milletvekilinin Teklifi)

‒ 114 ‒

ADAleT ve KAlKınMA PArTisi GruP BAşKAnı 
iZMir MilleTveKili BinAli YılDırıM ve 
MilliYeTçi HAreKeT PArTisi GruP BAşKAnı 
OsMAniYe   MilleTveKili   DevleT   BAHçeli 

ile 6 MilleTveKilinin TeKlifi

298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL 
HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ 
HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA  DAİR  KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1-	 26/04/1961	 tarihli	 ve	 298	
sayılı	 Seçimlerin	 Temel	 Hükümleri	 ve	 Seçmen	
Kütükleri	Hakkında	Kanunun	5	inci	maddesinin	
birinci	 fıkrasına	 aşağıdaki	 cümle	 eklenmiş	 ve	
ikinci	fıkrası	yürürlükten	kaldırılmıştır.
“Aynı	 binada	 oturan	 seçmenler,	 hane	
bütünlüklerinin	 korunması	 ve	 aynı	 seçim	
bölgesinde	 kalmaları	 şartıyla,	 farklı	 sandık	
bölgelerine kaydedilebilir.”

MADDE 2-	 298	 sayılı	 Kanunun	 14	 üncü	
maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 (14)	 numaralı	
bentten	 sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	 bentler	
eklenmiş	 ve	 mevcut	 (15)	 numaralı	 bent	 (18)	
numaralı	bent	olarak	teselsül	ettirilmiştir.

“15.	 Seçim	 türüne	 göre	 sandık	 bölgesi	
seçmen	sayısını	belirlemek.

16.	 Seçim	 güvenliği	 açısından	 gerekli	
görülmesi	 durumunda,	 vali	 veya	 il	 seçim	 kurulu	
başkanının	oy	verme	gününden	en	geç	bir	ay	önce	
talepte	 bulunması	 halinde,	 o	 yerdeki	 sandıkların	
en	 yakın	 seçim	 bölgelerine	 taşınmasına,	 sandık	
bölgelerinin	 birleştirilmesine,	 muhtarlık	 seçimleri	
hariç	olmak	üzere	seçim	bölgelerinin	birleştirilmesi	
ile	seçmen	listelerinin	karma	şekilde	düzenlenmesine	
ve	bu	hususların	ilanına	karar	vermek.

17.	 Hastalığı	veya	engeli	sebebiyle	yatağa	
bağımlı	 olan	 seçmenlerin,	 muhtarlık	 seçimleri	
hariç,	 oy	 kullanmalarını	 sağlamak	 için	 seyyar	
sandık	 kurulu	 kurulmasına,	 oy	 kullanılmasına,	
sayım	ve	döküm	ile	birleştirme	işlemlerine	ilişkin	
usul	ve	esasları	belirlemek.”

ANAYASA	KOMİSYONUNUN
KABUL	ETTİĞİ	METİN

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE 
SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 
İLE      BAZI       KANUNLARDA    DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA  DAİR  KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26/4/1961	 tarihli	 ve	 298	
sayılı	 Seçimlerin	 Temel	 Hükümleri	 ve	 Seçmen	
Kütükleri	Hakkında	Kanunun	5	inci	maddesinin	
birinci	 fıkrasına	 aşağıdaki	 cümle	 eklenmiş	 ve	
ikinci	fıkrası	yürürlükten	kaldırılmıştır.
“Aynı	 binada	 oturan	 seçmenler,	 hane	
bütünlüklerinin	 korunması	 ve	 aynı	 seçim	
bölgesinde	 kalmaları	 şartıyla,	 farklı	 sandık	
bölgelerine kaydedilebilir.”

MADDE 2-	 298	 sayılı	 Kanunun	 14	 üncü	
maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 (14)	 numaralı	
bentten	 sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	 bentler	
eklenmiş	 ve	 mevcut	 (15)	 numaralı	 bent	 (18)	
numaralı	bent	olarak	teselsül	ettirilmiştir.

“15.	 Seçim	 türüne	 göre	 sandık	 bölgesi	
seçmen	sayısını	belirlemek.

16.	 Seçim	 güvenliği	 açısından	 gerekli	
görülmesi	 durumunda,	 vali	 veya	 il	 seçim	 kurulu	
başkanının	oy	verme	gününden	en	geç	bir	ay	önce	
talepte	 bulunması	 halinde,	 o	 yerdeki	 sandıkların	
en	 yakın	 seçim	 bölgelerine	 taşınmasına,	 sandık	
bölgelerinin	 birleştirilmesine,	 muhtarlık	 seçimleri	
hariç	olmak	üzere	seçim	bölgelerinin	birleştirilmesi	
ile	seçmen	listelerinin	karma	şekilde	düzenlenmesine	
ve	bu	hususların	ilanına	karar	vermek.

17.	 Hastalığı	veya	engeli	sebebiyle	yatağa	
bağımlı	 olan	 seçmenlerin,	 muhtarlık	 seçimleri	
hariç,	 oy	 kullanmalarını	 sağlamak	 için	 seyyar	
sandık	 kurulu	 kurulmasına,	 oy	 kullanılmasına,	
sayım	ve	döküm	ile	birleştirme	işlemlerine	ilişkin	
usul	ve	esasları	belirlemek.”
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir 
Milletvekili Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket 

Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili 
Devlet Bahçeli ile 6 Milletvekilinin Teklifi)

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 3-	 298	 sayılı	 Kanunun	 22	 nci	
maddesi	 başlığıyla	 birlikte	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiştir.

“Sandık	kurulu	başkanının	belirlenmesi:
Madde	 22-	 İlçede	 görev	 yapan	 tüm	 kamu	

görevlilerinin	 listesi,	 mülki	 amir	 tarafından	
yerleşim	 yeri	 adresleri	 esas	 alınmak	 suretiyle	
ilgili	ilçe	seçim	kurulu	başkanlıklarına	gönderilir.	
İlçe	 seçim	 kurulu	 başkanı,	 bu	 kamu	 görevlileri	
arasından	ihtiyaç	duyulan	sandık	kurulu	başkanı	
sayısının	 iki	 katı	 kamu	görevlisini	 ad	 çekmeyle	
tespit	 eder	 ve	 bu	 kişiler	 arasından	 mani	 hali	
bulunmayanları	 sandık	 kurulu	 başkanı	 olarak	
belirler.
Sandık	 kurulu	 başkanının	 göreve	 gelmemesi	
halinde,	 kamu	 görevlileri	 arasından	 belirlenen	
üye,	 bu	 üyenin	 de	 bulunmaması	 durumunda	 en	
yaşlı	üye	kurula	başkanlık	eder.”

MADDE 4- 298	 sayılı	 Kanunun	 23	 üncü	
maddesinin	 altıncı	 fıkrası	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiştir.

“İlçe	seçim	kurulu	başkanı,	sandık	kurulunun	
kalan	bir	asıl	ve	bir	yedek	üyesini	belirlemek	için	
önce,	 22	 nci	 maddenin	 birinci	 fıkrası	 hükmü	
uyarınca	bildirilen	listeden	sandık	kurulu	başkanı	
olarak	 belirlenmeyenler	 arasından,	 ihtiyaç	
duyulan	 sandık	 kurulu	 üye	 sayısının	 iki	 katı	
kamu	 görevlisini	 ad	 çekmeyle	 tespit	 eder	 ve	
bu	 kişilerden	 mani	 hali	 bulunmayanları	 sandık	
kurulu	asıl	ve	yedek	üyesi	olarak	belirler.”

MADDE 5- 298	 sayılı	 Kanunun	 68	 inci	
maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	 “;	 boyu	
25,	 eni	 1	 santimetre	 ebatlarında”	 ibaresi	madde	
metninden	 çıkarılmış,	 ikinci	 ve	 üçüncü	 fıkraları	
aşağıdaki	 şekilde	 değiştirilmiş	 ve	 dördüncü	
fıkrasında	 yer	 alan	 “sandıkları	 ve	 kabinlerinin”	
ibaresi	“sandıklarının”	şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 3- 298	 sayılı	 Kanunun	 22	 nci	
maddesi	 başlığıyla	 birlikte	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiştir.

