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Türk Anayasal Gelişmelerinde Kopma: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi(!) 
Prof. Dr. Ekrem Ali AKARTÜRK1 

  
 Türk anayasal gelişmeleri açısından baklıldığında; parlamenter hükümet 
sisteminin özellikle II. Meşrutiyet ile başladığı ve 2017 Anayasa değişikliğine değin 
değişik biçimlerde uygulama alanı bulduğu söylenebilir. Bu süreçte 1920 ile 1923 
yılları arasında uygulanan saf meclis hükümet modeli  kendine özgü koşulların 
yarattığı bir parantez olarak kabul edilirse; bir asır boyunca ülkemizde parlamenter 
sistem değişik biçimlerde uygulama alanı bulmuştur. Dolayısıyla 2017 Anayasa 
değişikliği ile uygulamaya geçirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi a-tipik ve hiç 
uygulanmamış bir model olarak ülkemizdeki anayasal gelişmeden bir “kopma”yı 
ifade etmektedir.  

 Türk anayasal gelişiminde hükümet sistemi açısından bir “kopma”yı ifade 
eden yeni hükümet sistemini sağlıklı olarak değerlendirebilmek için bu sistemi 
öncelikle seçim ve parti sistemi ile birlikte okumak gerekir. Ülkemizde yaşanan 
hükümet istikrarsızlıklarının temel nedeni parlamenter sistem olarak gösterildiği için 
yeni hükümet sistemi arayışları da istikrar olgusuna odaklanmıştır. Oysa mevcut parti 
sisteminin istikrarsızlık olgusundaki temel rolü gözardı edilmiştir. Gerçekten de 
yaşanan istikrarsızlık olgusunun ana kaynağı, hükümet sisteminden ziyade parti 
sistemidir. İstikrarsızlık olgusunun temel nedeni etnik, dinsel ve ideolojik açıdan 
kutuplaşmış çok-parti sistemidir. Daha açık bir deyişle, istikrarsızlık olgusunu üreten 
çok-parti sisteminden ziyade çok-parti sisteminin çok parçalı ideolojik ve etnik 
bölünmelere açık yapısı ve partiler arasında siyasal uzlaşma geleneğinin zayıflığıdır. 
Seçim olgusuna bağlı olarak ortaya çıkan merkezdeki kayma ve oynaklıklar, 
kurumsallaşma yeteneği zayıf ve salt liderin belirleyici olduğu parti yapıları, 
istikrarsızlık olgusunu pekiştirmektedir. Parti sistemimiz, seçim sistemi, demokratik 
gelenekler, toplumsal uzlaşma kültürü ile rehabilite edilmedikçe, hangi hükümet 
sistemi tercih edilirse edilsin; mevcut olumsuzluklar tercih edilen hükümet sistemine 
de yansıyacaktır. 
 O halde, mevcut parti sistemini hesaba katmadan tercih edilecek yeni hükümet 
sisteminin siyasal istikrarı sağlayacağı garanti edilemez. Bu bakımdan, herhangi bir 
hükümet modelini, siyasal istikrarın sağlanmasının sihirli anahtarı olarak görmemek 
gerekir. Bu anlamda parti sisteminin olumsuzluklarını gidermeye dönük her türlü 
girişim, hükümet istikrarını da destekleyecektir. Parti yapılarının kurumsallaşmasını, 
demokratikleşmesini sağlayacak düzenlemeler hükümet sisteminin daha sağlıklı 
işlemesini kolaylaştıracaktır. İdeolojik, etnik ve dinsel bölünmüşlükten beslenen ve 
siyasal uzlaşma kültürünün yeterince yerleşmediği çok kutuplu bir parti sistemini 
rehabilite edebilecek yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılması hayati önem 
taşımaktadır. 
 Seçim sisteminde yapılacak düzeltmeler de parti sisteminin toparlanmasına 
katkı sağlayabilir.  Gerçekten de, seçim sisteminde yapılacak doğru bir tercih, hem 
parti sistemini rehabilite edecek hem adil bir temsil sağlayacak hem de siyasal 
istikrarı sürdürülebilir kılacak dolayısıyla Türkiye’de demokratik perspektifin 
güçlendirilmesini olumlu etkileyecektir. Bizim önerimiz dar bölge (tek isimli) seçim 
sisteminin hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde iki turlu olarak 
uygulanmasıdır. Bu çerçevede iki turlu, dar bölgeli çoğunlukçu seçim sitemi alternatif 
bir model olarak tüm yönleriyle tartışılmalı ve değerlendirilmelidir.  

