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İran’da İslami Şûra Meclisi seçimleri, dört yılda bir yapılmaktadır. Seçimler Anayasayı
Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından denetlenmektedir.
İran’da parlamento seçimleri, çoğunluk sistemine göre iki turlu, genel, doğrudan ve gizli oy
esasına göre yapılmaktadır.
Milletvekili adaylarında, İslam Cumhuriyeti’ne ve İslami değerlere bağlılık aranmaktadır.
290 milletvekilinden oluşan meclis, milletvekili sayısının üçte ikisinin bulunmasıyla
resmiyet kazanmaktadır.
Anayasayı Koruyucular Konseyi, seçim hakkındaki nihai görüşünü bildirdikten sonra
İçişleri Bakanlığı milletvekili olmaya hak kazananlara mazbatalarını takdim etmekte,
milletvekilleri meclisin ilk toplantısında yemin ederek yemin metnini imzalamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Meclis Seçimi, Seçim Kanunu, AKK, Seçilme Şartları, Adaylık
Süreci.

SUMMARY

Every four years, Iran has elections for the Islamic Consultative Assembly, which are
overseen by the Guardian Council of the Constitution (GCC).
Iran’s parliamentary elections are held according to the majoritarian system. It comprises of
two rounds and is a general, direct election with a secret ballot method.
Adherence to both Islamic and the Islamic Republic’s values are required for parliamentary
candidacy.
Comprising of 290 members, an official Parliament requires a two-thirds majority.
After GCC’s statement about the election, the Ministry of Interior presents the certificates of
election to those who obtained the right to become a member of the parliament and then, the
members take their oaths and sign the form of oath.
Keywords: Parliamentary Election, Election Law, GCC, Requirements of Candidacy,
Process of Candidacy.

چكیده

 وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده.	• انتخابات مجلس شورای اسالمی هر چهار سال یکبار برگزار می شود
.شورای نگهبان قانون اساسی است
 سراسری و با رأی مستقیم و، به صورت دو مرحله ای،	• انتخابات مجلس در ایران بر طبق سیستم اكثریتی
.مخفی انجام می شود
 اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری،	• از معیارهای ارزیابی ثبت نام كنندگان برای نامزدی نمایندگی مجلس
.اسالمی و مبانی اسالم است
092 	• انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان (از مجموع
.نماینده) میباشد
 وزارت كشور اقدام به،	• پس از اعالم نظر نهایی توسط شورای نگهبان مبنی بر صحت برگزاری انتخابات
 نمایندگان د ر جلسه نخست مجلس متن سوگند نمایندگی را قرائت و.صدور اعتبارنامه برای منتخبان می کند
.آن را امضا می نمایند
. دوره نامزدی انتخابات، معیارهای ارزیابی، شورای نگهبان، قانون انتخابات،انتخابات مجلس:كلید واژه ها
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GİRİŞ
İran’da ilk parlamento, 1906’da Kaçar Şahı
Muzaffereddin Şah tarafından meşrutiyetin ilan
edilmesiyle Millî Şûra Meclisi adıyla kuruldu.
İlk meclis halk tarafından doğrudan temsilcilerden ziyade din adamları, tüccarlar, emekli diplomatlar, şehzadeler, meslek erbapları gibi çeşitli
sınıf ve meslek gruplarını temsil eden vekillerden oluşmaktaydı. 1941 yılına kadar iki yılda
bir yapılan meclis seçimleri bu tarihten itibaren
dört yılda bir şeklinde düzenlenmiş, meclisin
çalışma süresi iki yıldan dört yıla çıkarılmıştır.
1979 İslam Devrimi’ne kadar Millî Şûra Meclisi, 24 yasama dönemi geçirmiştir. 1979 İslam
Devrimi’nden sonra hazırlanan yeni anayasada
Millî Şûra Meclisinin adı değiştirilmemiştir.
Parlamentonun ismi anayasada değiştirilmemiş
olmakla beraber Millî Şûra Meclisi ismi yerine
İslami Şûra Meclisi isminin kullanılması tercih
edilmiştir. Bu tercih, 1989’da gerçekleşen anayasa değişiklikleriyle resmiyet kazanmıştır.
Devrim sonrasında yaşanan güç ve iktidar
mücadelesinin (1979-1982) sonucunda Humeyni ve ekibi İran’ın diğer siyasi aktörleri olan
liberal, milliyetçi, solcu ve hatta ılımlı İslamcı kesimleri ülke siyasetinden tasfiye etmiştir.
Yeni anayasanın Aralık 1979’da referandum
ile halk tarafından onaylanmasının ardından
gerçekleşen 1. Dönem Meclis Seçimleri neticesinde, söz konusu farklı siyasi dinamikler
parlamentoya girmeye hak kazanmıştır. Ancak
siyasal düzlemde rejimin konsolide edilmesine
yönelik düzenlenen politikaların etkisi, yasama
organı parlamentoyu da etkilemiş ve parlamentonun da tek tipleşmesini sağlayacak yasal düzenlemelere gidilmiştir. Genel seçimlerin çerçevesini ve kriterlerini belirleyen İslami Şûra
4

