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TÜRKİYE’DE SEÇİMLER:  

ADİL Mİ? ŞAİBELİ Mİ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası toplum Türkiye’deki seçimleri genellikle “özgür ve adil” olarak tanımlasa da 

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bazı uygulamaları bu tanıma gölge düşürmektedir. Bu makale, 

siyasi kutuplaşmanın tavan yaptığı ve seçimlerin yaklaştığı dönemde seçimlerde yaşanabilecek 

olası şaibelere dikkat çekmek amacıyla kaleme alınmıştır. 
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* Cem Toker, Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı‟dır. Bu makalenin orijinal İngilizce metni Turkish 

Policy Quarterly (TPQ) Kış 2014 sayısında yayınlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen www.turkishpolicy.com 

sitesini ziyaret ediniz. 

http://www.turkishpolicy.com/
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Türkiye‟deki seçim sisteminin meşruluğunun tartışmaya açılması bile birçok kişiyi şaşırtabilir. 

Zira seçim barajının yüksek olması
1
 ve basın özgürlüğü alanındaki ciddi sorunları bir kenara 

bırakacak olursak Türkiye seçimlerini profesyonelce yürüten bir ülke olarak bilinmektedir.
2
 

Ancak bu durum gözden kaçan birtakım usulsüzlüğün olmadığı anlamına gelmemelidir. Örneğin, 

2009 yılı seçimlerinin oy sayımı ve veri girişi sırasında Ankara ve İstanbul‟da uzun süreli 

elektrik kesintileri nedeniyle muhalefet partileri seçim sonuçları ile oynandığı konusunda 

kaygılarını dile getirmiştir. Bu ve benzeri birçok tecrübe, önümüzdeki seçimlere yönelik 

endişeleri artırmakta.  

 

Mart 2014 ayında yerel seçimler 2014 yaz aylarında (Ağustos) Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 

2015 bahar dönemindeki genel seçimler gerçekleşecek. Uluslararası gözlemcilerin, siyasi 

kutuplaşmanın özellikle derinleştiği bu dönemde, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşip 

gerçekleşmediği konusunda seçim sandıklarını incelemenin ötesine geçen kapsamlı bir çalışma 

yapması gerekmektedir. Bu çerçevede uluslararası gözlemcilerin seçim öncesi ve sonrasında oy 

pusulaların sayısı ve teslim prosedürleri, seçimlerin tamamlanması ile yerel ofislerdeki veri 

girişleri ve en önemlisi ana server‟a girilecek bilgilere ilişkin prosedürleri izlemeleri 

önerilmektedir.  

 

Seçim sonuçları giderek siyasi tahakkümü sağlayan önemli bir araç olarak konumlandırılmakta. 

Nitekim 11 yıllık iktidarı boyunca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükûmetinin demokratik 

açıdan tartışılır birçok politikasını dar bir bakış açısı sergileyerek “çoğunluğun iradesi” şeklinde 

algılamaktadır. Başbakan, parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip olduğunu ve çoğunluğun “milli 

irade” olduğunu düşündüğü için ülkeyi istediği gibi yönetme konusunda kendisini haklı 

görmektedir. Erdoğan‟a göre “En büyük hırsızlık „milli irade‟ hırsızlığıdır”.
3
 Bu makale, Yüksek 

Seçim Kurulu‟nun (YSK) bilerek veya bilmeyerek “milli irade”yi manipüle ettiği tezini ortaya 

atmaktadır.  

 

YSK, bilindiği üzere seçimlerle ilgili kararlarının Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere 

hiçbir kurum tarafından temyize götürülemediği, kıdemli hakimlerden oluşan üst düzeyde yetkili 

bir kurumdur. Ancak YSK‟nın uygulamadaki hataları önümüzdeki seçimlere de şüphe ile 

bakmamıza neden olacak niteliktedir. 

 

Dalgalanan Seçmen Sayıları 

 

YSK‟nın resmi rakamlarına göre 2002-2007 yılları arasında kayıtlı seçmen sayısı yüzde 1,02 

artmıştır. 2007-2014 yılları arasındaki kayıtlı seçmen sayısındaki artış ise yüzde 29 olmuştur. 

Daha da ilginç olanı söz konusu dönemde Türkiye‟deki nüfus yüzde 10 artmıştır.
4
 Rakamların da 

gösterdiği üzere Türkiye‟deki nüfus istikrarlı bir artış sergilerken kayıtlı seçmen sayısı 

açıklaması mümkün olmayacak şekilde dalgalanmıştır. 