“Sandık	kurulu	başkanının	belirlenmesi
MADDE	22-	İlçede	görev	yapan	tüm	kamu	

görevlilerinin	listesi,	mülki	idare	amiri	tarafından	
yerleşim	 yeri	 adresleri	 esas	 alınmak	 suretiyle	
ilgili	ilçe	seçim	kurulu	başkanlıklarına	gönderilir.	
İlçe	 seçim	 kurulu	 başkanı,	 bu	 kamu	 görevlileri	
arasından	ihtiyaç	duyulan	sandık	kurulu	başkanı	
sayısının	 iki	 katı	 kamu	 görevlisini	 ad	 çekme	
suretiyle	tespit	eder	ve	bu	kişiler	arasından	mani	
hali	bulunmayanları	sandık	kurulu	başkanı	olarak	
belirler.

Sandık	kurulu	başkanının	göreve	gelmemesi	
halinde,	 kamu	 görevlileri	 arasından	 belirlenen	
üye,	 bu	 üyenin	 de	 bulunmaması	 durumunda	 en	
yaşlı	üye	kurula	başkanlık	eder.”

MADDE 4- 298	 sayılı	 Kanunun	 23	 üncü	
maddesinin	 altıncı	 fıkrası	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiştir.

“İlçe	 seçim	 kurulu	 başkanı,	 sandık	
kurulunun	 kalan	 bir	 asıl	 ve	 bir	 yedek	 üyesini	
belirlemek	 için	 önce,	 22	 nci	 maddenin	 birinci	
fıkrası	uyarınca	bildirilen	listeden	sandık	kurulu	
başkanı	 olarak	 belirlenmeyenler	 arasından,	
ihtiyaç	 duyulan	 sandık	 kurulu	 üye	 sayısının	 iki	
katı	 kamu	 görevlisini	 ad	 çekme	 suretiyle	 tespit	
eder	 ve	 bu	 kişilerden	mani	 hali	 bulunmayanları	
sandık	kurulu	asıl	ve	yedek	üyesi	olarak	belirler.”

MADDE 5- 298	 sayılı	 Kanunun	 68	 inci	
maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	 “;	 boyu	
25,	 eni	 1	 santimetre	 ebatlarında”	 ibaresi	madde	
metninden	 çıkarılmış,	 ikinci	 ve	 üçüncü	 fıkraları	
aşağıdaki	 şekilde	 değiştirilmiş	 ve	 dördüncü	
fıkrasında	 yer	 alan	 “sandıkları	 ve	 kabinlerinin”	
ibaresi	“sandıklarının”	şeklinde	değiştirilmiştir.
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

“Birlikte	 yapılan	 Cumhurbaşkanı	 ve	
milletvekili	seçimlerinde,	oy	pusulaları	aynı	zarfa	
konulur.

Seçimlerde	 kullanılacak	 kabinler,	 oy	
vermenin	gizliliğini	sağlayacak	şekilde	yaptırılır.	
Kabinlerin	 ölçü	 ve	 standartları	 Yüksek	 Seçim	
Kurulunca belirlenir.”

MADDE 6-	 298	 sayılı	 Kanunun	 78	 inci	
maddesinin	birinci	fıkrasında	yer	alan	“Milletvekili,”	
ibaresi	 “Cumhurbaşkanı,	 milletvekili,”	 şeklinde	
değiştirilmiş,	 aynı	 fıkraya	 “hükümlere	 göre”	
ibaresinden	sonra	gelmek	üzere	“filigranlı	kağıttan”	
ibaresi	eklenmiş	ve	 ikinci	fıkrası	aşağıdaki	şekilde	
değiştirilmiştir.

“Oy	 zarfları,	 ön	 yüzünün	 sol	 üst	 köşesinde	
Türkiye	 Cumhuriyeti	 Yüksek	 Seçim	 Kurulu	
amblemi	 yer	 alacak	 şekilde	 Yüksek	 Seçim	
Kurulunca	filigranlı	kağıttan	hazırlatılır.”

MADDE 7-	 298	 sayılı	 Kanunun	 81	 inci	
maddesi	 başlığı	 ile	 birlikte	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiştir.

“Sandık	çevresi
Madde	 81-	 Sandık	 çevresi,	 oy	 sandığının	

konulduğu	 ve	 sandık	 kurulunun	 görev	 yaptığı	
oda,	bölüm	veya	bu	amaçla	oluşturulan	yerdir.”

MADDE 8- 298	 sayılı	 Kanunun	 82	 nci	
maddesinin	 başlığına	 “ve	 yasaklar:”	 ibaresi	
eklenmiş,	 ikinci	 fıkrasına	 “çağrı”	 ibaresinden	
sonra	gelmek	üzere	“veya	ihbar”	ibaresi	eklenmiş,	
beşinci	 ve	 yedinci	 fıkraları	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiş,	 yedinci	 fıkradan	 sonra	 gelmek	
üzere	aşağıdaki	fıkralar	eklenmiş	ve	mevcut	son	
fıkra	aşağıdaki	şekilde	değiştirilmiştir.

“Sandık	 çevresinde,	 cebir,	 şiddet	 veya	
tehdit	 kullanarak	 sandık	 başı	 düzenini	 bozmaya	
kalkışanlar,	 sandık	 kurulu	 başkanı	 veya	
üyelerinden	 biri	 tarafından	 yapılan	 çağrı	 ya	 da	
seçmenlerin	ihbarı	üzerine	gelen	kolluk	güçlerince	

“Birlikte	 yapılan	 Cumhurbaşkanı	 ve	
milletvekili	seçimlerinde,	oy	pusulaları	aynı	zarfa	
konulur.

Seçimlerde	kullanılacak	oy	verme	kabinleri,	
oy	 vermenin	 gizliliğini	 sağlayacak	 şekilde	
yaptırılır.	Kabinlerin	ölçü	ve	standartları	Yüksek	
Seçim	Kurulunca	belirlenir.”

MADDE 6- 298	 sayılı	 Kanunun	 78	 inci	
maddesinin	birinci	fıkrasında	yer	alan	“Milletvekili,”	
ibaresi	 “Cumhurbaşkanı,	 milletvekili,”	 şeklinde	
değiştirilmiş,	 aynı	 fıkraya	 “hükümlere	 göre”	
ibaresinden	sonra	gelmek	üzere	“filigranlı	kağıttan”	
ibaresi	eklenmiş	ve	 ikinci	fıkrası	aşağıdaki	şekilde	
değiştirilmiştir.

“Oy	 zarfları,	 ön	 yüzünün	 sol	 üst	 köşesinde	
Türkiye	 Cumhuriyeti	 Yüksek	 Seçim	 Kurulu	
amblemi	 yer	 alacak	 şekilde	 Yüksek	 Seçim	
Kurulunca	filigranlı	kağıttan	hazırlatılır.”

MADDE 7-	 298	 sayılı	 Kanunun	 81	 inci	
maddesi	 başlığıyla	 birlikte	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiştir.

“Sandık	çevresi
MADDE	81-	Sandık	çevresi,	oy	sandığının	

konulduğu	 ve	 sandık	 kurulunun	 görev	 yaptığı	
oda,	bölüm	veya	bu	amaçla	oluşturulan	yerdir.”

MADDE 8- 298	 sayılı	 Kanunun	 82	 nci	
maddesinin	 başlığına	 “ve	 yasaklar”	 ibaresi	
eklenmiş,	 ikinci	 fıkrasına	 “çağrı”	 ibaresinden	
sonra	gelmek	üzere	“veya	ihbar”	ibaresi	eklenmiş,	
beşinci	 ve	 yedinci	 fıkraları	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiş,	 yedinci	 fıkradan	 sonra	 gelmek	
üzere	aşağıdaki	fıkralar	eklenmiş	ve	mevcut	son	
fıkra	aşağıdaki	şekilde	değiştirilmiştir.

“Sandık	 çevresinde,	 cebir,	 şiddet	 veya	
tehdit	 kullanarak	 sandık	 başı	 düzenini	 bozmaya	
kalkışanlar,	 sandık	 kurulu	 başkanı	 veya	
üyelerinden	 biri	 tarafından	 yapılan	 çağrı	 ya	 da	
seçmenlerin	ihbarı	üzerine	gelen	kolluk	güçlerince	
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derhal	sandık	çevresinden	uzaklaştırılır	ve	gerekli	
yasal	 işlem	 yapılır.	 Seçmenlerce	 ihbar,	 o	 yer	
kolluk	güçlerine	şahsen	yapılır.”