Meclisi Seçimleri Kanunu 28 Şubat 1984’te
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle İslam Devrimi’nin belirlediği kriterlere uymayan
kimselerin parlamentoya girmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Genel Seçimler Kanunu keskin kriterler ortaya koymakla
birlikte bu kriterler iç ve dış politikadaki gelişmeler başta olmak üzere toplumsal, ekonomik
ve sosyal gelişmeler mülahaza edilerek kimi zaman esnetilirken kimi zaman da sert bir şekilde
uygulanmıştır.
Bu çalışma, İslam Devrimi sonrasında
İran’da genel seçimlerin çerçevesini seçim
esaslarından başlayarak seçimleri düzenleme
ve denetleme ile yükümlü bulunan kurumları
ve seçimlerin aşamalarını açıklamaktadır. Aday
adaylığı başvurularıyla başlayan ve nihai listelerin açıklandığı ana kadar geçen iki aylık inceleme ve eleme süreçleri söz konusu kriterlerin
nasıl işletildiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Uzun süren inceleme ve eleme süreçlerinin aksine adayların seçim propaganda süresi bir hafta
ile sınırlı kalmaktadır. Çalışmanın hazırlanmasında İslam Cumhuriyeti Anayasası ve İslami
Şûra Meclisi Seçimleri Kanunu esas alınmıştır.

Görsel 1: İslami Şûra Meclisi Seçimleri için
oy kullanan seçmen tasviri. https://tinyurl.com/
v4prawd [Erişim Tarihi: 19.02.2020].
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İlk turda, adayların bir veya birkaçı oyların
en az beşte birini alamaması durumunda iki
aşamalı seçime gidilir. İlk turda oyların en az
beşte birini alamayan adaylardan en yüksek oyu
alanlar, gerekli temsilci sayısının iki katı kadar
aday ile yarışa girer. Kalan adayların sayısının
gerekli temsilci sayısının iki katından az olması
durumunda tümü ikinci tura kalır (mad. 9).
Görsel 2: Oy kullanıldığını belirten mühürlü eller.
https://tinyurl.com/ut698gc [Erişim Tarihi: 19.02.2020].

TEMEL HÜKÜMLER
İran’da meclis, İslami Şûra Meclisi kavramına karşılık gelmektedir. İslami Şûra Meclisi, İran
İslam Cumhuriyeti’nin tek meclisli yasama organıdır.1 Seçimlerin şeklini, 16 Aralık 1999 tarihli
(Değişik: 23.05.2016) 5/2601 sayılı kanun belirler (İslami Şûra Meclisi Kanunu, 2020).
Seçim Sistemi ve Usulü
Seçimler çoğunluk sistemine göre iki turlu,
genel, doğrudan ve gizli oy esasına göre yapılır
(madde 7).
İslami Şûra Meclisi seçiminde, bir milletvekili seçimin ilk turunda kullanılan oyların en az
yüzde yirmisini (%20) almalıdır. İkinci tura kalınırsa nispi çoğunluğu sağlayan kazanır (mad.
8). İki veya daha fazla adayın oyu eşit olması
hâlinde milletvekili seçimi kura yöntemi ile belirlenir. Bu yöntem, Bölge Seçim Kurulu Yürütme Heyeti ve Anayasayı Koruyucular Konseyi
(AKK) gözlemcilerinin bulunduğu ortak toplantıda gerçekleştirilir (mad. 8/1).
1

İran’da yasama süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İslami Şûra
Meclisinin çıkardığı bütün yasalar Anayasayı Koruyucular Konseyi
(AKK) tarafından onaylandıktan sonra kanun hükmü kazanır. Ayrıca
AKK olmaksızın İslami Şûra Meclisinin tek başına yasama meşruiyeti
de bulunmamaktadır.