                                                
1 Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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AİHS ve MSHS'nin Seçim Hükümlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi 
Doç. Dr. Olgun AKBULUT2 

 
 AİHS'ne Ek 1 nolu Protokol'ün 3. maddesi seçimlere dair hükmünde bir seçim 
hakkından değil; yasama organı için taraf devletlerin belirli sürelerle seçim yapma 
yükümlülüğünden bahsetmektedir. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi (MSHS) ise 25. maddesinde siyasal alandaki her türden oy verme 
işlemine uygulanacak bir seçim hakkı düzenlemesine sahiptir. Türkiye her iki 
sözleşmeye de taraftır. Anayasamızın 90. maddesinin son cümlesi gereği, ulusal 
yasalarla çelişmesi halinde bu Sözleşmelere üstünlük verilecektir. Her iki sözleşmenin 
de denetim organları (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve BM İnsan Hakları 
Komitesi) anılan normlar üzerine kayda değer bir içtihada sahiptir. Sunum, her iki 
Sözleşmeye taraf Türkiye için anılan hükümlerin ve ilgili denetim organlarının 
içtihatlarının karşılaştırmalı incelemesine odaklanmaktadır.   

                                                
2 Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Yabancıların Seçme ve Seçilme 
Hakları 

Doç. Dr. Süheyla BALKIR3 
 

 Yabancıların, Anayasa’da “siyasi haklar” kapsamında kabul edilen seçme ve 
seçilme hakkına sahip olup olamayacakları hususu son zamanlarda yabancılar 
hukukunun en fazla tartışılan meselelerinden birini oluşturmaktadır. Bu konuda her 
ülke hukuk sistemlerinde farklı yaklaşımların benimsenmiş olduğu görülmektedir. 
Kimi ülke hukuk sistemleri yabancılara hiçbir şekilde seçme ve seçilme hakkı 
tanımazken, kimi ülke hukuklarında yabancılara bazen sadece yerel seçimlerde, bazen 
de hem yerel, hem de genel seçimlerde seçme ve kimi zaman da seçilme hakkını 
kapsayacak şekilde söz konusu siyasi hak tanınmaktadır. Her ne kadar tarih boyunca 
devletler bu hakkı yabancılara tanımak konusunda çekingen ve isteksiz davranmış 
olsalar da, özellikle son yıllarda, koşulları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, belirli 
statüye sahip olan yabancıların, özellikle yerel seçimler açısından bu hakka sahip 
olmaları gerektiği fikri ön plana çıkmakta ve gittikçe daha fazla taraftar bulmaktadır. 
Bu çalışma, milletlerarası hukuk açısından konuyu düzenleyen sözleşme ve belgeler 
ile karşılaştırmalı hukuk ışığında yabancıların seçme ve seçilme haklarını incelemeyi 
ve Türk Hukuku açısından yabancıların seçme ve seçilme hakları meselesini bu 
perspektifte ele almayı amaçlamaktadır.  