“Bu	madde	uyarınca	sandık	çevresine	gelen	
kolluk	 güçleri,	 başkanın	 talebine	 veya	 kurulun	
kararına	 uymak	 zorunda	 olup,	 çağrı	 veya	 ihbar	
sebebi	 ortadan	 kalkınca	 sandık	 çevresinden	
ayrılır.

Seçimin	 güvenliğini	 sağlamakla	 görevli	
kolluk	 güçleri	 hariç,	 özel	 güvenlik	 görevlileri	
ve	 belediye	 zabıtaları	 gibi	 görevliler	 de	 dâhil	
olmak	 üzere	 resmî	 üniforma	 ve	 silah	 taşıyan	
kişiler,	sandığın	konulduğu	bina,	yapı	ve	bunların	
müştemilatına	giremezler.

Sandığın	 konulduğu	 bina,	 yapı	 ve	 bunların	
müştemilatında	 hiç	 kimse,	 başkalarının	
görebileceği	 şekilde	 bir	 siyasi	 parti	 veya	 adaya	
ait	 rozet,	 amblem	 veya	 benzeri	 işaretler	 ya	 da	
propaganda	 amaçlı	 yayınlar	 taşıyamaz;	 yazılı,	
sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu 
fıkra	hükümlerine	uymayan	kişiler	kolluk	güçleri	
tarafından	uzaklaştırılır.”

“İlçe	 seçim	 kurulu	 başkanı,	 sandık	
çevresinde,	 sandık	başı	 iş	ve	 işlemlerinin	düzen	
içinde	 yürütülmesini	 ve	 sandığın	 konulduğu	
bina,	yapı	ve	bunların	müştemilatında	güvenliği	
ve	bu	Kanunda	öngörülen	yasaklara	uyulmasını	
sağlayacak	 tedbirleri	 alır;	 seçmenin	 ve	 bu	
yerlerde	 bulunma	 hakkına	 sahip	 diğer	 kişilerin	
buralara	 serbestçe	 girmesini	 engelleyen	 veya	
güçleştiren	her	türlü	hareketi	önler.	Bu	kapsamda,	
ilçe	 seçim	kurulu	başkanınca	verilen	 talimatlara	
sandık	kurulları,	mülki	ve	idari	makamlar	uymak	
zorundadır.”

MADDE 9-	 298	 sayılı	 Kanunun	 98	 inci	
maddesinin	 dördüncü	 fıkrasının	 son	 cümlesi	
aşağıdaki	şekilde	değiştirilmiştir.

derhal	sandık	çevresinden	uzaklaştırılır	ve	gerekli	
yasal	 işlem	 yapılır.	 Seçmenlerce	 ihbar,	 o	 yer	
kolluk	güçlerine	şahsen	yapılır.”

“Bu	madde	uyarınca	sandık	çevresine	gelen	
kolluk	 güçleri,	 başkanın	 talebine	 veya	 kurulun	
kararına	 uymak	 zorunda	 olup,	 çağrı	 veya	 ihbar	
sebebi	 ortadan	 kalkınca	 sandık	 çevresinden	
ayrılır.”

“Seçimin	 güvenliğini	 sağlamakla	 görevli	
kolluk	 güçleri	 hariç,	 özel	 güvenlik	 görevlileri	
ve	 belediye	 zabıtaları	 gibi	 görevliler	 de	 dâhil	
olmak	 üzere	 resmî	 üniforma	 ve	 silah	 taşıyan	
kişiler,	sandığın	konulduğu	bina,	yapı	ve	bunların	
müştemilatına	giremezler.

Sandığın	 konulduğu	 bina,	 yapı	 ve	 bunların	
müştemilatında	 hiç	 kimse,	 başkalarının	
görebileceği	 şekilde	 bir	 siyasi	 parti	 veya	 adaya	
ait	 rozet,	 amblem	 veya	 benzeri	 işaretler	 ya	 da	
propaganda	 amaçlı	 yayınlar	 taşıyamaz;	 yazılı,	
sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu 
fıkra	hükümlerine	uymayan	kişiler	kolluk	güçleri	
tarafından	uzaklaştırılır.”

“İlçe	 seçim	 kurulu	 başkanı,	 sandık	
çevresinde,	 sandık	başı	 iş	ve	 işlemlerinin	düzen	
içinde	 yürütülmesini	 ve	 sandığın	 konulduğu	
bina,	yapı	ve	bunların	müştemilatında	güvenliği	
ve	bu	Kanunda	öngörülen	yasaklara	uyulmasını	
sağlayacak	 tedbirleri	 alır;	 seçmenin	 ve	 bu	
yerlerde	 bulunma	 hakkına	 sahip	 diğer	 kişilerin	
buralara	 serbestçe	 girmesini	 engelleyen	 veya	
güçleştiren	her	türlü	hareketi	önler.	Bu	kapsamda,	
ilçe	 seçim	kurulu	başkanınca	verilen	 talimatlara	
sandık	kurulları,	mülki	ve	idari	makamlar	uymak	
zorundadır.”

MADDE 9-	 298	 sayılı	 Kanunun	 98	 inci	
maddesinin	 dördüncü	 fıkrasının	 son	 cümlesi	
aşağıdaki	şekilde	değiştirilmiştir.
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“Ancak,	 üzerinde	 sandık	 kurulu	 mührü	
bulunmamasına	 rağmen	 Türkiye	 Cumhuriyeti	
Yüksek	 Seçim	 Kurulu	 filigranı,	 amblemi	 ve	
ilçe	 seçim	 kurulu	 mührü	 bulunan	 zarflar	 ile	
üzerinde	leke	veya	çizik	bulunsa	dahi	bunun	özel	
işaret	 koymak	 amacıyla	 yapıldığı	 kesin	 olarak	
anlaşılamayan	zarflar	geçerli	sayılır.”

MADDE 10- 298	sayılı	Kanunun	100	üncü	
maddesinin	 dördüncü	 ve	 beşinci	 fıkralarına	
aşağıdaki	 cümleler	 eklenmiş;	 altıncı	 fıkrasından	
sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	 fıkra	 eklenmiş;	
mevcut	 yedinci	 fıkra	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiş;	 mevcut	 sekizinci	 fıkrada	 yer	 alan	
“belediye	 ve	 muhtarlık	 seçimlerinde,”	 ibaresi	
“seçimlerde,”	 şeklinde	 değiştirilmiş;	 mevcut	
onuncu	 fıkradan	 sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	
fıkra	 eklenmiş;	 mevcut	 on	 ikinci	 fıkrada	 yer	
alan	 “sayıları,	 her	 siyasi	 parti	 veya	 bağımsız	
adayın”	 ibaresi	 “sayıları,	 her	 siyasi	 parti,	
bağımsız	aday	ve	ittifakın	ortak	oyları”	şeklinde,	
“karşılaştırılarak,	 her	 siyasi	 parti	 veya	bağımsız	
adayın”	 ibaresi	 “karşılaştırılarak,	 her	 siyasi	
parti,	bağımsız	aday	ve	 ittifakın	ortak”	şeklinde	
ve	 “ise,	 her	 siyasi	 parti	 veya	 bağımsız	 adayın”	
ibaresi	 “ise,	 her	 siyasi	 parti,	 bağımsız	 aday	 ve	
ittifakın	 ortak”	 şeklinde	 değiştirilmiş;	 mevcut	
on	üçüncü	 fıkrada	yer	alan	“Siyasi	partilerin	ve	
bağımsız	 adayların”	 ibaresi	 “Siyasi	 partilerin,	
bağımsız	adayların	ve	ittifakların	ortak”	şeklinde	
ve	 “her	 siyasi	parti	 ve	bağımsız	 adayın”	 ibaresi	
“her	 siyasi	 parti,	 bağımsız	 aday	 ve	 ittifakın	
ortak”	şeklinde	değiştirilmiş;	mevcut	on	yedinci	
fıkrada	 yer	 alan	 “siyasi	 partiye	 veya	 bağımsız	
adaya”	ibaresi	“siyasi	parti,	bağımsız	aday	veya	
ittifakın	 ortak	 oyu	 için”	 şeklinde	 değiştirilmiş	
ve	mevcut	on	dokuzuncu	ve	yirminci	 fıkralarda	
yer	alan	“siyasi	partilerin	ve	bağımsız	adayların”	
ibareleri	“siyasi	partilerin,	bağımsız	adayların	ve	
ittifakların	ortak”	şeklinde	değiştirilmiştir.

