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Bu seçim sistemi ile Türkiye'nin hali duman! 

 

 

Prof. Dr. D. Ali ERCAN 

 

 
 

 

Değerli arkadaşlar,  
 
1 Kasımdaki seçim yine oylarımızın adil bir şekilde temsil edilmediği bir seçim olacaktır.  

 Türkiye'de İlleri "Eyalet" gibi gören çarpık bir mantıkla düzenlenmiş  
"Her İl'e  +1 Milletvekili kontenjan" Kuralı,  

 Birinci sıradaki Partiye %15-20 avantaj sağlayan d'Hondt sayım yöntemi ve  

 Dünyanın hiç bir gelişmiş demokratik Ülkesinde uygulanmayan %10 Ülke Barajı  

gibi üç kısıt (şeytan üçgeni) arasındaki oylarımız sandıktan Yönetime aynı oranda 
yansımayacaktır. Örneğin, Bayburt'taki veya Tunceli'deki bir seçmenin oyu Ankara'daki 

iki seçmenin oyuna eşdeğer olmaya devam edecektir.   
 

 
 

YSK ve TUIK verilerinin uyuşum içinde olmayışına dikkat çekmek için sizlerle 
paylaştığım iletiyi düzeltilmiş, kısaltılmış biçimiyle yeniden aşağıya alıyorum.  

 
Açıkça söyleyeyim; 2002’den bu yana seçmen sayısını anlaşılmaz zikzaklar yaparak 
veren, örneğin 2007-15 arasında nüfusumuz 8 milyon arttığı halde, seçmen sayısını  

11 milyon artıran YSK’nın rakamlarına güvenim yoktur. Hesaplamalarda Referans olarak 
aldığım TUIK verileri de pek sağlam görünmüyor. Anlaşılan o ki, Türkiye'nin gerçek bir  
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nüfus sayımının yapılması mutlaka gereklidir. 
 

Bu vesile ile eline fırsat geçtiği halde, Anayasa'dan sonra, en önemli ve öncelikli olan 

Seçim Yasası’nı düzelt(e)meyen Muhalefeti de şiddetle kınıyorum. Æ 
 

 
 
TUIK verilerine göre 2007 nüfusumuz 70,2 milyon, 2015 nüfusumuz 78,2 milyondur; 
fark 8 milyon.  YSK verilerine göre 2007 yurt içi seçmen sayımız 42,5 milyon, 2015  

yurt içi seçmen sayımız 53,7 milyondur; fark 11,2 milyon !?  Oysa, son 8 yıldan bu yana 
Türkiye'nin yıllık nüfus artışı ~1 milyon, yıllık seçmen artışı ~850 bindir. özetle, YSK  

ve TUIK verileri uyuşmuyor...  Hesaplanan seçmen sayıları kırmızı ile gösterilmiştir. 
 
Yolundan asla irtida eylemeyen mûti, mûnis, muhtac, merbud, mütedeyyin 

(10 x 2) 20 milyon  seçmen AKP'ni oylamaya devam ederse ve  katılım ~%80 
(~44 milyon) olursa... halimiz... 

 
AKP %43-44, CHP %25-26, MHP %13-14, HDP %13-14 
(AKP 0,43 x 1,17 x 550 = 277 mv, CHP 143 mv, MHP 55 mv, HDP 75 mv ) 
 

*** 

 

YSK ve TUIK verileri uyuşmuyor.. 
 
 

Yeni bir Nüfus sayımı gereklidir. 
 

Değerli arkadaşlar,  
 
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre 1 Kasım 2015 seçiminde Yurt içinde 

54.075.851, yurt dışında 2.895.885 olmak üzere toplam 56.971.736 seçmen oy 
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kullanacakmış. Böylece 7 Haziran seçimlerine göre, yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen 

sayısı 339 bin artmış oluyor. Ne var ki, YSK’nun bu rakamları Türkiye’nin nüfusunu ve 
nüfus içindeki yaş dağılımını gösteren TUIK verileriyle çelişiyor.   

 
 

 
 
 
TÜİK verilerine göre nüfusumuzun binde 502’si erkek, binde 498’i kadındır. 18+ yaş 

diliminin (seçmenlerin) nüfus içindeki oranı 0,707’dir. Ortanca yaş (Nüfusu yarıya bölen 
yaş) 30,7 ve ortalama yaşam süresi (bir yıl içinde ölenlerin yaşlarının ortalaması) 61,4 

yıldır. Demek ki 1954 yılında doğumda beklenen ortalama ömür 61 yıl imiş. 2015 yılında 
doğanlar için beklenen ortalama ömür 80 yıl kestiriiyor.   
  

TUIK’e göre nüfusumuz 1.1.2015’te 77,696 milyondur; yine TÜİK’in verilere göre, 
nüfus içinde 18 yaş ve üzeri kişilerin (Seçmen) oranı %70,7’dir.  

  
2013'te binde 13,7 (%1,37) ve 2014'te binde 13,4 (%1,34) olan yıllık nüfus artış hızımızı 
2015 için ortalama binde 13,0 olarak alabiliriz. Buna göre 1 Kasım 2015'teki nüfusumuz  

 
77,696 x (1,013)^(304/365) = 78,536 milyondur.  

 
Yine buna bağlı olarak seçmen sayımız 0,707x78,556=55,6 milyondur.  
Bu rakam YSK'nun Yurt içi seçmen sayısı olarak verdiği rakamdan 1,5 milyon fazladır.  
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Yurt dışındaki T.C. yurttaşı seçmen sayısı, YSK’nun dediği gibi gerçekten 2.895.885 ise, 
yaklaşık 4 milyon yurttaşımız yurt dışında yaşıyor demektir.. Türkiye'nin toplam 

nüfusunun (Yabancılar, Sığınmacılar... dışında) 1.1.2016’da 83 milyon olacağını 
söyleyebiliriz.  

 
Anlaşılan o ki, Türkiye'de gerçek bir nüfus sayımı yapılması mutlaka gereklidir.  
 

æ (27.10.2015) 