                                                 
1 Dünyadaki en yüksek seçim barajı olan yüzde on barajı, temsilde büyük adaletsizliklere yol açmaktadır. Örneğin, 

2002 seçimleri AKP‟ye oyların yüzde 32‟sini almasına karşın Meclis‟teki sandalyelerin yüzde 65‟ini kazandı. Buna 

rağmen hükûmetin her hareketi “milli irade”nin yansıması olarak lanse ediliyor. 

2 Türkiye en fazla gazeteci hapseden ülke olarak bilinmesine karşılık, özgür basına yönelik engellemeler hapis 

cezalarından daha fazlasını kapsıyor. AKP ve medya baronları arasındaki karmaşık iş ağlarına yönelik iyi bir tatışma 

için bkz: “The Turkish Media Muzzle,” [Türk medyasının susturulması], Al-Jazeera, 2 Nisan 2013, 

http://www.aljazeera.com/programmes/listeningpost/2013/04/201342104340948788.html 

3 “Turkish PM Erdoğan slams media, investors, opposition,” [Başbakan Erdoğan, medya, yatırımcılar ve muhalefeti 

ağır eleştirdi], Hurriyet Daily News, 28 January 2014, 

http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nid=61665&NewsCatID=338 

4 “Seçmen sayısında şüpheli artış,” Cumhuriyet, 26 Kasım 2013, 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/13081/Secmen_sayisinda_supheli_artis.html 
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Yıllar AKP Oy Yüzdesi Kayıtlı Seçmen  Nüfus  

2002 (P) % 34,28 41.407.027 65,2 milyon 

2004 (Y) % 41,67 43.552.931 66,8 milyon 

2007 (P) (R)  % 46,58 42.571.284 69,5 milyon 

2009 (Y) % 38,39 48.049.446 71,2 milyon 

2010 (R)  n/a  49.495.493 72,0 milyon 

2011 (P) % 49,83 50.189.930 73,0 milyon 

2014 (Y)  54.971.000 76,6 milyon (tahmini) 

 

(P): Parlamento  (Y): Yerel  (R): Referandum 

 

YSK, 2004-2007 yılları arasında nüfusun üç milyon artmasına karşılık kayıtlı seçmen 

sayısındaki iki milyon düşüşü –herhangi bir resmi kanıt göstermeksizin–
5
 seçmen kayıtlarındaki 

mükerrer girişlerin silinmesine bağladı.
6
 Öte yandan YSK, dört yıl içerisinde seçmen sayısının 

10 milyon arttığına ilişkin eleştirilere cevaben artışın sadece 5,5 milyon olduğunu ve bu farkın 

2008 yılında yapılan değişiklikle seçmen kütüklerinin beyan esası yerine adrese dayalı kayıt 

sistemine geçişilmesinden kaynaklandığı ifade etti.
7
 

 

2009 yerel seçimlerinden kullanılmaya başlanan bu sistemde her T.C. vatandaşının ikamet ettiği 

adrese göre resmi kayıt altına alınması öngörülmekte. YSK da seçmen kütüklerini bu verilere 

dayanarak yenilemişti. Ancak üç katlı binaların olmayan beşinci ve altıncı katında insan ikamet 

ediyor gibi gösterildiği veya aynı ev içerisinde birden fazla ailenin yaşadığına yönelik basında 

çıkan haberler ve azımsanamayacak sayıda vatandaş şikayetleri bulunmakta. Türkiye İstatistik 

Kurumu 20 Kasım 2008 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza atarak yaklaşık bir sene 

önce kamunun kullanımına açmış olduğu adrese dayalı seçmen kayıtlarını siyasi partilerin ve 

kanaat önderlerinin tüm uyarılarına rağmen ortadan kaldırdı.
8
  

 

2009 yılında bir başka tartışmalı karar alan YSK, birden fazla oy vermenin önüne geçmek için 

kullandığı işaret parmağına boya sürülmesi uygulamasına son verdi. Ayrıca YSK, 2010 

referandumunun sonuçlarını sandık bazlı açıklamayı reddetti. Sandıklardaki oy dökümünü 

öğrenmeyi imkansız kılarak, sadece ortalama sonuçları paylaştı. İçinde CHP Konya milletvekili 