“Ancak,	 üzerinde	 sandık	 kurulu	 mührü	
bulunmamasına	 rağmen	 Türkiye	 Cumhuriyeti	
Yüksek Seçim	 Kurulu	 filigranı,	 amblemi	 ve	
ilçe	 seçim	 kurulu	 mührü	 bulunan	 zarflar	 ile	
üzerinde	leke	veya	çizik	bulunsa	dahi	bunun	özel	
işaret	 koymak	 amacıyla	 yapıldığı	 kesin	 olarak	
anlaşılamayan	zarflar	geçerli	sayılır.”

MADDE 10-	298	sayılı	Kanunun	100	üncü	
maddesinin	 dördüncü	 ve	 beşinci	 fıkralarına	
aşağıdaki	 cümleler	 eklenmiş;	 altıncı	 fıkrasından	
sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	 fıkra	 eklenmiş;	
mevcut	 yedinci	 fıkra	 aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiş;	 mevcut	 sekizinci	 fıkrada	 yer	 alan	
“belediye	 ve	 muhtarlık	 seçimlerinde,”	 ibaresi	
“seçimlerde,”	 şeklinde	 değiştirilmiş;	 mevcut	
onuncu	 fıkradan	 sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	
fıkra	 eklenmiş;	 mevcut	 on	 ikinci	 fıkrada	 yer	
alan	 “sayıları,	 her	 siyasi	 parti	 veya	 bağımsız	
adayın”	 ibaresi	 “sayıları,	 her	 siyasi	 parti,	
bağımsız	aday	ve	ittifakın	ortak	oyları”	şeklinde,	
“karşılaştırılarak,	 her	 siyasi	 parti	 veya	bağımsız	
adayın”	 ibaresi	 “karşılaştırılarak,	 her	 siyasi	
parti,	bağımsız	aday	ve	 ittifakın	ortak”	şeklinde	
ve	 “ise,	 her	 siyasi	 parti	 veya	 bağımsız	 adayın”	
ibaresi	 “ise,	 her	 siyasi	 parti,	 bağımsız	 aday	 ve	
ittifakın	 ortak”	 şeklinde	 değiştirilmiş;	 mevcut	
on	üçüncü	 fıkrada	yer	alan	“Siyasi	partilerin	ve	
bağımsız	 adayların”	 ibaresi	 “Siyasi	 partilerin,	
bağımsız	adayların	ve	ittifakların	ortak”	şeklinde	
ve	 “her	 siyasi	parti	 ve	bağımsız	 adayın”	 ibaresi	
“her	 siyasi	 parti,	 bağımsız	 aday	 ve	 ittifakın	
ortak”	şeklinde	değiştirilmiş;	mevcut	on	yedinci	
fıkrada	 yer	 alan	 “siyasi	 partiye	 veya	 bağımsız	
adaya”	ibaresi	“siyasi	parti,	bağımsız	aday	veya	
ittifakın	 ortak	 oyu	 için”	 şeklinde	 değiştirilmiş	
ve	mevcut	on	dokuzuncu	ve	yirminci	 fıkralarda	
yer	alan	“siyasi	partilerin	ve	bağımsız	adayların”	
ibareleri	“siyasi	partilerin,	bağımsız	adayların	ve	
ittifakların	ortak”	şeklinde	değiştirilmiştir.
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“Bunlardan	 sonra,	 ittifak	 yapan	 siyasi	 partilerin	
bulunması	 halinde,	 ittifakların	 birleşik	 oy	
pusulasındaki	 sıralarına	 göre	 ortak	 oyları	 için	
yeteri	kadar	sütun	ayrılır	ve	bu	sütunların	üzerine	
ittifakların	unvanları	yazılır.”
“Ancak	aynı	zarf	içinde	birden	fazla	oy	kullanılan	
seçimlerde,	 zarfın	 içinden	 çıkan	 oy	 pusulaları	
okunmadan	 önce,	 seçim	 türüne	 göre	 ters	
çevrilerek	 tasnif	edilip	masanın	üzerine	konulur	
ve	dokuzuncu	fıkra	uyarınca	işlem	yapılır.”

“Birlikte	 yapılan	 Cumhurbaşkanı	 ve	
milletvekili	 seçimlerinde,	 önce	 Cumhurbaşkanı	
seçimine	 ait	 oy	 pusulalarının	 sayım	ve	 dökümü	
yapılır.

Mahalli	idare	organları	seçimlerinde;
a)	 Büyükşehirlerde,	 sırasıyla	 büyükşehir	

belediye	başkanlığı,	belediye	başkanlığı,	belediye	
meclisi	üyeliği	ve	muhtarlık,

b)	Diğer	illerde,	sırasıyla	belediye	başkanlığı,	
belediye	meclisi	üyeliği,	il	genel	meclisi	üyeliği	
ve	muhtarlık,

seçimlerine	 ait	 oy	 pusulalarının	 sayım	 ve	
dökümü	yapılır.”

“İttifak	alanı	içeresinde,	“EVET”	mührünün;
a)	Bir	siyasi	partiye	ayrılan	alana,
b)	Hem	bir	siyasi	partiye	ayrılan	alana	hem	

de	ittifak	unvanı	bölümüne,
c)	 İttifak	unvanı	bölümüne	 taşacak	 şekilde,	

bir	siyasi	partiye	ayrılan	alana,
basılması	 halinde,	 bu	 oy	 pusulaları	 geçerli	

kabul	edilir	ve	sayım	döküm	cetvelinde	o	siyasi	
partinin	cetveldeki	sütununa	işaretlenir.	Bu	haller	
dışında,	 yalnız	 ittifak	 alanı	 içerisine	 “EVET”	
mührünün	basıldığı	her	durumda,	bu	oy	pusulaları	
da	geçerli	kabul	edilir	ve	sayım	döküm	cetvelinde	
ittifakın	 ortak	 oyları	 sütununa	 rakamlar	 birden	
başlamak	üzere,	sırasına	göre	çizilmek	suretiyle,	
ayrı	ayrı	işaretlenir.”

“Bunlardan	 sonra,	 ittifak	 yapan	 siyasi	 partilerin	
bulunması	 halinde,	 ittifakların	 birleşik	 oy	
pusulasındaki	 sıralarına	 göre	 ortak	 oyları	 için	
yeteri	kadar	sütun	ayrılır	ve	bu	sütunların	üzerine	
ittifakların	unvanları	yazılır.”
“Ancak	aynı	zarf	içinde	birden	fazla	oy	kullanılan	
seçimlerde,	 zarfın	 içinden	 çıkan	 oy	 pusulaları	
okunmadan	 önce,	 seçim	 türüne	 göre	 ters	
çevrilerek	 tasnif	edilip	masanın	üzerine	konulur	
ve	dokuzuncu	fıkra	uyarınca	işlem	yapılır.”

“Birlikte	 yapılan	 Cumhurbaşkanı	 ve	
milletvekili	 seçimlerinde,	 önce	 Cumhurbaşkanı	
seçimine	 ait	 oy	 pusulalarının	 sayım	ve	 dökümü	
yapılır.”

“Mahalli	idare	organları	seçimlerinde;
a)	 Büyükşehirlerde,	 sırasıyla	 büyükşehir	

belediye	başkanlığı,	belediye	başkanlığı,	belediye	
meclisi	üyeliği	ve	muhtarlık,

b)	Diğer	illerde,	sırasıyla	belediye	başkanlığı,	
belediye	meclisi	üyeliği,	il	genel	meclisi	üyeliği	
ve	muhtarlık,

seçimlerine	 ait	 oy	 pusulalarının	 sayım	 ve	
dökümü	yapılır.”

