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I. AİHM, Söyler v. Türkiye, Başvuru no. 29411/07, K.t. 17 Eylül 2013:  

“Başvuran, yürürlükten kaldırılan 3167 sayılı Çek Kanunu’nda tanımlanmış suçlardan biri 
olan banka hesabında yeterli bakiyeolmaksızın çek keşide etme suçundan mahkûm edilmiş bir 
işadamıdır. Başvurana, 4 yıl 11 ay26 gün hapis cezası verilmiştir. Başvuranın cezası, 11 Nisan 
2007 tarihinde infaz edilmeyebaşlanmıştır.Başvuran, hapis cezasının infazı 1 Nisan 2012 
tarihinde sona erecek olmasına rağmen,647 sayılı Kanun uyarınca 9 Nisan 2009tarihinde iyi 
halden şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır. Ancak, ilgili mevzuat gereğince,başvuranın oy 
kullanma yasağı 1 Nisan 2012 tarihine kadar devam etmiştir.” (para. 6-11) 

“Türkiye’de, mahkûmların oy kullanmalarına ilişkin Anayasa hükümlerinde, ilki 
1995’te,ikincisi 2001’de olmak üzere iki kez değişiklik yapılmıştır. Anayasa’da 1995 yılında 
yapılan değişiklikle, henüz hakkındaki ceza yargılaması devam ederken cezaevinde tutuklu 
bulunan bir kişinin oy kullanma hakkından mahrum edilmesinin masumiyet karinesiyle 
bağdaşmamasısebebiyle, cezaevlerinde tutuklu bulunan kişilerin oy kullanma hakları 
üzerindeki kısıtlama kaldırılmıştır. 2001 yılı değişikliğiyle, taksirli suçlardan hüküm giyenlere 
oy kullanma hakkı getirilmiştir. Şu anki haliyle, ulusal mevzuat, sadece kasıtlı suçlarda 
uygulanabilmektedir.” (para. 30) 

“… 1 no.’lu Protokolün 3. maddesinin şartlarına uyulup uyulmadığını tespit etmek,son çözüm 
merci olan Mahkeme’nin görevidir. Mahkeme, mevcut tedbirlerin, söz konusuhakları, 
özlerine zarar verecek ya da etkinliklerini yitirmelerine sebep olacak ölçüdekısıtlamadığına, 
yasal bir amaç güdülerek uygulandığına ve bu bağlamda kullanılanyöntemlerin orantısız 
olmadığına ikna olmalıdır. Özellikle de, uygulanan bu tür tedbirler,yasama organının 
seçilmesinde halkın kanaatlerini özgürce açıklamasına engel teşkiletmemelidir; başka bir 
ifadeyle, söz konusu tedbirler, genel oy ilkesi doğrultusunda halkıniradesini tespit etmeye 
yönelik seçim yönteminin bütünlüğünü ve etkinliğini koruma ihtiyacınıyansıtmalı veya bu 
ihtiyaca ters düşmemelidir. Herhangi bir suretle genel oy ilkesine aykırılık,yasama organının, 
dolayısıyla seçilenlerin ve yürürlüğe koydukları kanunların demokratikaçıdan geçerliliğinin 
zayıflaması riskini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, herhangi bir grupveya kategorinin genel 
nüfusun dışında bırakılması için, bu durumun, 1 no.’lu Protokolün 3.maddesinin amaçlarıyla 
bağdaşması gerekmektedir.” (para. 34) 

“… Somut davada, başvuranın işlediği suç, hesabında yeterlibakiye olmadan çek keşide etme 
suçudur. Dolayısıyla, Mahkeme, başvuranın davasında, sözkonusu tedbirin nispeten hafif 
suçlardan mahkûm edilenlere dahi fark gözetmeksizinuygulandığının görüldüğü kanısındadır. 
Bu bağlamda, Mahkeme, banka hesabında yeterlibakiye olmadan çek keşide etme suçu için 
öngörülen hapis cezasının kaldırıldığınıgözlemlemektedir.” (para. 44) 