                                                
3 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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Tutuklu Milletvekilleri, Seçme ve Seçilme Hakkı ve Anayasa Mahkemesi 
Doç. Dr. Demirhan Burak ÇELİK4 

  
 Türkiye’de 2011 seçimlerinden bu yana bir “tutuklu milletvekilleri sorunu” 
yaşanmaktadır. 2011 seçimleri sonrasında Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru 
kararlarıyla çözülmüş görünen bu sorun, 26. Dönemde bir anayasa değişikliği ile 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından yeniden gündeme gelmiş 
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin yakın tarihte tutuklu milletvekillerinin 
bireysel başvurularıyla ilgili verdiği kararlar, Mahkemenin bu konudaki içtihadının 
gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bildiride, önce 2011 seçimleri 
sonrasında ortaya çıkan sorun ve ilgili AYM içtihadının, ardından günümüzdeki 
durumun ve Anayasa Mahkemesinin yeni kararlarının gözden geçirilmesi 
amaçlanmaktadır. Böylece, söz konusu kararların, AYM’nin daha önce ortaya 
koyduğu, milletvekillerinin tutuklu yargılanmasının seçme ve seçilme hakkı ile 
bağlantılı biçimde değerlendirilmesi gerektiği yolundaki içtihadından dönüş anlamına 
gelip gelmediğinin tartışılması hedeflenmektedir.  

                                                
4 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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Seçim Hakkının Yatay Etki Bağlamında İhlali ve Devletin Sorumluluğu 
Arş. Gör. Dilara DÖNMEZKUŞ5 

 
 Demokratik ve çoğulcu bir toplumun gereği olan serbest seçim hakkı; 
seçmenlerin üzerinde baskı yapılmadan, ifade özgürlüğünün, basın, örgütlenme, 
toplanma özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir seçimin sağlanmasıyla mümkün 
olabilir. Anayasal bir hak niteliğindeki seçim hakkının, sağlanması ve ihlal 
edilmemesinde birincil yükümlü devlettir. Ancak yatay etki yaklaşımına göre, temel 
haklar özel hukuk alanındaki ilişki ve uyuşmazlıkları da etkilemekte, kişiler 
haklarının veya bu haklardan kaynaklanan ödevlerin ihlal edildiğini iddia 
edebilmektedir. Bu bağlamda seçme hakkı, kişiler üzerinde anayasal yükümlülükler 
doğurmaktadır.  
 Seçmenler, seçim sürecinde, özel hukuk kişilerinden kaynaklanan ciddi baskı 
ve yönlendirmelere maruz kalırlar. Ortaya çıkan uyuşmazlıklarda tarafların her birinin 
anayasal hakkına dayanması durumunda, çatışan hakların dengelenmesi gündeme 
gelmektedir. Örneğin; oy hakkı diğer bir kişi tarafından engellendiğinde, oy 
kullanması engellenen kişi açısından bir hak ihlali olmakla birlikte, taraflar arasında 
bir hak çatışmasından söz edilemez. Ancak özel kuruluş niteliğindeki bir basın 
organının baskı ve manipülasyonlarla seçmenlerin yönlendirmesi durumunda, seçmen 
bilgi edinme ve düşünce özgürlüğü ile serbest seçme hakkının ihlal edildiğini iddia 
ederken, basın kuruluşu ifade ve basın özgürlüklerine dayanmaktadır. Temel haklara 
tanınan güvence sistemi, haklar arasında hiyerarşik ilişki olup olmadığı, hangi hakka 
öncelik veya üstünlük tanınacağı, ihlalin belirlenmesi ve hakların dengelenmesinde 
rol oynamaktadır. Devletin, temel haklar açısından yalnızca negatif yükümlülüğü 
değil, pozitif yükümlülüklerinin de olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla devlet, 
yasal düzenlemeler ve yargısal tedbirlerle anayasal hakların somutlaştırması ve 
dengelenmesini sağlaması bakımından “eylemde bulunma yükümlülüğü” altındadır. 
Bu bağlamda, seçim hakkı yatay ihlali konusu; çatışan hakların dengelenmesi ve 
devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında incelenecektir.  