“İttifak	alanı	içerisinde,	“EVET”	mührünün;
a)	Bir	siyasi	partiye	ayrılan	alana,
b)	Hem	bir	siyasi	partiye	ayrılan	alana	hem	

de	ittifak	unvanı	bölümüne,
c)	 İttifak	unvanı	bölümüne	 taşacak	 şekilde,	

bir	siyasi	partiye	ayrılan	alana,
basılması	 halinde,	 bu	 oy	 pusulaları	 geçerli	

kabul	edilir	ve	sayım	döküm	cetvelinde	o	siyasi	
partinin	cetveldeki	sütununa	işaretlenir.	Bu	haller	
dışında,	 yalnız	 ittifak	 alanı	 içerisine	 “EVET”	
mührünün	basıldığı	her	durumda,	bu	oy	pusulaları	
da	geçerli	kabul	edilir	ve	sayım	döküm	cetvelinde	
ittifakın	 ortak	 oyları	 sütununa	 rakamlar	 birden	
başlamak	üzere,	sırasına	göre	çizilmek	suretiyle,	
ayrı	ayrı	işaretlenir.”
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MADDE 11-	 298	 sayılı	 Kanunun	 101	 inci	
maddesinin	ikinci	fıkrasına	aşağıdaki	bent	eklenmiştir.

“7.	 Yetkili	 seçim	 kurulları	 tarafından	
gönderilen	 ve	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Yüksek	
Seçim	Kurulu	filigranı	bulunan	oy	pusulalarının	
arkasının	 sandık	 kurullarının	 ihmaliyle	
mühürlenmemiş	olması.”

MADDE 12-	 298	 sayılı	 Kanunun	 105	 inci	
maddesinin	ikinci	fıkrasının	(22)	numaralı	bendinde	
yer	 alan	 “oyların”	 ibaresi	 “oylar	 ile	 ittifakların	
her	 birinin	 aldığı	 toplam	 geçerli	 ortak	 oyların”	
şeklinde	 ve	 üçüncü	 fıkrasında	 yer	 alan	 “sandık	
çevresi	 içinde”	 ibaresi	 “sandığın	 konulduğu	 bina	
veya	yapıda”	şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 13-	 298	 sayılı	Kanunun	 108	 inci	
maddesinin	 dördüncü	 fıkrasına	 (14)	 numaralı	
bentten	 sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	 bentler	
eklenmiş,	 diğer	 bentler	 buna	 göre	 teselsül	
ettirilmiş	ve	altıncı	fıkrasında	yer	alan	“adayların”	
ibaresi	 “adaylar	 ile	 ittifakların	 ortak”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

“15.	 İttifakların	 her	 birinin	 aldığı	 ortak	 oy	
sayısı,

16.	İttifak	içerisindeki	her	bir	siyasi	partinin	
tek	 başına	 aldığı	 oy	 sayısına,	 ittifakın	 ortak	
oylarından	 gelen	 payın	 ilave	 edilmesiyle	 elde	
edilen	oy	sayısı,”

MADDE 14-	22/4/1983	tarihli	ve	2820	sayılı	
Siyasi	 Partiler	 Kanununun	 90	 ıncı	 maddesinin	
ikinci	fıkrası	aşağıdaki	şekilde	değiştirilmiştir.

“Siyasi	partiler,	tüzük	ve	programları	dışında	
faaliyette bulunamazlar.”

MADDE 15- 10/6/1983	 tarihli	 ve	 2839	
sayılı	 Milletvekili	 Seçimi	 Kanununa	 12	 nci	
maddesinden	sonra	gelmek	üzere	aşağıdaki	12/A	
maddesi	eklenmiştir.

MADDE 11- 298	 sayılı	 Kanunun	 101	 inci	
maddesinin	ikinci	fıkrasına	aşağıdaki	bent	eklenmiştir.

“7.	 Yetkili	 seçim	 kurulları	 tarafından	
gönderilen	 ve	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Yüksek	
Seçim	Kurulu	filigranı	bulunan	oy	pusulalarının	
arkasının	 sandık	 kurullarının	 ihmaliyle	
mühürlenmemiş	olması.”

MADDE 12- 298	 sayılı	Kanunun	 105	 inci	
maddesinin	ikinci	fıkrasının	yirmi	ikinci	bendinde	
yer	 alan	 “oyların”	 ibaresi	 “oylar	 ile	 ittifakların	
her	 birinin	 aldığı	 toplam	 geçerli	 ortak	 oyların,”	
şeklinde	 ve	 üçüncü	 fıkrasında	 yer	 alan	 “sandık	
çevresi	içinde”	ibaresi	“sandığın	konulduğu	bina	
veya	yapıda”	şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 13-	 298	 sayılı	Kanunun	 108	 inci	
maddesinin	 dördüncü	 fıkrasına	 (14)	 numaralı	
bentten	 sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	 bentler	
eklenmiş,	 diğer	 bentler	 buna	 göre	 teselsül	
ettirilmiş	ve	altıncı	fıkrasında	yer	alan	“adayların”	
ibaresi	 “adaylar	 ile	 ittifakların	 ortak”	 ibaresi	
şeklinde	değiştirilmiştir.

“15.	 İttifakların	 her	 birinin	 aldığı	 ortak	 oy	
sayısı,

16.	İttifak	içerisindeki	her	bir	siyasi	partinin	
tek	 başına	 aldığı	 oy	 sayısına,	 ittifakın	 ortak	
oylarından	 gelen	 payın	 ilave	 edilmesiyle	 elde	
edilen	oy	sayısı,”

MADDE 14-	22/4/1983	tarihli	ve	2820	sayılı	
Siyasi	 Partiler	 Kanununun	 90	 ıncı	 maddesinin	
ikinci	fıkrası	aşağıdaki	şekilde	değiştirilmiştir.

“Siyasi	partiler,	tüzük	ve	programları	dışında	
faaliyette bulunamazlar.”

MADDE 15- 10/6/1983	 tarihli	 ve	 2839	
sayılı	 Milletvekili	 Seçimi	 Kanununa	 12	 nci	
maddesinden	sonra	gelmek	üzere	aşağıdaki	12/A	
maddesi	eklenmiştir.
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“Seçim	İttifakı:
Madde	12/A-	Siyasi	partiler,	ittifak	yaparak	

seçime	 katılabilir.	 İttifak	 yapan	 siyasi	 partiler,	
kendi aday listelerini verir.

İttifak	 yaparak	 seçime	 katılma	 kararı	 alan	
siyasi	 partiler,	 seçimin	 başlangıç	 tarihinden	
itibaren	en	geç	yedi	gün	içinde,	genel	başkanların	
imzalarını	ihtiva	eden	ittifak	protokolünü	Yüksek	
Seçim	 Kuruluna	 teslim	 eder.	 Aday	 listelerinin	
teslim	 edilmesi	 için	 belirlenen	 tarihten	 iki	 gün	
öncesine	 kadar,	 aynı	 usulle	 ittifak	 protokolünde	
değişiklik	yapılabilir.

İttifak	 protokolünde;	 siyasi	 partilerce	
belirlenmesi	halinde,	ittifak	unvanı	ve	kanunlara	
aykırı	olmayan	diğer	hususlar	yer	alır.

Siyasi	 partiler,	 aday	 listelerinin	 teslim	
edilmesi	için	belirlenen	tarihten	üç	gün	öncesine	
kadar,	 Yüksek	 Seçim	 Kuruluna	 bildirimde	
bulunmak	 suretiyle	 ittifaktan	 vazgeçebilir.	
Bu	 durum,	 Yüksek	 Seçim	 Kurulunca	 aynı	
ittifak	 içerisindeki	 diğer	 siyasi	 partilere	 derhal	
bildirilir.	Vazgeçme	halinde,	ittifak	diğer	partiler	
arasında	 devam	 eder.	 İttifaktan	 vazgeçmenin	
bildirilmesini	 takip	 eden	 gün	 saat	 17.00’ye	
kadar,	 ittifak	 içerisindeki	 diğer	 siyasi	 partiler	
ittifak	 protokolünü	 değiştirebilir	 veya	 ittifaktan	
vazgeçebilir.

Bu	maddenin	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	
esaslar	 ile	 seçim	 ittifakına	 ilişkin	diğer	hususlar	
Yüksek	Seçim	Kurulunca	belirlenir.”