Kalan adayların sayısı, gerekli temsilci sayısına eşit veya gerekli temsilci sayısından az olması durumunda ikinci tur seçimleri yapılmaz,
söz konusu adaylar ilk turda sahip oldukları oy
ile meclise gönderilir (mad. 9/1).
Milletvekili olmak isteyen adaylar birden fazla seçim bölgesinden aday olamaz. Aksi hâlde
adaylıkları geçersiz sayılır ve aynı dönem meclis
seçimlerine girmeleri yasaklanır (mad. 9/2).
Milletvekili Sayısı ve Seçim Bölgeleri
İslami Şûra Meclisi 290 temsilciden oluşur
(mad. 2). Meclis seçimleri 208 seçim bölgesinde yapılır. Seçilen temsilciler bütün ulusa karşı
sorumlu kılınır.
Seçim Dönemi, Seçimin Başlangıcı,
Seçim Günü
İslami Şûra Meclisi seçimleri dört yılda bir
Uzmanlar Meclisi2 seçimleri ile aynı gün yapılır. Hükûmet bir önceki dönem süresinin bitiminden önce seçime gitmekle yükümlüdür
(mad. 1). Oy verme işlemi İslami Şûra Meclisinin görev bitiminden en az yetmiş gün önce
yapılır (mad. 1/3).
2

Uzmanlar Meclisi, fakih kişilerden (din adamlarından) oluşur. Görevleri
İran İslam Cumhuriyeti’nin liderini seçmek, denetlemek ve gerekli
durumlarda azletmektir. 88 kişiden oluşan Uzmanlar Meclisi üyeleri,
sekiz yılda bir gerçekleşen seçimlerle doğrudan halk tarafından seçilir.
Hayatını kaybeden, istifa eden veya sağlık sorunları sebebiyle meclis
oturumlarına katılamayacak olanların yerine yeni üyelerin seçimi 4
yılda bir gerçekleştirilen genel seçimlerle birlikte Uzmanlar Meclisi ara
seçimleri ile belirlenir.

5
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Ara Seçim
Temsilcisi bulunmayan seçim bölgelerinde ara
seçimler, İran Anayasası’nın 6. maddesinde3 belirtilen seçimlerden biri ile aynı anda yapılır. Meclis
üye tam sayısı beşte dördünü bulamazsa ve temsilcilerin görev süresinin bitimine bir yıldan fazla bir
süre kalmış ise ara seçimler yapılır (mad. 4).
Seçimin Yenilenmesi
Bir veya birden fazla seçim bölgesinde seçim durdurulur, iptal edilir veya seçilenlerin
mazbataları Meclis tarafından onaylanmazsa
İçişleri Bakanlığı AKK ile koordineli olarak seçim bölgelerinde en fazla yedi ay içinde seçimleri yeniden yapmakla yükümlüdür (mad. 8/2).
Dinî Azınlıklar
Dinî azınlıkların temsilcileri toplam beş kişiden oluşur: Zerdüştler ve Yahudilerden birer
temsilci, Asuri ve Keldani Hristiyanlarından bir
temsilci, Güney ve Kuzey Ermeni Hristiyanlarından birer temsilci seçilir (mad. 2).
Seçim Kurulları
İçişleri Bakanlığı, seçim kanununu uygulamaktan ve seçimin güvenilir şekilde yapılmasından sorumludur (mad. 25).
Seçimler AKK tarafından denetlenir. Denetleme, seçimlerin her aşamasında sürdürülür
(mad. 3). Seçim sona erene kadar bakanlıklar,
kurumlar, devlet dairelerinin yanı sıra İçişleri
Bakanlığının talebi üzerine; valiler, kaymakamlar ve bucak müdürleri gerekli olanakları sağlamak ile yükümlü kılınır (mad. 11).
Anayasa’nın 99. maddesi gereği AKK; Uzmanlar Meclisi, Cumhurbaşkanı, İslami Şûra
3

6

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel seçimler, yerel seçimler (Belediye
Meclisleri üye seçimleri) ve Anayasa’nın diğer maddelerinde belirtilen
hususlarda referandum yoluyla yapılan seçimleri kapsar (Çeçen, 2019,
s. 24).