“Ayrıca, Mahkeme, başvuranın işlediği suçun mahiyetini göz önünde bulundurarak,uygulanan 
yaptırım ile başvuranın davranışları ve içinde bulunduğu koşullar arasında mantıkilişkisi 
kuramamıştır. Bu bağlamda, Mahkeme, kişiyi oy kullanma hakkından mahrum eden 
sözkonusu katı tedbire her durumda başvurulmaması, ve ayrıca orantılılık ilkesi 
doğrultusunda,uygulanan yaptırım ile kişinin davranışları ve içinde bulunduğu koşullar 
arasında algılanabilirve yeterli ölçüde bir bağlantı olması gerektiğini hatırlatmaktadır.” (para. 
45)  

“Mahkeme, … sözkonusu tedbirin her davanın kendine özgü koşullarına göre ve işlenen 
suçun ağırlığı ve failindavranışları dikkate alınmak suretiyle uygulanmasını sağlamak 
amacıyla gözetilmesi gerekenhükümlerin, Türkiye’deki mevzuatta yer aldığı sonucuna 
varamaz.” (para. 46)  

“Mahkeme, Türkiye’de, Sözleşme kapsamında güvence altına alınan hayati öneme sahipbir 
hakla ilgili olarak öngörülen katı tedbirin doğrudan ve fark gözetmeksizin 
uygulanmasının,kabul edilebilir takdir payının dışında kaldığının değerlendirilmesi 
gerektiğine ve somut davada 1 no.’lu Protokolün 3. maddesinin ihlal edildiğine 
hükmetmiştir.” (para. 47) 

Yüksek Seçim Kurulu’nun 590 sayılı 21 Aralık 2013 tarihli kararı:  

“Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış 
olankişiler hakkındaki mahkûmiyet hükümleri hariç olmak üzere, kişilerin kasten işlemiş 
olduğu suçtan dolayıhapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak uygulanması gereken 
hak yoksunluklarına ilişkinmahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte, henüz cezaevine 
alınmayan ve ceza infaz kurumunaalındıktan sonra koşullu olarak salıverilen, ancak hak 
ederek tahliye süresi dolmayan hükümlüler ilemahkemesince uzun süreli cezası ertelenmesi 
nedeniyle cezaevinde bulunmayan hükümlülerin bu süreiçerisinde yapılacak olan seçimlerde 
oy kullanmalarının mümkün olduğuna … karar verildi.” (Aynı yönde bkz. YSK, 235 sayılı 23 
Şubat 2015 tarihli karar) 

Soru: Anayasa’nın 67 ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 2. maddesini göz önünde 
bulundurarak seçim hukukumuza hakim olan ilkeleri belirtiniz. Yukarıdaki kararları 
serbest seçim hakkının ilkeleri bağlamında değerlendiriniz. 

 

II. K Devleti’nde % 10 barajlı D’Hondt seçim sistemi uygulanmaktadır. 6 milletvekilinin 
seçileceği X seçim çevresinde A partisi 900.000, B partisi 600.000, C partisi 450.000 ve D 
partisi 300.000 oy almıştır. D partisi % 10 oranındaki ulusal barajın altında kalmıştır. 

Soru: X seçim çevresinden partilerin çıkaracakları milletvekili sayısını belirleyiniz. 

 

III. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin Yüksek 
Seçim Kurulu’nun 2 Şubat 2015 tarihli kararı ile İstanbul ilinin 88 milletvekili 
çıkaracağı ve 3 seçim bölgesine ayrılması gerektiği; Bilecik, Kırşehir, Tunceli gibi on altı 



ilin ise her birinin 2şer milletvekili çıkaracağı belirlenmiştir. YSK’nın bu kararı 
mevzuatımızdaki hangi hükümlere dayanmaktadır? Açıklayınız. 

 

IV. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili M hakkında milletvekili seçilmesinden 
önce çalıştığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde rüşvet suçunu işlediği şüphesiyle 
soruşturma yürütüldüğünü ve bu kapsamda yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini 
TBMM’ye iletmiştir. Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda M’nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davada M’nin rüşvet suçunu işlediğine ve karar kesinleşmiştir. 

Soru: Yukarıdaki olayı yasama dokunulmazlığının kapsamı çerçevesinde 
değerlendiriniz, hükmün sonuçlarını ve milletvekili M’nin sahip olduğu hukuki 
imkanları açıklayınız. 