                                                
5 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma 
Görevlisi 
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Plebisitler Aracılığıyla Yönetmek 
                               Veysel Can Karakaş6  

   
 Türk siyasal hayatının son 10 yılına damgasını vuran fenomenlerden bir tanesi 
kuşkusuz seçimlerdir. 2007 yılından bu yana, 1’i yenileme olmak üzere 4 genel seçim, 
2 yerel seçim, 4 de halkoylaması (1’i cumhurbaşkanlığı, 3’ü anayasa değişikliği) 
gerçekleşti. Neredeyse her yıla 1 seçim düşen bu yoğun politik süreçte elbette 
“sandık” dışı toplumsal-siyasal gündemler de oldu ancak hiç biri “sandık” kadar 
belirleyici olamadı desek yeridir. Serbest seçim kavramının demokrasi tartışmalarının 
odağında olduğu düşünüldüğünde bu siyasal fenomenin ülkemizdeki son 10 yılda 
izlediği seyir nasıl anlamlandırılabilir? Bu seyri anlamaya çalışırken hangi 
kuram(cı)lardan faydalanabiliriz?  
 Öncelikle, 21 Ekim 2007 tarihinde anayasa değişikliği için yapılan 
halkoylamasından 16 Nisan 2017 tarihindeki anayasa değişikliği halkoylamasına 
kadar geçen sürede parlamenter sistemde ve parlamenter sistemin aktörlerinde 
değişiklik meydana geldiğini basitçe tespit ederek başlamalıyız. Bu süreçte, 
parlamenter sistemin hangi aktörlerinin rolleri değişmiş ve bu değişim adım adım 
nasıl gerçekleşmiştir? Bu değişiklik ihtiyacı hangi politik gelişmelere cevap olarak 
üretilmiştir? Sorulmasının, günümüz siyasal atmosferinin anlaşılmasında çok mühim 
olduğunu düşündüğüm bu soruların cevapları Carl Schmitt’in siyaset teorisinde 
mevcuttur. Bu bildiri özeti; bir anayasa hukukçusu olan Schmitt’in, içinde siyasal 
tartışmalar barındıran hukuksal metinleri ışığında Türk siyasal hayatının son on 
yılındaki seçimleri (özellikle “referandumları”) tartışmak üzere kaleme alınmıştır.  

                                                
6 Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Öğrencisi 
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Türkiye’de Milletvekili Seçim Bölgelerinin Daraltılması 
Arş. Gör. Oğuzcan KUTKAN7 

  
 Türkiye’de Birinci Meşrutiyet döneminden itibaren milletvekili seçimleri 
yapılmıştır. Bu seçimlerde farklı seçim sistemlerinin uygulandığı görülmüştür. 
Türkiye’de uygulanan her seçim sistemi, beraberinde seçim sistemi tartışmalarını 
getirmiştir. Günümüzde Türkiye’de uygulanan seçim sistemi, yüzde 10 barajlı 
d’Hondt sistemidir. Son yıllarda Türkiye’deki seçim isteminin değişmesi gündeme 
gelmekte ve değişiklik önerileri tartışılmaktadır. 2013 yılında, hükümet tarafından iki 
yeni seçim sistemi önerisi gündeme getirilmiş ve kamuoyunun tartışmasına 
sunulmuştur. Bu değişiklik önerilerinden biri, mevcut d’Hondt sisteminde barajın 
yüzde 5’e çekilmesi ve seçim bölgelerinin her biri 5’er milletvekili çıkaracak şekilde 
daraltılması idi. Diğer öneri ise barajın tamamen kaldırılması ve dar bölge olarak da 
ifade edilen tek isimli tek turlu çoğunluk sistemine geçilmesi idi. Ancak tartışmaya 
açılan bu öneriler yasalaşmamıştır. 2017 anayasa değişikliklerinden sonra tek isimli 
tek turlu seçim sistemine geçilmesi veya mevcut d’Hondt sisteminde seçim 
bölgelerinin daraltılması yeniden gündeme gelmiştir. Seçim barajının düşürülüp 
düşürülmeyeceğine ilişkin tartışmalar da güncelliğinin korumaktadır. Bu bildiride, 
Türkiye’de tek isimli tek turlu seçim sistemine geçilmesi ya da mevcut sistemde 
seçim bölgelerinin daraltılması durumunda ne gibi hukuki ve siyasi sonuçların 
doğabileceği tartışılacaktır. Bu tartışmanın sonucunda 2017 anayasa değişikliği ile 
oluşan yeni anayasal düzende Türkiye için ideal bir seçim sistemi önerisi getirilmeye 
çalışılacaktır.   