Meclisi seçimlerini ve referanduma başvurma
işlemlerini denetleme görevinden sorumludur.
Bu yetki; aday adaylarının başvurularının değerlendirilmesi, seçimlerin düzenlenmesi ve sonuçların onaylanması dâhil bütün süreçleri kapsar.
Söz konusu denetleme “istisvabi” nitelikte olduğundan AKK adaylarının belirlenmesinde
kritik rol oynar.4
İçişleri Bakanlığı ve AKK dışında hiçbir kurum
ve kuruluş seçime müdahale edemez (mad. 25/1).
Seçime başlama talimatı verildikten sonra
İçişleri Bakanlığı, seçim merkezi bölgesindeki kaymakam veya bucak müdürü ile alt seçim
bölgelerindeki kaymakam ve bucak müdürlerine Yürütme Kurullarının teşkil edilmesini bildirir (mad. 31).
Yürütme Kurulu üyeleri, AKK denetmenleri
ve seçim şube üyeleri seçim bölgesinde adaylarla göreceli akrabalık ilişkisine sahip olmamalıdır (mad. 33).
Merkez Bölge Seçim Yürütme Kurulu, merkez seçim bölgesi kayıt ve oy verme merkezlerini belirledikten sonra alt seçim bölgelerinin
kayıt ve oy verme merkezlerini inceleyerek
onaylar. Seçim gününden dokuz gün önce seçim
tarihini, oy verme saatlerini, seçmenlerin koşullarını, suç, ihlal ve cezai düzenlemelerini, seçim
bölgelerinde kayıt ve oy kullanma şubelerinin
yerini içeren konuları yayımlar (mad. 38).
Alt Bölge Yürütme Kurulu, Bölge Merkez
Seçim Yürütme Kurulunun onayıyla ulaşılması zor dağlık alanlara, uzak mesafelere ve sabit
4

İstisvab, onay anlamına gelmektedir. Uygulayıcı tarafından
alınan kararlar, denetimcinin onayından geçmediği sürece geçerli
olmamaktadır. Denetleyici, uygulayıcının karar alma sürecinde etkin
rol almakta ancak uygulaması sürecin dışında kalmaktadır. İstisvabi
denetim, seçimin tüm aşamalarında genel ve mutlak denetim anlamına
gelir. İran’da müesses nizam, AKK’nin istisvabi denetimi yoluyla
bütün seçimleri seçim mühendisliği yaparak kolaylıkla kontrol altında
tutabilmektedir. Böylelikle müesses nizama sorun yaratacak kimselerin
ülkenin kritik makamlarına gelmelerini engellemektedir.
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başkanı ve aktif üyeleri; senato temsilcileri, eski Ulusal Meclis üyeleri ve
SAVAK personelleri,

şubelerin kurulması mümkün olmayan noktalara seyyar sandık istasyonları kurar. Seyyar sandıktan sorumlu bir temsilci bulunur ve sandık
dolaşımı tutanakla kayıt altına alınır (mad. 44).

•

Köylülerin topraklarını kendi üzerine
geçiren büyük toprak sahipleri,

SEÇMENLER VE ADAY ADAYLARI

•

Seçmenler oy kullanmak için belirtilen şartları taşımalıdır (mad. 27):

Yasa dışı ilan edilmiş siyasal partiler, örgütler, grup üyeleri ve sempatizanları,

•

İslam Cumhuriyeti’ne karşı söylemde
bulunanlar ve ayaklanma eylemine karışanlar,

•

Yetkili yargı mahkemeleri hükmüyle
dinden çıkma mahkûmiyeti olanlar,

•

Yolsuzluk ve ahlaksızlıkla tanınanlar,

•

Tövbeleri kanıtlanmadıkça şeriat esasına göre mahkûm edilmiş olanlar,

•

Uyuşturucu kaçakçıları ve uyuşturucu
bağımlıları,

•

Hapsedilen kişiler ve Anayasa’nın 49.
maddesinde5 sayılan suçlara karışan kişiler,

•

İhanet, sahtekârlık, zimmet, rüşvet gibi
suçlara karışanlar, başkalarının mallarını gasp edenler ve yetkili mahkemelerin
hükmüyle mali suçlardan mahkûm olanlar.

•

İran vatandaşı olmalı,

•

18 yaşını doldurmuş olmalı,

•

Akli dengesi yerinde olmalı.

