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YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA AÇIK MEKTUP
3 Mayıs 2007'de TBMM Genel Kurulu tarafından alınan karar gereğince
22 Temmuz 2007'de erken genel seçimler yapılacaktır.
Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımız bu seçime, önceki yıllarda yapılan
seçimlerden daha fazla önem vermektedir.
Bu yurttaşlarımızın, sınır kapılarında, limanlarda ve hava alanlarında oy
kullanmalarına ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından
yayınlanan 282 no.lu genelgede öngörülen listede, BODRUM ve DALAMAN
gibi, önemli ve yurttaşlarımızın yoğun olarak tatil için seçtikleri illerimizde
bulunan hava alanlarının adları geçmemektedir. Hatta SAMSUN ve TRABZON
gibi hava alanlarının da liste dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.
YSK kararına ilişkin kriterlerin neler olabileceğini düşünürken, genelgenizden
anlıyoruz ki, "oy kullanılabilecek gümrük kapıları, limanlar ve hava alanları
seçilirken, Emniyet Genel Müdürlüğünün son 3 yılın Haziran – Temmuz
aylarında yurttaşlarımızın gümrük kapılarından giriş ve çıkışlarını gösteren
04/05/2007 gün ve B.05.1.EGM.0.12.05.05/1781-2750/82109 sayılı yazısına ekli
istatistiki veri bilgileri ve 03 Kasım 2002 seçiminde kullanılan oy miktarları göz
önünde bulundurulmuştur".
I.) Kurulunuzun kararını dayandardığınız bilgi, gerçekleri, şu nedenlerden
dolayı, yansıtmamaktadır:
1. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan yurttaşlarımızın önemli bir bölümü
yaşadıkları ülkelerin yurttaşlığına geçmiş olduklarından, 2000 yılından
önce çifte vatandaş statüsü kazanmışlardır. Bu yurttaşlarımızın pek çoğu
Türkiye'ye giriş çıkışlarda - kolaylık nedeniyle - bulundukları ülke kimliğini
kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerinde
dikkate alınmamış olabilirler.
2. Yurttaşlarımızın bulunduğu ülkelerde, kendi ülkelerindeki seçimlerle ilgili
olarak siyasal haklarını kullanabilmelerinin zaten sağlanmadığı konusunda
bilgi sahibi olduğunuzu var sayarak; hem oy kullanma çözümsüzlüğüne tepki
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olarak hem de Türkiye'deki endişe verici gelişmeleri dikkate alarak, 22
Temmuz seçimleri için Türkiye'ye olağandışı bir yurttaş akımı olabileceğini
hesaba katmadığınız anlaşılmaktadır.
3. MUĞLA ilimiz dahilindeki tatil beldelerine gelen insanlar sadece yabancı
turistler değil, aynı zamanda Türklerdirler. Takdir edilir ki, böyle
bölgelerin nüfusu normal mevsimlerin en az 10 katına çıkmaktadır.
II.) Dışişleri Bakanının memleketi Kayseri Erkilet hava alanı listeye dahil edilir
de Samsun ve Trabzon gibi hava alanları dahil edilmezse, durumun
yurttaşlarımız tarafından nasıl değerlendirileceği de, herhalde, genelgenizdeki
deyişle "görüşülüp - düşünülmüştür".( Bize göre doğrusu önce düşünmek sonra
görüşmek ve karar vermektir…)
III.) Adı "Yüksek Seçim Kurulu" olan ve seçkin hukukçulardan oluşan kurulun,
şunları göz önünde bulundurması, yukardaki kriter ve nedenlerden - bize göre daha da önemlidir:
1. Anayasamızın 10. maddesi gereğince, yurttaşlarımızın tümü yasalar
önünde eşit haklara sahiptir.
2. Yine Anayasamızın 67. maddesi gereğince, 18 yaşını doldurmuş olan her
yurttaş seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
3. Devletimizi, Cumhuriyetimizi ve elbetteki yurttaşlarımızı çok yakından
ilgilendiren seçimler söz konusu olunca, ülkemizin yolsuz-belsiz köşe ve
köylerine kadar - tek kişilik de olsa - seçim sandığı konulmak zorundadır.
Hangi YSK üyesi vardır ki, çok zor ulaşılan ve nüfusu çok az olan o yerleşim
birimlerine sandık konulmamasını onaylayabilir?
4. Yurttaşlarımızın oy vermelerinin sağlanması konusu YSK'nın aslî
görevlerindendir.
En azından bu nedenlerden dolayı, YSK tarafından yapılan yanlışın
düzeltilmesini; hakkın ve hukukun en kısa zamanda teslim edilmesini
bekliyoruz.
Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı
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