Atilla Kart‟ın da bulunduğu birtakım siyasi figür ve parti bu kararın ardındaki gerekçeyi 

sorguladığında, YSK‟dan gelen tek resmi açıklama bunun bir “idari karar” olduğuydu.
9
 

 

Sun Microsystems tarafından geliştirilen “Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü 

Sistemi”ni Türkiye‟nin ilk defa 2007 yılında genel seçimler öncesinde kullanmaya başladığını da 

göz önüne bulundurmak gerekiyor. Türkiye‟de bu sisteme yönelik teknik tartışmalar hala 

                                                 
5 “Seçmen sayısında büyük çelişki,”, Bugün, 30 Nisan 2011,  

http://politika.bugun.com.tr/ysknin-son-bombasi-haberi/152697 

6 2007 genel seçimlerinden önce, YSK kayıtlı seçmenlerin listesini açıklardı. Listede ismi gözükmeyen kişiler ise 

eğer isterlerse kendilerini kayıt ettirirdi. Bu sistem kişilerin farklı noktalardan çoklu kayıt yaptırarak bir seçimde 

birden fazla oy kullanabilmesi nedeniyle zayıftı. 

7 “Seçmen sayısı iki seçim arasında ne kadar arttı?,” Milliyet, 31 Mayıs 2011, http://siyaset.milliyet.com.tr/secmen-

sayisi-iki-secim-arasinda-ne-kadar-artti-/siyaset/siyasetdetay/31.05.2011/1396959/default.htm 

8 Tarhan Erdem, “Adrese dayalı seçmen kütükleri evrakının imhası,” Radikal, 5 Aralık 2008, 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tarhan_erdem/adrese_dayali_secmen_kutukleri_evrakinin_imhasi-911433 

9 Oktay Ekşi, “Saydamlıktan neden korkuyoruz?,” Hürriyet, 11 Ağustos 2007, 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/7067113_p.asp 
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sürüyor.
10

 Bu sistemi eleştirenler, sistemin elektronik müdahaleye ve programlamaya karşı zayıf 

olduğunu söyleyip, sandık sonuçlarının çarpıtılma riski bulunduğunun altını çiziyorlar. 

 

Kaybolan Oy Pusulaları 

 

Oy verme işlemleri ile ilgili düzensizliklerin en çok şüphe çektiği dönem 2011 genel seçimleri 

sonrasıydı. Seçimlerden önce YSK kayıtlı seçmen sayısından 19 milyon (ya da yüzde 38) fazla 

oy pusulası bastırma kararı alarak neredeyse 69 milyon oy pusulası sipariş etti. YSK önceki 

seçimlerde genellikle yaklaşık yüzde 5-10 yedek oy pusulası bastırırdı. Oy kullanma merkezinde 

bir vatandaş hiçbir nedenle oy pusulasının değiştirilmesini talep edemeyeceği de göz önüne 

alındığında, 19 milyon yedek oy pusulasına olan ihtiyacı anlatabilen hiçbir resmi açıklama 

yapılamadı. 

 

Haziran 2011 genel seçimlerinden beş gün sonra, Liberal Demokrat Parti (LDP) YSK‟ya yazdığı 

mektup ile (Yazışma #14760) 19 milyon yedek ve 6,5 milyon sandığa gitmeyen seçmenden 

kalan kullanılmamış oy pusulalarının akıbetini ve nerede depolandığını sorguladı. Sonuç olarak 

neredeyse 26 milyon oy pusulası ve aynı sayıdaki zarfın, nakliye, depo ve gözetim zinciri 

sürecini yürütmek YSK için bir problem olmalıydı. 

 

YSK, 22 Haziran 2011 tarihinde LDP‟ye verdiği yanıtta (Yazışma #3849), kullanılmış ve 

kullanılmamış bütün oy pusulalarının yerel seçim kurullarında iki yıl boyunca saklandığını 

belirtti. Sonrasında ise imha edilmek üzere Başbakanlığa bağlı, Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü‟ne iletildiğini açıkladı. 