                                                
7 Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
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Türkiye’de Çok Partili Dönemde Seçim Sistemlerinin Gelişimi 
İbrahim Murat Sarı8 

 
 Seçim kurallarında her seçimden önce ufak tefek değişiklikler olur. Bu küçük 
rötuşlar, genellikle meclisteki partilerin özellikle iktidarın lehine sonuç verir. Bir de 
seçim yönteminde köklü değişiklikler vardır. Bunlar, kefeleri temsilde adalet ve 
yönetimde istikrar olan terazide birine ya da diğerine ağırlık verir. 1960 öncesindeki 
seçim, bir seçim bölgesindeki milletvekilliklerinin tümü o bölgede en yüksek oy alan 
partiye gidiyordu. Temsilde adaletsizlik doğuran bu yöntem, demokratik işleyişte 
sorunlara neden oldu. 1960-1980 arasında uygulanan yöntem, temsilde adaleti 
sağlarken demokrasi kültüründeki eksikliklerden dolayı istikrarsız koalisyonlara yol 
açtı. 1980 sonrasında getirilen seçim barajıyla iki partili bir siyasal yapı 
hedefleniyordu.  Ancak partilerdeki parçalanmalar buna olanak vermedi. 2002 
seçimleri iki partili meclisi, oy verme yeterliliğine sahip yaklaşık %60’lık bir kesim 
temsil edilmeden sağlanabildi. 2019 seçimlerinde seçim yöntemi değil, siyasal düzen 
köklü biçimde değişiyor. Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı ile yönetimde istikrar 
hedefleniyor. Hükümetler meclisten çıkmadığı için meclisin seçilme yöntemi, istikrar 
sorunu doğurmaz. Bu koşullarda meclisin tamamen temsilde adalet ilkesine göre 
seçilmesi idealdir.  

                                                
8 Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü 
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“Demokrasi ve Seçim Bağlamında” Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Seçim Sistemlerinin Karşılaştırılması 

Arş. Gör. Erdi ŞAFAK9 
 
 Egemenliğin kullanılması bakımından yönetim biçimleri otokratik ve 
demokratik olarak ikiye ayrılmaktadır. Otokratik yönetim, tek kişi yönetimidir. 
Veraset veya halefiyet yoluyla intikal eden monarşik yönetim biçimi, 18. Yüzyıl 
sonlarına kadar alışılmış bir yönetim biçimi olarak uygulanmış, daha sonra yerini 
cumhuriyet hükümetlerine ve zamanla hukuka bağlı devlet ilkesine bırakmıştır. 
Demokrasi ise en genel tanımıyla vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını 
şekillendirmede eşit haklara sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. Bir ülkede 
demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için toplumda bazı değerlerin yaygın olması 
gerekir. Bunların başlıcaları; akılcılık, hoşgörü ve disiplindir. Bununla birlikte 
günümüzün ulus devletlerinde doğrudan demokrasinin uygulanması, toplum ve 
nüfusun büyüklüğü ve toplum yapısının sınıfsal karmaşıklığı nedeniyle olanaksızdır. 
Bu nedenle günümüzde demokratik yönetim temsil yoluyla sağlanmaktadır. Ancak 
temsil ilkesinin demokratik olabilmesi için, ulusal iradeyi olabildiğince doğru 
yansıtan adil bir seçim sistemine dayanması gerekmektedir. Demokratik rejimlerde 
temsilin yanısıra referandum, halkın yasa önerisi, halkın vetosu ve geri çağırma gibi 
bir takım yarı doğrudan demokrasi yöntemleri de önem teşkil etmektedir. Yine 
demokratik rejimlerde yasama organının ve yerel yönetimlerin seçimle belirlenmesi 
gerekir.  
 Bu bağlamda bir ülkede uygulanan seçim sistemi, o ülkenin siyasal rejimi ve 
demokratik niteliği üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu etki, doğrudan ve 
dolaylı olarak iki biçimde ortaya çıkar. Doğrudan etki siyasal temsilin kapsam ve 
içeriğinde, ulusal iradeyi yansıtma özelliğinde kendini gösterir ve seçim sisteminin 
özelliğine göre temsilde farklılıklar yaratır. Dolaylı etki ise siyasal partilerin oluşumu, 
yapısı ve sayısı üzerinde kendini göstermektedir. Çalışmamızda kısaca demokrasi 
kavramı ve özellikleri üzerinde durultuktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde demokrasinin nasıl işlediğine değinilecek sonrasında iki 
ülkenin seçim sistemleri irdelenecektir.  
 
Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Karşılaştırmasında Demokrasiye Dayanan 
Cumhuriyet ve Seçim Sistemi Yapısı 
 
 Daha önce de değindiğimiz üzere günümüzün ulus devletlerinde doğrudan 
demokrasinin uygulanması, toplum ve nüfusun büyüklüğü ve toplum yapısının 
sınıfsal karmaşıklığı nedeniyle olanaksız kılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ve 
KKTC’de demokrasinin en önemli aşamalarından seçim sistemi önemli bir farklılık 
içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti açısından 1982 Anayasası, önceki Anayasalar 
gibi, seçim sistemine ilişkin bir hüküm koymamıştır. Bu sorunun çözümünü kanun 
koyucuya bırakmıştır. Türkiye’de seçim sistemi seçim kanunlarıyla 
düzenlenmektedir. Yasama organı, seçim sistemi konusunda ister çoğunluk sistemini, 
isterse nispi temsil sistemini seçebilir. Türkiye’de 10 Haziran 1983 tairh vr 2839 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nispi temsil sistemini benimsemiştir. Nispi temsil 
sistemi içinde D’Hondt usulünu kabul etmiştir. Ayrıca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunu “ülke barajı” denilen bir “genel baraj” kabul etmiştir. Bu kanunun 
33.maddesine göre, genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde de ara seçim 
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yapılan çevrelerin çevrelerin tümünde geçerli oyların %10’unu geçemeyen partiler 
milletvekili çıkaramazlar.  
 KKTC’de seçim sistemi, Türkiye ile aynı şekilde  “D'Hondt” sistemidir.  Bu 
sistem Türkiye örnek alınarak 1976 da Seçim ve Halkoylaması Yasası ile ülkeye 
gelmiştir. “D'Hondt ” sisteminin gereği olarak seçmenler iyi ve güvendikleri bir kişiyi 
değil bir partiyi, daha doğrusu bir ideolojiyi seçmeye yönlendirilmekteydi. Ancak zök 
konusu sitem üzerinde önemli bir değişiklik yapılmıştır. KKTC'deki seçim sistemine 
köklü değişiklikler getirecek olan “Seçim ve Halkoylaması (değişiklik) Yasa Tasarısı” 
Meclis Genel Kurulu'nda 23 Ekim 2017 tarihinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 
Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılan değişiklikle, seçim bölgesi tanımı 
değişmiş olup, seçim bölgesi artık devlet sınırı olmuştur. Ayrıca yeni sisteme göre 
seçmen oylarını, “mühür”, “mühür artı tercih” ve “karma” şeklinde verilebilecektir. 
KKTC Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre KKTC’de 188 bin 688 
seçmen bulunmaktadır. Toplam 50 milletvekilinin meclise girdiği seçimlerde, 
bölgelere göre milletvekili sayısı dağılımı ise şöyle: Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, 
Girne 10, İskele 5, Güzelyurt 4 ve Lefke 2’dir. KKTC’de yeni uygulanmaya başlayan 
sistem demokrasinin doğrudan uygulanması açısından önemli özellikler taşımaktadır.  
 
