TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Demokrasiye gölge düşüren, kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan sahte ve hayali
seçmenlerin tespit edilerek gereken önlemlerin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce ivedilikle
alınması; demokratik kanalların harekete geçirilmesi, seçimlerin meşruluğuna gölge düşürecek bu
sahte/hayali oyların tüm parti, ilgili odalar ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla araştırılarak
şeffaf biçimde ortadan kaldırılması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri
gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 17.01.2019
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GEREKÇE
Demokrasinin en önemli enstrümanlarından birisi seçimlerdir. Seçim, bir ülke demokrasisinin
temellerinden; her oy da vatandaşın demokrasi araçlarından birisidir.
Vatandaşın oyu, iktidarların meşruluğu anlamına gelir. Türkiye’de katılımcı demokrasi
anlayışının geniş kitlelere yayılması, sağlıklı ve hukuka uygun seçim ortamının sağlanması ve halkın
sandığa giderek tercihlerini belirtmesi; oyların güvenli bir şekilde sayılması ve vatandaşların
tercihlerinin eksiksiz şekilde yansıtılmasına bağlıdır.
Hukuka uygun olmayan, çağdaş seçim koşullarından uzak seçim dönemleri, iktidarların
meşruluğunu zedelemekte, halkın demokrasiye olan inancına zarar vermekte ve ülke içerisinde
kutuplaşmalara neden olmaktadır.
Oy hakkı nasıl anayasal bir haksa, oyların sağlıklı sayılması ve sahte/hayali seçmenlerin
ortadan kaldırılması da anayasal bir görev demokratik bir zorunluluktur. Türkiye’de son yıllarda
durmadan patlak veren hayali/sahte seçmen vakaları nedeniyle vatandaşlar seçimlere güvenmemekte
ve sandığa gitmemelerine neden olmaktadır. Bunun sonucunda da hem genel hem de yerel seçimler
her zaman şaibe iddialarıyla anılmakta ve seçim sonuçları güvenilirliğini kaybettiği için de toplumun
demokratik katılım kanalları yok yok olmaktadır. Bu nedenle bahsi geçen ve kamuoyunda ciddi
tartışmalara neden olan sahte ve hayali seçmenlerin tespit edilerek gereken önlemlerin 31 Mart 2019
yerel seçimlerinden önce ivedilikle alınması başta parlamentonun ve yürütme organlarının görevidir.
Seçimde, sadece oy hakkı olan vatandaşların oyları etki etmelidir.
Hem medyada hem siyasi partilerin araştırmaları sonucu ortaya çıkan bazı hayali ve sahte
seçmen olaylarından bazı örnekler şu şekildedir;

















İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak No: 78 adresindeki bina üç katlı olmasına rağmen;
var olmayan bodrum, dördüncü ve beşinci katlarına 11 sahte seçmen bulunuyor.
Tunceli Hozat'ta oy kullanması gereken bir sandıkta seçmen sayısı 9 iken 85 görevli oy
kullanmıştır.
Şırnak Beytüşşebap'ta bir sandıkta seçmen sayısı 10 iken 18 grevli oy kullanmıştır.
Van Çatak'ta 28 seçmen var ama 26 görevli oy kullanmıştır.
Bitlis Güroymak'ta seçmen sayısı 29 ama 49 görevli oy kullanmıştır.
Şırnak Beytüşşebap'ta bir sandıkta seçmen sayısı 24 iken 162 görevli ile birlikte 181 oy
çıkmıştır.
Batman Komanda Caddesi'nde 366 nolu kapıda 189 semen bulunmaktadır.
Bingöl'de kapıcı dairesinde 224 seçmen tespit edilmiştir.
Diyarbakır Hani'de bir adreste 208 seçmen tespit edilmiştir.
Bitlis Çevreyolu Caddesi'nde bir dairede 338 seçmen tespit edilmiştir.
Hakkari Çukurca kaymakam Niyazi Erten Caddesi 2 nolu kapıda 627 kişi seçmen olarak
gösterilmiştir.
Hakkari merkez Ordu Caddesinde 1108 seçmen kaydedilmiştir.
İstanbul Beyoğlu Cihangir Havyar Sokakta 4 katlı bir binanın olmayan 5’inci katı ile
Cihangir’deki bir taksi durağında gösterilen binada sahte seçmen kayıtlarına rastlanırken;
Selimiye Şerif Kuyusu Sokak’ta üç bloklu boş bir binada ise 43 sahte seçmen tespit edilmiştir.
İstanbul Üsküdar Selimiye Mahallesi Şerif Kuyusu Sokak’ta inşaatı süren ve boş olan bir
binada ise 43 sahte seçmene rastlanmıştır.
İstanbul Üsküdar’a bağlı Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir dairede de 64 kişi gösterilmiştir.







İstanbul İcadiye Mahallesi Ensar Vakfı Kız Yurdu’nda 9 tane yeni erkek seçmen
bulunmaktadır.
AKP’li eski bir milletvekilinin İstanbul Burhaniye’deki evinde 42 farklı soyisimden 43 farklı
seçmen bulunmaktadır.
İstanbul Bahçelievler Mahallesi, Bosna Bulvarı’nda inşaatı henüz tam bitmemiş TOKİ
evlerinde orada oturmayan çok sayıda hayali seçmen bulunmaktadır.
Çankırı’nın Orta ilçesinde 24 Haziran’da 8 bin 379 olan seçmen sayısı 16 bin 401’e çıkmıştır.
Artış oranı yüzde 95,74 olarak tespit edilmiştir.
24 Haziran’da 6 bin 561 seçmenin olduğu Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde seçmen sayısı 12
bin 493’e çıkmıştır. Seçmen artış oranı yüzde 90,41 olarak tespit edilmiştir.