MADDE 16- 2839	 sayılı	 Kanunun	 16	 ncı	
maddesine	 ikinci	 fıkradan	 sonra	 gelmek	 üzere	
aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.

“Seçimlere	katılma	yeterliliği	 taşıyan	siyasi	
partinin	seçime	katılmaması	halinde,	bu	partinin	
üyesi	kendisinin	ve	üyesi	olduğu	 siyasi	partinin	
yazılı	muvafakati	alınarak,	başka	bir	siyasi	parti	
tarafından	aday	gösterilebilir.”

“Seçim	İttifakı
MADDE	12/A-	Seçimlere	katılma	yeterliliği	

taşıyan	 siyasi	 partiler,	 ittifak	 yaparak	 seçime	
katılabilir.	İttifak	yapan	siyasi	partiler,	kendi	aday	
listelerini verir.

İttifak	 yaparak	 seçime	 katılma	 kararı	 alan	
siyasi	 partiler,	 seçimin	 başlangıç	 tarihinden	
itibaren	en	geç	yedi	gün	içinde,	genel	başkanların	
imzalarını	ihtiva	eden	ittifak	protokolünü	Yüksek	
Seçim	 Kuruluna	 teslim	 eder.	 Aday	 listelerinin	
teslim	 edilmesi	 için	 belirlenen	 tarihten	 iki	 gün	
öncesine	 kadar,	 aynı	 usulle	 ittifak	 protokolünde	
değişiklik	yapılabilir.

İttifak	 protokolünde;	 siyasi	 partilerce	
belirlenmesi	halinde,	ittifak	unvanı	ve	kanunlara	
aykırı	olmayan	diğer	hususlar	yer	alır.

Siyasi	 partiler,	 aday	 listelerinin	 teslim	
edilmesi	için	belirlenen	tarihten	üç	gün	öncesine	
kadar,	 Yüksek	 Seçim	 Kuruluna	 bildirimde	
bulunmak	 suretiyle	 ittifaktan	 vazgeçebilir.	 Bu	
durum,	 Yüksek	 Seçim	 Kurulunca	 aynı	 ittifak	
içerisindeki	diğer	siyasi	partilere	derhal	bildirilir.	
Vazgeçme	halinde,	 ittifak	 diğer	 partiler	 arasında	
devam	eder.	İttifaktan	vazgeçmenin	bildirilmesini	
takip	 eden	 gün	 saat	 17.00’ye	 kadar,	 ittifak	
içerisindeki	diğer	siyasi	partiler	ittifak	protokolünü	
değiştirebilir	veya	ittifaktan	vazgeçebilir.

Bu	maddenin	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	
esaslar	 ile	 seçim	 ittifakına	 ilişkin	diğer	hususlar	
Yüksek	Seçim	Kurulunca	belirlenir.”

MADDE 16- 2839	 sayılı	 Kanunun	 16	 ncı	
maddesine	 ikinci	 fıkradan	 sonra	 gelmek	 üzere	
aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.

“Seçimlere	katılma	yeterliliği	 taşıyan	siyasi	
partinin	seçime	katılmaması	halinde,	bu	partinin	
üyesi,	kendisinin	ve	üyesi	olduğu	siyasi	partinin	
yazılı	muvafakati	alınarak,	başka	bir	siyasi	parti	
tarafından	aday	gösterilebilir.”
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MADDE 17- 2839	 sayılı	 Kanunun	 26	 ncı	
maddesinin	birinci	fıkrasının	(b)	bendine	aşağıdaki	
paragraf	eklenmiştir.

“İttifak	 yapan	 siyasi	 partiler,	 kuraya	 ittifak	
olarak	 dahil	 edilir	 ve	 oy	 pusulasında	 yan	 yana	
yer	 alır.	Bu	partilerin	 ittifak	 içerisindeki	 sıraları	
da kurayla belirlenir. Bu durumda ittifak yapan 
siyasi	 partilerin	 sütunlarının	 üzerinde;	 kısa	
kenarı	 iki	 santimetre,	 uzun	 kenarı	 bu	 partilerin	
sütunlarının	 genişliği	 ile	 sütunlarının	 aralığı	
toplamı	 kadar	 olan,	 dikdörtgen	 şeklinde	 ittifak	
unvanının	 yer	 alacağı	 ortak	 bir	 bölüm	 bulunur.	
İttifakın	 unvanı	 yoksa,	 ittifak	 unvanı	 bölümüne	
yalnız	 “İTTİFAK”	 ibaresi	 yazılır.	 Unvanı	
olmayan	 ittifakın	 birden	 fazla	 olması	 halinde,	
bunlar	 başvuru	 sırasına	 göre	 numaralandırılır.	
İttifak	 unvanı	 bölümü	 ile	 aralarındaki	 boşluk	
dahil	 ittifak	 yapan	 siyasi	 partilerin	 sütunlarının	
tamamı	ittifak	alanıdır.”

MADDE 18- 2839	sayılı	Kanunun	29	uncu	
maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 aşağıdaki	 cümleler	
eklenmiştir.
“Ancak	 aynı	 ittifak	 içerisindeki	 siyasi	 partilerin	
her	 birinin	 geçerli	 oyu;	 ittifakı	 oluşturan	 siyasi	
partilerin	o	seçim	çevresinde	tek	başına	aldıkları	
oy	sayısına,	ittifakın	ortak	oylarından	gelen	payın	
ilave	edilmesiyle	elde	edilir.	İttifak	yapan	her	bir	
partiye	 ortak	 oylardan	 gelen	 pay;	 ittifak	 yapan	
siyasi	 partilerin	 tek	 başına	 aldıkları	 oyun	 bu	
partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen 
katsayının	ittifakın	ortak	oyu	ile	çarpımı	sonucu	
elde edilir.”

MADDE 19- 2839	 sayılı	 Kanunun	 32	 nci	
maddesinin	birinci	fıkrasının	(f)	bendi	aşağıdaki	
şekilde	değiştirilmiştir.

“f)	 Seçime	 katılmış	 olan	 siyasi	 partiler	 ve	
bağımsız	adaylar	ile	ittifakların	her	birinin	aldığı	
oy	sayısını,”

MADDE 17-	 2839	 sayılı	 Kanunun	 26	 ncı	
maddesinin	birinci	fıkrasının	(b)	bendine	aşağıdaki	
paragraf	eklenmiştir.

“İttifak	 yapan	 siyasi	 partiler,	 kuraya	 ittifak	
olarak	dâhil	edilir	ve	oy	pusulasında	yan	yana	yer	
alır.	 Bu	 partilerin	 ittifak	 içerisindeki	 sıraları	 da	
kurayla	 belirlenir.	 İttifak	 yapan	 siyasi	 partilerin	
sütunlarının	üzerinde;	kısa	kenarı	iki	santimetre,	
uzun	 kenarı	 bu	 partilerin	 sütunlarının	 genişliği	
ile	 sütunlarının	 aralığı	 toplamı	 kadar	 olan,	
dikdörtgen	şeklinde	ittifak	unvanının	yer	alacağı	
ortak	bir	bölüm	bulunur.	 İttifakın	unvanı	yoksa,	
ittifak	 unvanı	 bölümüne	 yalnız	 “İTTİFAK”	
ibaresi	 yazılır.	 Unvanı	 olmayan	 ittifakın	 birden	
fazla	 olması	 halinde,	 bunlar	 başvuru	 sırasına	
göre	 numaralandırılır.	 İttifak	 unvanı	 bölümü	 ile	
aralarındaki	 boşluk	 dâhil	 ittifak	 yapan	 siyasi	
partilerin	sütunlarının	tamamı	ittifak	alanıdır.”

MADDE 18-	2839	sayılı	Kanunun	29	uncu	
maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 aşağıdaki	 cümleler	
eklenmiştir.
“Ancak	 aynı	 ittifak	 içerisindeki	 siyasi	 partilerin	
her	 birinin	 geçerli	 oyu;	 ittifakı	 oluşturan	 siyasi	
partilerin	o	seçim	çevresinde	tek	başına	aldıkları	
oy	sayısına,	ittifakın	ortak	oylarından	gelen	payın	
ilave	edilmesiyle	elde	edilir.	İttifak	yapan	her	bir	
partiye	 ortak	 oylardan	 gelen	 pay;	 ittifak	 yapan	
siyasi	 partilerin	 tek	 başına	 aldıkları	 oyun	 bu	
partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen 
katsayının	ittifakın	ortak	oyu	ile	çarpımı	sonucu	
elde edilir.”