Seçilme Yeterliliği Şartları
Aday adaylarında aranan şartlar (mad. 28):
•

İslam’a inanç ve bağlılık,

•

İslam Cumhuriyeti’ne bağlılık,

•

İran vatandaşı olmak, anayasa ve Velayet-i Fakih’e mutlak sadakat,

•

Yüksek lisans veya dengi eğitim seviyesine sahip olmak,

•

Kötü ün sahibi olmamak,

•

Duyma ve konuşma yetisine sahip olmak,

•

En az 35, en fazla 75 yaşında olmak,

SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ

•		Erkekler için askerlik hizmetini yapmış
olmak.
Aday olma hakkına haiz olmayanlar (mad. 30):
•

Eski rejim yanlıları,

•

Pehlevi yönetimine bağlı il ve ilçe derneklerine üye olanlar; Masonluk, Diriliş
(Rastahiz) Partisi ve Yeni İran Partisi’ne
bağlı dernek yönetim kurulu üyeleri,

Siyasi Gruplar ve Seçim İttifakı
İran’da adaylar, meclis seçimlerine bağımsız girmektedir. İran seçimlerinde partili sistem
5

Tefecilik, gasp, rüşvet, zimmete para geçirme, hırsızlık, kumar, İslam
Devleti vakıf malları üzerinden yolsuzluk yapma, ihale ve devlet
işlemlerinin kötüye kullanılması, kullanılmayan ve kamuya ait diğer
malların satılması, fesat yuvaları açarak ve diğer yasal olmayan
yollardan gayrimeşru gelir elde eden kişiler kastedilmiştir (Çeçen,
2019, s. 43).
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olmadığından adaylar herhangi bir parti adına
değil bağımsız bir şekilde başvuruda bulunmakta ve adaylıkları onaylandıktan sonra tek başına
yarışmaktadır. Bu adaylar bağımsız olarak yarışabildikleri gibi çeşitli grup ve cenahların bünyesinde kurulan ittifaklara da dâhil olabilirler.
Ülkede Muhafazakârlar ve Reformcular olmak
üzere iki ayrı çatı örgütlenme mevcuttur.

Aday Adayları
İslami Şûra Meclisi aday adayları, İçişleri
Bakanlığı tarafından ilan edilen seçim süreci
başlama tarihini takip eden yedi gün içerisinde,
bölge kaymakamlığı veya bucak müdürlüğünden aday formu alıp seçim bölgelerindeki ilgili
idari makamlara adaylık formunu sunar (mad.
45). Aday adayları, İçişleri Bakanlığından da bu
formu temin ederek sunabilir (mad. 45/1).
 Aday Adayların Sabıka Denetleme Süreci
İçişleri Bakanlığı ve AKK, adayların form
ve bilgilerini topladıktan sonra sicil incelemesi ve soruşturma için İstihbarat Bakanlığı,
Başsavcılık, Nüfus Müdürlüğü, GBT Soruşturması ve Uluslararası Polis (INTERPOL
İran Şubesi) gibi kurumlara gönderir. Bu
kurumlar, süreci takip eden beş gün içerisinde İçişleri Bakanlığına ve AKK’ye yazılı
ve gerekçeli bir şekilde sonucu bildirmelidir
(mad. 48).


Reddedilen Aday Adayların İtiraz Süresi

Seçim bölgelerindeki ilgili idari birimler
Seçim Yürütme Kurulu tarafından reddedilen adaylara bir gün içerisinde belgeli bir
şekilde durumu bildirmek ve belgelerin bir
nüshasını da gerekçeli karar eşliğinde İl Denetim Kuruluna göndermekle yükümlüdür
(mad. 51).
Uygunlukları onaylanmayan adayların tebliğ tarihinden itibaren dört gün içinde İl Denetim Kuruluna itirazda bulunma hakkı vardır (mad. 51/1).

Adaylık İçin Görevden Çekilmesi Gerekenler
Aşağıdaki kişiler, ülke genelindeki seçim
bölgelerinde aday olmak için adaylık başvurusundan en az altı ay önce istifa etmiş ve göreviyle ilişiği kesilmiş olmalıdır (mad. 29/A).
•

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve danışmanları,

•

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi sekreteri ve yardımcıları,

•

Cumhurbaşkanı yardımcılarının danışmanları,

•

“Üç erk”in özel kalem müdürleri (yasama, yürütme, yargı),

•

Bakanlar ve vekilleri,

•

Bakanların yardımcıları ve danışmanları,

•

Bakanlıklara bağlı genel müdürler ve
vekilleri, bakanlıklara bağlı bölge genel
müdürleri ve bakanların özel kalemleri,

•

AKK üyeleri ve Merkez Seçim Denetim
Kurulu üyeleri,

•

Yargı başkanı, yardımcıları ve danışmanları,

•

Ülke Yüce Divan başkanı, yardımcıları
ve danışmanları,

•

Ülke başsavcısı, yardımcıları ve danışmanları,

Onaylanan Adayların İlanı

Seçim merkezleri yürütme kurulları, son başvuru tarihini takip eden on gün içinde saha
incelemeleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından
açıklanan sonuçlar neticesinde adayların uygunluklarını değerlendirir ve sonuçları denetleme kurullarına gönderir (mad. 50).
8
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•