 

Ağustos 2013‟te LDP, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü‟ne resmi mektup yazarak geçmiş 

seçimlerden kalan kullanılmış ve kullanılmamış oy pusulalarının imhasının müdürlüğün yetki 

alanına girip girmediğini sordu. Doğrudan evet ya da hayır yanıtı vermek yerine Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü‟ndeki yetkililer LDP‟nin bu soruyu YSK‟ya yöneltmesini önerdiler. LDP 

bunun üzerine Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü‟nün görevlerini belirlemenin YSK‟nın 

sorumluluğu olmadığını belirtip önceki sorusuna yanıt almak için ısrar etti. Sonunda yetkililer 

LDP‟ye oy pusulalarının imhasının müdürlüğün sorumlulukları arasında olmadığını belirttiler. 

 

LDP, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü‟ne bütün oy pusulalarının imha edilmesi için arşiv 

kurumuna gönderildiğini belirten 2011 tarihli YSK mektubunu sunmasının ardından, kurum 

2013 yazında oy pusulalarını YSK‟dan alıp tesislerinden birinde imha ettiğini kabul etti. 

 

Bu çelişkili beyanatlar ve devlet kurumlarından gelen uyumsuz resmi yanıtlar, zaten tartışmalı 

olan 19 milyon yedek oy pusulası bastırılması ve saklandığı yerler ile ilgili komplo teorilerini 

güçlendirdi. Türk kamuoyunda bazı kesimlere göre yedek oy pusulaları iktidar partisi lehine 

“evet” mührü basılıp, yerel AKP yetkililerine gizlice dağıtılıyordu. Bu oy pusulaları daha 

sonrasında, özellikle kırsal alanda, güvenilen parti üyelerine dağıtılıp, önceden damgalanmış oy 

pusulalarını sandığa atıp kendilerinde olan boş oy pusulalarını saklamaları isteniyordu. 

Seçimlerden sonra, parti yetkililerine boş oy pusulalarını teslim etmesi ile birlikte bu şahıslara 

ödeme yapıldığı da söyleniyordu. 

 

                                                 
10 “SEÇSİS alarm veriyor, YSK sessiz,” Radikal, 6 Eylül 2010, 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/secsis_alarm_veriyor_ysk_sessiz-1017480 
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Türkiye‟de her seçimden sonra kullanılmış ve boş oy pusularının çöp kutularında bulunması gizli 

bir durum değil. Ancak bu olayların seçimlerin sonuçlarını etkileyebilecek seviyede olmadığı 

düşünüldüğü için bugüne kadar hiçbir hukuki adım atılmadı. 

 

Bu soruna çare bulmak için LDP, YSK‟ya oy pusulalarını, kullanılacağı ili, ilçeyi ve oy 

kullanma merkezini belirtecek şekilde numaralandırmasını önderdi. YSK‟daki yetkililer yanıt 

olarak oy pusulalarına basılan her bilginin ilgili seçim yasası ile düzenlendiğini, numaralandırma 

yapmak için yasada değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. LDP doğrudan temas kurarak ve 

medya aracılığı ile mecliste bulunan bütün partilere bu değişikliği yapmaları için çağrıda 

bulundu. Ancak şimdiye kadar hiçbir parti LDP‟nin çağrısına yanıt vermedi. 

 

Şeffaflık ve Gözetime İlişkin Endişeler 

 

2013 yazında YSK, oy pusulaların tamamını tarayarak İnternet üzerinden kamuya açıklayacağını 

duyurdu. 2014 Mart Yerel Seçimlerinde yaklaşık 200.000 oy sandığı olduğunu ve sonuçlara 

itiraz etme süresi için genellikle öngörülen 72 saatten önce yayımlayabilmesi için YSK‟nın 

olağanüstü bir gayret sarfetmesi gerekiyor. Seçimlere yaklaşık iki ay gibi bir süre kalmasına 

rağmen YSK‟nın bu görevi yerine getirebilmek için yeterli kaynağı olup olmadığı ise halen 

bilinmiyor.  

 

Liberal Demokrat Parti‟nin 2014 Ocak ayı başında seçim sonuçlarını sandık bazlı mı 

yayınlanacağı sorusuna istinaden YSK konuyu açıklama kavuşturmaktan uzak bir ifade ile 

“teknolojinin tüm imkanlarının seçmenler yararına kullanılmasına yönelik yoğun bir çaba 

gösterileceğini” ifade etmiştir.  

 

Öte yandan tüm seçim ve gözetleme işlemleri yargının bir kanadı olan YSK‟ya bağlanmışken 

seçimlere ilişkin yazılım ve tüm elektronik bileşenler yürütmeye bağlı birimler tarafından kontrol 

edilmektedir.  