MADDE 19-	 2839	 sayılı	 Kanunun	 32	 nci	
maddesinin	birinci	fıkrasının	(f)	bendi	aşağıdaki	
şekilde	değiştirilmiştir.

“f)	 Seçime	 katılmış	 olan	 siyasi	 partiler	 ve	
bağımsız	adaylar	ile	ittifakların	her	birinin	aldığı	
oy	sayısını,”
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MADDE 20-	2839	sayılı	Kanunun	33	üncü	
maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 ilk	 cümlesinden	
sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	 cümle	 eklenmiş,	
üçüncü	 fıkrasında	 yer	 alan	 “her	 siyasi	 partinin”	
ibaresinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 “ve	 ittifakın”	
ibaresi,	 “bölerek,	 siyasi	 partilerin”	 ibaresi	 ile	
“aşan	siyasi	partilerin”	ibaresinden	sonra	gelmek	
üzere	“ve	ittifakların”	ibareleri	eklenmiştir.
“Seçim	 ittifakı	 yapılması	 halinde,	 yüzde	 onluk	
barajın	 hesaplanmasında	 ittifak	 yapan	 siyasi	
partilerin	 aldıkları	 geçerli	 oyların	 toplamı	
dikkate	alınır;	bu	siyasi	partiler	için	ayrıca	baraj	
hesaplaması	yapılmaz.”

MADDE 21- 2839	sayılı	Kanunun	34	üncü	
maddesinin	 başlığında	 yer	 alan	 “partilerin”	
ibaresi	“partiler,	ittifaklar”	şeklinde	değiştirilmiş;	
birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	 “ile	 yukarıdaki	
maddede	 yazılı	 oranı	 aşan	 siyasi	 partilerin,”	
ibaresi	 “ve	 	 33	 üncü	maddede	yazılı	 oranı	 aşan	
siyasi	 partiler	 ile	 bu	 oranı	 aşan	 ittifakların,”	
şeklinde	 değiştirilmiş;	 üçüncü	 fıkrasının	
ilk cümlesinde yer alan “partilerin” ibaresi 
“partilerin,	 ittifakların”	 şeklinde	 değiştirilmiş,	
ikinci cümlesine “partilerin” ibaresinden sonra 
gelmek	 üzere	 “ve	 ittifakların”	 ibaresi	 eklenmiş,	
son cümlesinde yer alan “partilere” ibaresi “siyasi 
partilere,	 ittifaklara”	 şeklinde	 değiştirilmiş,	
beşinci	 fıkrasına	 “partilerden”	 ibaresinden	
sonra gelmek üzere “veya ittifaklardan” ibaresi 
eklenmiş	ve	maddeye	aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.

“İttifakın	elde	edeceği	milletvekili	sayısının	
hesaplanmasında,	 ittifak	 yapan	 siyasi	 partilerin	
toplam	oyu	esas	alınır.	İttifakın	elde	ettiği	toplam	
milletvekili	 sayısı,	 ittifak	 yapan	 siyasi	 partiler	
arasında	her	birinin	aldığı	geçerli	oy	sayısı	esas	
alınarak	bu	maddedeki	usule	göre	paylaştırılır.”

MADDE 20-	2839	sayılı	Kanunun	33	üncü	
maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 ilk	 cümlesinden	
sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	 cümle	 eklenmiş,	
üçüncü	 fıkrasında	 yer	 alan	 “her	 siyasi	 partinin”	
ibaresinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 “ve	 ittifakın”	
ibaresi,	 “bölerek,	 siyasi	 partilerin”	 ibaresi	 ile	
“aşan	siyasi	partilerin”	ibaresinden	sonra	gelmek	
üzere	“ve	ittifakların”	ibareleri	eklenmiştir.
“Seçim	 ittifakı	 yapılması	 halinde,	 yüzde	 onluk	
barajın	 hesaplanmasında	 ittifak	 yapan	 siyasi	
partilerin	 aldıkları	 geçerli	 oyların	 toplamı	 esas	
alınır	 ve	 bu	 siyasi	 partiler	 için	 ayrıca	 baraj	
hesaplaması	yapılmaz.”

MADDE 21-	2839	sayılı	Kanunun	34	üncü	
maddesinin	başlığında	yer	alan	“partilerin”	ibaresi	
“partiler,	ittifaklar”	şeklinde	değiştirilmiş;	birinci	
fıkrasında	 yer	 alan	 “ile	 yukarıdaki	 maddede	
yazılı	oranı	aşan	siyasi	partilerin,”	ibaresi	“ve	33	
üncü	maddede	yazılı	oranı	aşan	siyasi	partiler	ile	
bu	oranı	aşan	ittifakların,”	şeklinde	değiştirilmiş;	
üçüncü	 fıkrasının	 ilk	 cümlesinde	 yer	 alan	
“partilerin”	 ibaresi	 “partilerin,	 ittifakların”	
şeklinde	 değiştirilmiş,	 ikinci	 cümlesine	
“partilerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 
ittifakların”	 ibaresi	 eklenmiş,	 son	 cümlesinde	
yer	 alan	 “partilere”	 ibaresi	 “siyasi	 partilere,	
ittifaklara”	 şeklinde	 değiştirilmiş,	 beşinci	
fıkrasına	“partilerden”	ibaresinden	sonra	gelmek	
üzere	 “veya	 ittifaklardan”	 ibaresi	 eklenmiş	 ve	
maddeye	aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.

“İttifakın	elde	edeceği	milletvekili	sayısının	
hesaplanmasında,	 ittifak	 yapan	 siyasi	 partilerin	
toplam	oyu	esas	alınır.	İttifakın	elde	ettiği	toplam	
milletvekili	 sayısı,	 ittifak	 yapan	 siyasi	 partiler	
arasında	her	birinin	aldığı	geçerli	oy	sayısı	esas	
alınarak	bu	maddedeki	usule	göre	paylaştırılır.”



‒ 124 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 534)

(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir 
Milletvekili Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket 

Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili 
Devlet Bahçeli ile 6 Milletvekilinin Teklifi)

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 22-	 18/01/1984	 tarihli	 ve	 2972	
sayılı	Mahalli	İdareler	 ile	Mahalle	Muhtarlıkları	
ve	İhtiyar	Heyetleri	Seçimi	Hakkında	Kanununun	
19	 uncu	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	
alan	 “pusulası”	 ibaresi	 “pusulaları”	 şeklinde	
değiştirilmiş,	 ikinci	 fıkrasından	 sonra	 gelmek	
üzere	 aşağıdaki	 fıkra	 eklenmiş,	 mevcut	
üçüncü	 fıkrasında	 yer	 alan	 “pusulasını”	 ibaresi	
“pusulalarını”	 şeklinde	 değiştirilmiş,	 mevcut	
dördüncü	 ve	 beşinci	 fıkraları	 yürürlükten	
kaldırılmıştır.

“Belediye	başkanlığı,	belediye	meclisi	üyeliği,	
il	genel	meclisi	üyeliği	ve	muhtarlık	seçimlerinde	
oy	 pusulaları	 aynı	 zarfa	 konulur.	 Ancak	 298	
sayılı	 Seçimlerin	 Temel	 Hükümleri	 ve	 Seçmen	
Kütükleri	 Hakkında	 Kanunun	 14	 üncü	 maddesi	
uyarınca	seçim	bölgelerinin	birleştirilmesine	karar	
verilmesi	halinde,	muhtarlık	seçiminde	oy	pusulası	
ayrı	zarfa	konulur	ve	bu	zarf	ayrı	sandığa	atılır.”