 Söz konusu değişikliğin özelliklerini maddeler halinde açıklayabiliriz;  

Ø Yasa’ya göre, üzerinde her siyasal partinin elli adayının ve bağımsız adayların 
isimlerinin bulunduğu bir çarşaf liste bulunacak. 

 
Ø Bu listede her bir siyasal partinin adayları, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, 

Güzelyurt ve İskele adayları olarak ayrılacak. 
 

Ø Seçmenler, oylarını kullanırken, hangi ilçede oy kullanırlarsa kullansınlar, 
hangi ilçeden aday olduklarına bakılmaksızın tüm adaylara oy verebilecekler. 

 
Ø Bir siyasal partiye mühür vuran seçmen, o siyasal partinin listesinde bulunan 

tüm adaylara birer oy vermiş olacak. 
 

Ø Oyunu karma olarak kullanmak isteyen seçmen, hangi ilçeden aday olduğuna 
bakılmaksızın, en az 24, en fazla 50 adaya oy verebilecek. Ancak, oyunu 
karma olarak kullanmak isteyen seçmen, her ilçeden o ilçedeki aday sayısının 
en az yarısı kadar adaya oy vermek zorundadır. Seçmenin aday sayısının 
yarısından az sayıda adaya oy verdiği ilçelerde kullandığı karma oylar 
geçersiz sayılır. Bu durumda, seçmenin aday sayısının en az yarısı kadar adaya 
oy verdiği ilçelerdeki oyları geçerli kabul edilir. 

 
Ø Bir siyasal partiye mühür vuran seçmen, o partinin adaylarına, hangi ilçeden 

aday olduklarına bakılmaksızın tercih kullanabilecek. Ancak, bir seçmenin 
kullandığı tercih oylarının geçerli sayılıp hesaplamaya dahil edilebilmesi için, 
“EVET” mührünü kullandığı siyasal partiden olmak koşuluyla, her ilçeden en 
fazla aday sayısının yarısı kadar adaya tercih oyu vermesi gereklidir. 
Seçmenin tercihlerinin geçersiz sayılması “EVET” mührünün geçerliliğini 
etkilemez. 

 
Ø Oylar nasıl kullanılırsa kullanılsın, sonuç itibarıyla, değiştirilen yasada olduğu 

gibi, bu yasaya göre de, nüfus oranları değişmedikçe, Lefkoşa’dan 16, 
Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt’tan 6, İskele’den de 5 
milletvekili çıkacak. 
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Ø Yasanın getirdiği sisteme Mutlak Tek Liste adını vermek mümkün değil. 

Çünkü mutlak tek liste söz konusu olsaydı, tüm ülkenin tek seçim bölgesi 
olarak kabul edilmesi gerekecekti. Oysa burada hala, Lefkoşa, Gazimağusa, 
Girne, Güzelyurt ve İskele’de ayrı ayrı milletvekili kotaları korunuyor. 

 
Ø Mutlak tek listeye geçilmiş olsaydı, en azından ilk seçimlerde, Güzelyurt ve 
İskele gibi küçük ilçelerden hiç milletvekili çıkmaması veya bugünkünden az 
sayıda milletvekili çıkması söz konusu olabilirdi. Bu ihtimali ortadan 
kaldırmak için mutlak tek listeye geçmek tercih edilmedi. 

 
Ø  Dolayısıyla yeni sisteme göre de, seçim sonuçları nasıl çıkarsa çıksın, nüfus 

oranları değişmedikçe, Lefkoşa’nın 16, Gazimağusa’nın 13, Girne’nin 10, 
Güzelyurt’un 6, İskele’nin de 5 milletvekili olacak. 
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Seçimle Gelinen Görevlerin Sona Er(diril)mesi 
Doç. Dr. Didem YILMAZ10 