Danıştay başkanı, yardımcıları ve danışmanları,

•

Devlet Denetleme Kurulu başkanı, yardımcıları ve danışmanları,

•

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuruluşlar
ve genel idareler, Silahlı Kuvvetlerin politbüro sorumluları ve vekilleri; onların ülke
genelindeki yardımcıları ve vekilleri,

•

İran Radyo Televizyon Kurumu başkanı
ve yardımcıları,

•

İran Kızılay Derneği başkanı ve yardımcıları,

•

Valiler,

•

Vali yardımcıları ve danışmanları,

•

Kaymakamlar,

•

Bucak müdürleri,

•

Belediye başkanları ve bölge belediye
başkanları6,

•

Kamu kurumlarının başkanları ve vekilleri,

•

İslami Azad Üniversitesi başkanı,

•

Bankaların yönetim kurulu üyeleri ve
genel müdürleri,

•

Görev ve yetkileri ülke genelini kapsayan
kamuya ait ve kamuya bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri,

•

İran Merkez Bankası başkanı, yardımcıları ve danışmanları,

•

“Mustazaf, Şehit, 15 Hordad, Mesken”
Vakıfları, İmam Humeyni Yardım Komitesi, Okuryazarlık Hareketi, İslam Tebliğ
Teşkilatı, Kum İlim Havzaları Tanıtım
Ofisi başkanları ve Piyasa Gözetleme ve
Denetleme Kurumu başkanı, İran Ticaret,
Sanayi, Maden ve Kooperatifler Odası
başkanları, yardımcıları ve danışmanları,

•

Silahlı Kuvvetler ve İstihbarat Bakanlığı
personelleri,

•

İl Belediye Meclisi üyeleri.

İran’da büyük şehirlerde yerel yönetimler ilçeler bazında değil bölgeler
bazında belirlenmiştir ve büyükşehir belediye başkanı bölge belediye
başkanlarının atamasını yapar.

Aşağıdaki kişiler çalıştıkları seçim bölgelerinde adaylık hakkı için adaylık başvurusundan
en az altı ay önce istifa etmiş ve göreviyle ilişiği
kesilmiş olmalıdır (mad. 29/B).
•

Daimî cuma imamları,

•

Hâkimler, il ve ilçelerdeki adliye başkanları,

•

İl Genel İdaresi genel müdürleri, özel
kalem müdürleri ve yardımcıları,

•

İlçe Genel İdaresi genel müdürleri, özel
kalem müdürleri ve yardımcıları,

•

İl ve ilçelerdeki devlet daireleri ve kuruluşlarının başkanları, başkan vekilleri ve
yardımcıları,

•

Devlet, özel üniversiteler ve yükseköğretim kurumlarının başkanları, yardımcıları ve bunlara bağlı şubelerin başkanları ile yardımcıları,

•

İl ve ilçelerdeki kamuya ait şirketler
veya kamuya bağlı şirketlerin yönetim
kurulu üyeleri ve genel müdürleri,

•

Bankaların bölge müdürleri ile il ve ilçelerdeki şube müdürleri,

•

İslam Tebliğ Teşkilatı il ve ilçe merkez
başkanları,

•

İran Radyo ve Televizyon Kurumu il
müdürleri,

•

Köy Yerel Yönetim üyeleri,

•

İl Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası başkanları, Esnaf ve Kooperatif odaları başkanları,

•

Yetkisi kapsamındaki seçim bölgelerinde AKK’nin yönetim kurulu ve denetçileri.