MADDE 23-	(1)	298	sayılı	Kanunun;
a)	 33	 üncü	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	

yer	 alan	 “bilgiler”	 ibaresi	 “yerleşim	 yeri	 adresi	
bilgileri”	şeklinde	değiştirilmiştir.

b)	 35	 inci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	
yer	 alan	 “bilgiler”	 ibaresi	 “yerleşim	 yeri	 adresi	
bilgileri”	şeklinde	değiştirilmiştir.

c)	 71	 inci	maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (1)	
numaralı	bendinde	yer	alan	“alanı	içinde”	ibaresi	
“çevresinde”	ve	 (2)	 numaralı	 bendinde	yer	 alan	
“Sandık	alanında,”	ibaresi	“İlçe	seçim	kurulunca	
belirlenen	 bina,	 yapı	 ve	 benzeri	 yerlerde,”	
şeklinde	değiştirilmiştir.

ç)	 72	 nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	
son	 cümlesinde	 yer	 alan	 “alanında”	 ibaresi	
“çevresinde	dışında”	şeklinde	değiştirilmiştir.

d)	73	üncü	maddesinin	birinci	fıkrasının	son	
cümlesinde	 yer	 alan	 “sandık	 alanında”	 ibaresi	
“seçim	bölgesinde”	şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 22-	 18/1/1984	 tarihli	 ve	 2972	
sayılı	Mahalli	İdareler	 ile	Mahalle	Muhtarlıkları	
ve	 İhtiyar	Heyetleri	 Seçimi	Hakkında	Kanunun	
19	 uncu	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	
alan	 “pusulası”	 ibaresi	 “pusulaları”	 şeklinde	
değiştirilmiş,	 ikinci	 fıkrasından	 sonra	 gelmek	
üzere	 aşağıdaki	 fıkra	 eklenmiş,	 mevcut	
üçüncü	 fıkrasında	 yer	 alan	 “pusulasını”	 ibaresi	
“pusulalarını”	 şeklinde	 değiştirilmiş,	 mevcut	
dördüncü	 ve	 beşinci	 fıkraları	 yürürlükten	
kaldırılmıştır.

“Belediye	 başkanlığı,	 belediye	 meclisi	
üyeliği,	 il	 genel	 meclisi	 üyeliği	 ve	 muhtarlık	
seçimlerinde	 oy	 pusulaları	 aynı	 zarfa	 konulur.	
Ancak	 298	 sayılı	 Kanunun	 14	 üncü	 maddesi	
uyarınca	 seçim	 bölgelerinin	 birleştirilmesine	
karar	verilmesi	halinde,	muhtarlık	seçiminde	oy	
pusulası	ayrı	zarfa	konulur	ve	bu	zarf	ayrı	sandığa	
atılır.”

MADDE 23-	(1)	298	sayılı	Kanunun;
a)	 33	 üncü	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	

yer	 alan	 “bilgiler”	 ibaresi	 “yerleşim	 yeri	 adresi	
bilgileri”	şeklinde	değiştirilmiştir.

b)	 35	 inci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	
yer	 alan	 “bilgiler”	 ibaresi	 “yerleşim	 yeri	 adresi	
bilgileri”	şeklinde	değiştirilmiştir.

c)	 71	 inci	maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (1)	
numaralı	bendinde	yer	alan	“alanı	içinde”	ibaresi	
“çevresinde”	ve	 (2)	 numaralı	 bendinde	yer	 alan	
“Sandık	alanında,”	ibaresi	“İlçe	seçim	kurulunca	
belirlenen	 bina,	 yapı	 ve	 benzeri	 yerlerde,”	
şeklinde	değiştirilmiştir.

ç)	 72	 nci	maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 son	
cümlesinde	 yer	 alan	 “alanında”	 ibaresi	 “çevresi	
dışında”	şeklinde	değiştirilmiştir.

d)	73	üncü	maddesinin	birinci	fıkrasının	son	
cümlesinde	 yer	 alan	 “sandık	 alanında”	 ibaresi	
“seçim	bölgesinde”	şeklinde	değiştirilmiştir.
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e)	 85	 inci	maddesinin	başlığında	ve	birinci	
fıkrasında	 yer	 alan	 “alanı”	 ibareleri	 “çevresi”,	
birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	 “sandık	 alanına”	
ibaresi	 “sandığın	 konulduğu	 bina,	 yapı	 ve	
bunların	müştemilatına”	şeklinde	değiştirilmiştir.

f)	153	üncü	maddesinin	üçüncü	ve	dördüncü	
fıkralarında	 yer	 alan	 “sandık	 alanına”	 ibareleri	
“sandığın	 konulduğu	 bina,	 yapı	 veya	 bunların	
müştemilatına”	şeklinde	değiştirilmiştir.

(2)	2839	sayılı	Kanunun;
a)	 11	 inci	maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (c)	

bendinde	 yer	 alan	 “Yükümlü	 olduğu	 askerlik	
hizmetini	yapmamış”	ibaresi	“Askerlikle	ilişiği”	
şeklinde	değiştirilmiştir.

b)	 31	 inci	maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 “oy	
sayısını”	 ibaresinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 “ve	
ittifakların	 ortak	 oy	 sayısı	 ile	 ortak	 oylarından	
gelen	payı”	ibaresi	eklenmiştir.

(3)	2972	sayılı	Kanunun;
a)	 9	 uncu	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	

yer	 alan	 “yirmibeş”	 ibaresi	 “on	 sekiz”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

b)	 31	 inci	 maddesinin	 ikinci	 fıkrasında	
yer	 alan	 “25”	 ibaresi	 “on	 sekiz”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 24-	 298	 sayılı	 Kanunun	 83	 üncü	
maddesi,	2972	sayılı	Kanunun	8	inci	maddesinin	
ikinci	fıkrası	ve	32	nci	maddesinin	ikinci	fıkrası	
ile	 üçüncü	 fıkrasının	 son	 cümlesi	 yürürlükten	
kaldırılmıştır.

MADDE 25- Bu	 Kanun	 yayımı	 tarihinde	
yürürlüğe	girer.

MADDE 26- Bu	 Kanun	 hükümlerini	
Bakanlar Kurulu yürütür.

e)	 85	 inci	maddesinin	başlığında	ve	birinci	
fıkrasında	 yer	 alan	 “alanı”	 ibareleri	 “çevresi”,	
birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	 “sandık	 alanına”	
ibaresi	 “sandığın	 konulduğu	 bina,	 yapı	 ve	
bunların	müştemilatına”	şeklinde	değiştirilmiştir.

f)	153	üncü	maddesinin	üçüncü	ve	dördüncü	
fıkralarında	 yer	 alan	 “sandık	 alanına”	 ibareleri	
“sandığın	 konulduğu	 bina,	 yapı	 veya	 bunların	
müştemilatına”	şeklinde	değiştirilmiştir.

(2)	2839	sayılı	Kanunun;
a)	 11	 inci	maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (c)	

bendinde	 yer	 alan	 “Yükümlü	 olduğu	 askerlik	
hizmetini	yapmamış”	ibaresi	“Askerlikle	ilişiği”	
şeklinde	değiştirilmiştir.

b)	 31	 inci	maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 “oy	
sayısını”	 ibaresinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 “ve	
ittifakların	 ortak	 oy	 sayısı	 ile	 ortak	 oylarından	
gelen	payı”	ibaresi	eklenmiştir.

(3)	2972	sayılı	Kanunun;
a)	 9	 uncu	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	

yer	 alan	 “yirmibeş”	 ibaresi	 “on	 sekiz”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

b)	 31	 inci	 maddesinin	 ikinci	 fıkrasında	
yer	 alan	 “25”	 ibaresi	 “on	 sekiz”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 24-	 26/4/1961	 tarihli	 ve	 298	
sayılı	 Seçimlerin	 Temel	 Hükümleri	 ve	 Seçmen	
Kütükleri	Hakkında	Kanunun	83	üncü	maddesi,	
18/1/1984	tarihli	ve	2972	sayılı	Mahalli	İdareler	
ile	 Mahalle	 Muhtarlıkları	 ve	 İhtiyar	 Heyetleri	
Seçimi	 Hakkında	 Kanunun	 8	 inci	 maddesinin	
ikinci	fıkrası	ve	32	nci	maddesinin	ikinci	fıkrası	
ile	 üçüncü	 fıkrasının	 son	 cümlesi	 yürürlükten	
kaldırılmıştır.

MADDE 25- Bu	 Kanun	 yayımı	 tarihinde	
yürürlüğe	girer.

MADDE 26- Bu	 Kanun	 hükümlerini	
Bakanlar Kurulu yürütür.
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