Meclis,
sistemini

seçim
tartışıyor

* TBMM Başkam ve Konya Milletvekili
Ömer İzgi, seçim sistemi konusundaki görüş
ve önerilerini bir basın toplantısı ile açıkladı.
*
Ömer İzgi, ülke barajının yüzde 10
olarak kalmasını istedi, ayrıca bağımsız aday
ların seçilebilmesi için oyların yüzde 50'sini
almalarını önerdi
* Grup yönetimleri ve milletvekillerinin,
seçim sistemi ile ilgili TBMM Komisyonların
da bekleyen 14 ayrı kanun teklifi bulunuyor.
TBMM Başkanı ve Konya Milletvekili Ömer
seçim sistemine

İzgi,

ilişkin yaptığı çalışmaları 8 Aralık

2001 de bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. İzgi,

olamazken, bağımsız aday olan, parti adayından çok az
oy aldığında seçilebilmektedir. Böyle olunca da haksız bir
kazanım elde edilip eşitsizliğe neden olunmaktadır."
Ülke barajının yüzde 10 olarak korunması durumun
da barajı aşamayacağını anlayan partilerin, adaylarını
bağımsız olarak gösterip, Meclis e girmeyi hatta grup
kurmayı bile başarabileceğine de dikkat çeken İzgi, "Bu
haksızlığa açık kapı bırakılmamalıdır." diye konuştu, izgi,
bağımsız adayların seçime girdikleri seçim çevresindeki
geçerli

oyların yüzde

50'sini

almadan,

milletvekili

dağıtımında esas alınmaması gerektiğini ifade etti.
"Tercihli oy" ilkesinin ilk planda seçmenin eğilimini
dikkate alıcı olduğundan demokratik bir gelişme gibi
görülebileceğini ancak bunun gerçeği yansıtmayacağını
ifade eden Ömer İzgi,

Türkiye'deki uygulamanın tercih

oyunu alabilenlerin feodal yapı kalıntılarından ya da

yüzde 10'luk ülke barajının korunmasını ve bağımsız

parasal gücün kullanılmasından yararlananlar olduğunu

adayların seçilebilmesi için de seçim çevresindeki geçer

gösterdiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

li oyların en az yüzde 5 0 ' s i n i alması koşulunun getiril
mesini

istedi. İzgl'nin

önerilerinin

yanısıra,

TBMM

"Bu çarpıklıklara etnik, mezhepsel ya da
benimsenmeyen

oluşum

içindekilerin

başka
ortaya

Anayasa Komisyonu'nun gündeminde seçim sistemine

koyabilecekleri tercihe yönelimler de sakıncalar hanesin

yönelik 14 ayrı kanun teklifi bulunuyor.

de görülebilecek olanlardır. Hatta, doğru bulmamama
rağmen ilerde ittifakla seçimlere girilirse,

İZGİ'NİN ÖNERİLERİ

birliktelikte

TBMM Başkanı İzgi, Anayasa ya, Anayasa Mah

seçime katılan partilerin kendi adayları için tercih kullan

kemesi kararlarına, ülke gerçeklerine ve yararına en uy

ma yolunu benimseyecekleri de dikkate alınınca, güçlü

gun seçim sisteminin belirlenmesinde istikrar ilkesiyle

partinin kendi adaylarını tercihle seçtirip, zayıf parti aday

adalet ilkesi arasındaki denge üzerinde hassas olunması

larını saf dışı bırakabileceği gibi bunun tersinin oluşması

gerektiğini söyledi.

da başka sakıncalar olarak yaşanabilecektir.

Temsilde adalet ilkesinin, yeterli ölçüde yaşatıl

Bir partiden olunmasına rağmen adaylar arasındaki

masının esas olması görüşünü savunan İzgi, "O halde

tercih rekabeti nedeniyle adaylar arasındaki

nispi temsilin D ' h o n d t sistemi ile yüzde 10'luk baraj

propagandaların da olabileceği, bunun da mensup ol

yıpratıcı

korunarak, mevcut bölmeli uygulamanın devam ettiril

dukları partileri için zararlı sonuçlar doğuracağı bir başka

mesi en yararlı s o n u c u n

olumsuzluktur."

alınmasını

sağlamaktadır.

Değişikliğe gerek bulunmamaktadır." dedi. İzgi, şunları

Tercih sisteminin milletvekili adaylarının belirlenmesi
sırasında gerçekleştirilecek parti içi bir sorun olduğunu

söyledi:
"Siyasi partiler birbirleri ile kıyasıya hesaplaşıp seç

ifade eden İzgi, bunun, partilerin vereceği karara bağlı

men oylarının bölünmesine sebep olurken, bağımsız

olarak yapılacak önseçim yöntemiyle gerçekleştirilmesini

adaylar ya parasal güç ya feodal kalıntı ya etnik milliyet

istedi.

çilik ya da mezhep gibi oluşumların etkileriyle aradan sıy-

İzgi, yargı denetiminde yapılacak ön seçimde seç

rılabilmektedirler. Bu durumda haksız bir rekabet ortamı

menlerin benimsemeleriyle liste oluşacağından tercih ol

yaşanmış olmaktadır.

gusunun gerçekleşmiş olacağını bildirdi.

Asıl önemlisi, bir kişi bir siyasi partiden aday ol

Kontenjan adayları konusundaki görüşlerini de açık

duğunda seçim çevresinden ne kadar oy alınmış olunur

layan Ömer İzgi, yüzde 1 0 ' a kadar varan oranda kon

sa olsun partisi ülke barajını aşamazsa

tenjan belirleme hakkının tanınmasını istedi.
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