Propaganda Serbestliği ve Süresi
Adayların propagandası, seçim gününden
sekiz gün önce başlar ve seçimin yirmi dört saat
öncesine kadar devam eder (mad. 56).
9
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Adaylar belirlenen konuşma alanlarında
ve benzeri yerlerde kısa tanıtım bilgisi içeren
fotoğraflı posterlerini paylaşabilir. Söz konusu
yerler dışında pankartlar, afişler, duvar kâğıtları,
reklam konvoyları, mobil hoparlörlerin
kullanılması ve ayrıca adaylar ile birlikte
destekçilerinin konuşma yaparak soru-cevap
alması yasaktır. Bu maddeyi ihlal edenler üç ila
otuz gün hapis cezasına çarptırılır (mad. 57).
İran Radyo ve Televizyon Kurumu, cuma
imamları makamı ve diğer resmî kurum çalışanları, meclis adayları adına (meclis adaylıklarının
resmî olarak duyurulmasından sonra) herhangi
bir propaganda faaliyeti yürütemez. Bakanlıklar, devlet kurumları ve kuruluşları, hükûmet
ve belediyeye bağlı kuruluşlar, şirketler, kamu
bütçesini kullanan kurum ve kuruluşlar; mali
kaynaklarını adayların seçim propagandası için
kullanamaz (mad. 59).
Trafik işaretlerine; hastane, okul ve
diğer eğitim kurumları tabelalarına, kamu
kurumlarına, devlet dairelerine, devlete bağlı
kurumlara, devlete ait araç ve otobüsler ile kamu
ve devlet tesislerine, posta kutularına, telefon
kulübelerine, elektrik ve telefon direklerine ve
özel yerlere (hak sahibinin rızası hariç) ülke
genelinde el ilanları, afişler ve bildiriler asmak
yasaktır (mad. 61).

aleyhine propaganda yapmasına hiçbir şekilde
izin verilmez. Yalnızca kendilerinin veya tercih
ettikleri adayın propagandasını yapabilirler.
Adayların haysiyeti ihlal edilemez ve ihlal edenler
kanunlar gereğince cezalandırılır (mad. 65).
Oy verme işlemleri başlamadan önce tüm
reklam ve tanıtım materyalleri, kayıt ve oy
verme şubelerinden kaldırılmalıdır (mad. 62).

SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ
Oy Verme

Görsel 3: Oy kullanmadan önce parmak izi
alınmaktadır. http://zarinkhabar.ir/ [Erişim Tarihi:
21.02.2020].

Seçim
kampanyaları
sadece
bucak
merkezleri, şehirler ve ilçelerde geçerlidir.
Büyükşehirlerde herhangi bir bölgede belediye,
bir seçim merkezi kurabilir (mad. 63).
Seçim kampanya merkezi, adayların
propaganda faaliyetlerinin organize edildiği
ve yürütüldüğü merkezdir. Seçim kampanya
merkezi, adresini ve sorumlunun ismini
kaymakamlığa ve bucak müdürlüğüne
bildirmeden açılamaz (mad. 63/2).
Adaylar ve destekçilerinin, diğer adaylar
10

Görsel 4: İslami Şûra Meclisi oy pusulası (listeli) ve Uzmanlar Meclisi oy pusulası. https://t.me/MyAsriran [Erişim Tarihi:
21.02.2020].
Oylama ülke genelinde bir günde yapılır
ve en az on saat sürer. Oylama süresini İçişleri
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Bakanlığı belirler ve gerekli hâllerde uzatma
yetkisine sahiptir (mad. 10/4).
Seçmenler, seçilmesini istedikleri milletvekili isimlerini, el yazısı ile liste hâlinde oy sandığına atar.
Seçmenlerin tek oy hakkı bulunur. Oy kullanıldıktan sonra seçmen kimlikleri mühürlenir
ve oy pusulasının sol kısmına parmak izi verilir.
Gizli oy esasına göre parmak izi, seçim yetkililerinin elinde olan belgeye basılır.
Elektronik oylamada7 seçmenlerin ulusal
kimlik numarasının sisteme kaydedilmemiş
olması gerekmektedir. Ulusal seçmen kimlik
numarası sisteme kaydedildikten sonra kimlik
kartı mühürlenmektedir (mad. 10/6).

• Hile ve dolandırıcılıkla elde edilen oylar,
• Sahte veya başkasının kimlik belgesi, ulusal kimlik numarası ile kullanılan oylar,
• Seçim mührü bulunmayan oylar,
• Tehdit yolu ile kazanılan oylar,
• Oy pusulası dışında bir pusulaya yazılan oylar,
• Satın alma yolu ile kazanılan oylar.
Oy pusulasında, onaylanan adayların isimlerinin yanı sıra başka isimler varsa oy pusulaları
geçersiz sayılmamakla birlikte sadece ek isimler okunmaz (mad. 20).
Oylamada kullanılan oylar, adayların benzerliği nedeniyle açık bir şekilde ayırt edilemez-

OY KULLANIMININ BİTİMİNDEN se o sandıktan çıkan oylar, nominal benzerliği
SONRAKİ SÜREÇ
olan adaylar arasında bölünür ve bölünmeyen