 

 Kayıtlı seçmen ve adres listeleri YSK‟ya İçişleri Bakanlığı‟na bağlı Nüfus Genel 

Müdürlüğü aracılığıyla iletilmektedir.  

 Sadece Adalet Bakanlığı tarafından kontrol edilen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 

(UYAP), aynı zamanda seçim sonuçlarının yerel verilerden ana makineye aktarılması 

amacıyla kullanılmaktadır.  

 Tüm İnternet bağlantıları Ulaştırma Bakanlığı‟nın incelemesi ve denetlemesi altındadır. 

 

Sonuç  
 

Yapbozun parçalarını birleştirebilen her bilinçli vatandaş, AKP‟nin 2002 yılında iktidara 

gelmesinden sonra seçimler üzerindeki tartışmalı uygulamalarına bakarak şüphe duyacaktır. 

 

AKP‟nin seçimleri kaybetmesi halinde tartışmalı politikalarını dayandırdıkları “milli irade” 

gerekçesi ortadan kalkacak ve rüşvet ile diğer hukuka aykırı tüm eylemlerin üzerine gidilme 

şansı artacaktır. Gezi Parkı ile başlayan protestolar ve 17 Aralık sonrası yaşananlara bakıldığında 

AKP‟nin kamuoyu desteğini kaybetmemek adına her türlü yola başvurabileceği görülüyor. Bu 

yollardan biri de maalesef seçimlerin AKP tarafından manipüle edilmesidir.  

 

Sivil toplum ise böyle bir manipülasyonun önüne geçmek için yerel vatandaş girişimleri 

başlatarak YSK‟nın sonuçları ile seçim merkezlerinde görev alan gönüllü vatandaşların verilerini 

karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda en çok öne çıkan girişim İstanbul‟daki “Oy ve 
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Ötesi” girişimidir. Gönüllüler, resmi rakamları veri tabanlarına geçirerek tüm siyasi partilerin 

oylarının toplamını izleyeceklerdir. Ancak Oy ve Ötesi girişimi İstanbul‟daki 1600 oy kullanma 

merkezindeki toplam 33.000 sandık için gönüllü bulmada hala sıkıntı çekmektedir. Öte yandan 

bu girişim yalnızca YSK‟nın seçime itiraz süresi dolmadan resmi seçim sonuçlarını sandık bazlı 

açıklaması halinde etkili olacaktır.  

 

Şeffaflığı sağlamada sınırlı yerel kapasite ve yukarıda bahsedilen muhtemel oy yolsuzlukları 

nedeniyle, uluslararası topluluk ve seçim gözlemcileri 2014 ve 2015‟te Türkiye‟de gerçekleşecek 

olan üç seçimin tüm süreçlerini yakından takip etmeliler.  

 

Türk demokrasisinin özellikle demokrasiye geçişte zorlanan Arap dünyasına model olarak 

gösterildiği bu dönemde, iktidarın barışçıl şekilde el değiştirmesini sağlayacak özgür, 

demokratik ve adil seçimlerin güvence altına alınması kritik önem taşıyor. 

 

Varşova merkezli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan 

Hakları Bürosu (ODIHR) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gibi uluslararası 

kuruluşların seçim sırasında ve sonrasında elektronik veri girişlerine engellenmeksizin erişimleri 

olabilir. Medya, siyasi partiler ve vatandaş girişimleri bu aşamaların çoğunda engellenmektedir.  

 

11 yıl boyunca AKP hükûmetinin demokratikleşme söylemine rağmen Ekonomist dergisinin 

2012 yılında yayımladığı “Demokrasi İndeksi”nde 88. sıraya inen Türkiye “karma rejim” 

kategorisinde yer almıştır.
11

 1952 yılında NATO‟ya dahil olan ve AB ile üyelik müzakerelerini 

sürdüren Türkiye‟nin adil ve demokratik bir seçim gerçekleştirmesi olmazsa olmaz ön koşuldur. 

Sonuç olarak Türkiye‟nin parçası olmak için çabaladığı birliğin standartlarını karşılamasını 

beklemek oldukça normal. 

                                                 
11 “Democracy index 2012: Democracy at a standstill,” [Demokrasi İndeksi 2012: Duraklama halindeki demokrasi], 

The Economist Intelligence Unit, Mart 2013, 

https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034 