 
 Birçok AİHM kararlarında belirtildiği üzere Avrupa kamu düzeninin temel 
unsuru olan demokrasinin etkili ve anlamlı olarak gerçekleşmesinde seçme ve seçilme 
haklarının önemli rolleri bulunmaktadır. Gerek 1982 Anayasası’nın 67. maddesi 
gerekse AİHS’ye ek 1. Protokol’ün 3. maddesinde yer alan düzenlemeler, genel oya 
dayalı yönetimlerin olmazsa olmazı olan seçme ve seçilme haklarını farklı 
kapsamlarda da olsa güvence altına almaktadır. Bu düzenlemelerle söz konusu 
haklara ilişkin getirilen güvencenin süresi sadece seçim süreci ve günü ile sınırlı 
değildir. Hukukun üstünlüğüne bağlı demokratik yönetimlerde seçimle gelinen 
görevlerin kural olarak bir dahaki seçime kadar devam etmesi benimsenmektedir.  
 Demokrasi için ne kadar vazgeçilmez olsalar da, seçme ve seçilme hakları 
mutlak olmayıp, açık ya da AHİM kararlarında belirtildiği üzere örtülü bazı 
sınırlamalara tabidirler. Seçimlerden sonra seçimle gelinen görevlerin sonra 
ermesi/erdirilmesi halleri bu çerçevede değerlendirilmesi gereken durumlara karşılık 
gelmektedir. Çalışmada seçimlerden sonra seçilenlerin görevlerinin sona erdirilmesi 
olarak karşılaşılan müdahaleye ilişkin düzenleme ve uygulamalar ulusal ve Avrupa 
hukuku çerçevesinde demokratik meşruiyet sorunsalı ekseninde tartışılacaktır.  
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Hükûmet Sistemi – Seçim Sistemi Arasındaki Tamamlayıcı İlişki Üzerine Bazı 
Düşünceler: Türkiye Açısından Durum Tespiti ve Yeni Sorunlar 

(Bir Siyasal Matruşkanın Tavuk – Yumurta İkilemine Dönüşümü) 
 Yrd. Doç. Dr. Bülent YÜCEL11  

  
 Yeni kurumsalcı yaklaşım, devlet aygıtını organları ve işlevleri bağlamında 
ele alırken siyasal kurumların oluşumları, görev ve yetkileri çerçevesinde birbirleriyle 
kurdukları ilişkilere odaklanır. Bu ilişkinin yarattığı etkileşim kaçınılmaz olarak 
anayasayla normatif çizgileri / çerçevesi konan devletin “tanımlanmasını”, 
“niteliklerinin belirlenmesini” ve “siyasal kimliğinin” ortaya çıkmasını da sağlar. Bu 
sayede anayasal düzene sahip bir devletin, “ideolojik kurgusu”, “siyasal sistem 
tercihi”, “hükûmet tipi”, “yönetsel örgütlenmesi” vb. konular hakkında normatif 
ipuçlarını elde etmek mümkün olmaktadır. Anayasal düzenlemeler üzerinden 
yapılacak böyle bir saptama bakımından okuyucunun işini kolaylaştıran diğer iki 
kurumsal konuyu ise “seçim sistemi” ve “parti sistemi” kavramları oluşturmaktadır. 
Bu nedenledir ki seçim ve parti olgularının “dolaylı etkisi” göz ardı edilerek mevcut 
siyasal yapının merkezinde yer alan kurumları algılamak ve anlamlandırmak doğru 
sonuçlara varılmasını güçleştirecektir. 
 Siyasal kurumlar bütününün kavramsal, ilkesel ve olgusal girdileri arasındaki 
bu iç içelik durumu zamanla birbirinin yerine geçen bir neden – sonuç döngüsüne 
evrilmektedir. Bildiride, Türkiye özelinde ve “hükûmet sistemi - seçim sistemi 
etkileşimi” konusu bağlamında söz konusu neden - sonuç bağıntısı ele alınacak olup 
kurumsallaşan yasama – yürütme ilişkisinde yaşanan “kurumsal girdilerin dönüşümü” 
netleştirilmeye çalışılacaktır.        
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