Oyların Sayımı ve Dökümü

Geçersiz oylar, bölge seçim kurulunun denetim heyeti onayıyla tespit edilir.
Oy pusulasının geçersiz sayıldığı fakat kullanılan oy sayısına dâhil edilen oylar (mad.
19/A):
• Okunaksız oylar,
• Onaylanan adaylardan başka isimleri içeren oylar,
• Oy sandığına atılan beyaz oy pusulaları.

oylar, adaylar arasında kura çekimi ile dağıtılır
(mad. 20/2).
Kaymakamlar ve bucak müdürleri, oylama
ve sayma işinin bitiminden hemen sonra sonuçları seçim kurulları ile uzlaştırmakla yükümlüdür. Bir tutanak şeklinde İçişleri Bakanlığı ve
AKK’ye gönderilir ve kitle iletişim araçları ile
sonuç paylaşılır (mad. 24).
Seçim sona erdikten sonra seçim sonucunun

Oy pusulasının geçersiz sayıldığı ve kullanılan
oy sayısına dâhil edilmeyen oylar (mad. 19/B):

7

tutanakları; seçim bölgesinde seçim komisyonunun, ilgili seçim kurulunun ve seçim gözlem

• Oy sandığının mühürsüz olması,

kurulunun imzasıyla beş nüsha hâlinde hazır-

• Oyların, oy listesindeki sayıdan fazla çıkması,

lanır. Bir kopyası Seçim İcra Kurulunda kalır,

• Yasal yaşını doldurmamış kişilerin oyları,

diğer dört nüsha İçişleri Bakanlığına (iki kop-

• Ölen ya da İranlı olmayan kişilerin kimlikleri ile kullanılan oylar,

ya), Seçim Gözlem Kuruluna ve Merkez Seçim
Kuruluna gönderilir (mad. 26).

Elektronik oylama sistemi, 2019 yılında Tahran’da İl Konseyi
Seçimlerinde (352 seçim mahallînde) denenmiştir.
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min durdurulma veya iptal kararı, AKK üyelerinin
salt çoğunluğunun oyu ile alınır (mad. 72/1).

Görsel 5: Oy sandığında “Ölçü, halkın oyudur.” ibaresi bulunmaktadır. https://tinyurl.com/
wvgbhpa [Erişim Tarihi: 18.02.2020].

Görsel 7: İslami Şûra Meclisi Genel Kurulu https://tinyurl.com/r67dctg [Erişim Tarihi:
19.02.2020].
Seçilen Milletvekillerinin Mazbata Takdimi
ve Yemin Töreni

Görsel 6: Kimlikler, oy kullanımı esnasında
seçim görevlilerinde kalır. https://tinyurl.com/
vzbdsoh [Erişim Tarihi: 18.02.2020].
Şikâyetler
Seçimlerin yapılma şeklinden şikâyet edenler, belgelenmiş şikâyetlerini şikâyetin tespit tarihinden itibaren yedi gün içerisinde AKK Sekreterliğine sunar (mad. 68/1).
Seçimle ilgili tüm şikâyetler, İçişleri Bakanlığından Merkez Denetim Kuruluna gönderilir (mad. 71).
AKK, seçim ile ilgili tüm şikâyetleri temsilcilere mazbata verildikten sonra parlamentoya
sunmalıdır (mad. 71/1).
Herhangi bir bölgede, seçimin durdurulması
veya iptal edilmesi, kanunla belgelenmelidir. Seçi12

Yapılan seçimin AKK tarafından onaylanmasının ardından seçilenlerin mazbatası, AKK tarafından Yürütme ve Denetim kurullarının mühür ve
imzası ile kırk sekiz saat içinde hazırlanır. AKK,
seçim hakkındaki nihai görüşünü bildirdikten sonra İçişleri Bakanlığı milletvekili olmaya hak kazananlara mazbatalarını takdim eder (mad. 74).
Seçimler gerçekleştirildikten sonra Mecliste
oturumlar, madde 65 hükmüne göre milletvekili
sayısının üçte ikisini bulması ile resmiyet kazanır (Çeçen, 2019, s. 50).
Milletvekilleri toplu ve sesli bir şekilde, ayağa kalkarak yemin metnini okur.
Milletvekili Yemin Metni:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,
İslam’ın kutsallığının ve İran halkının İslam
Devrimi kazanımlarının ve İslam Cumhuriyeti’nin esaslarının koruyucusu olacağıma, ulusun bize verdiği emaneti, adil bir vekil olarak

İran’da Genel Seçimlere İlişkin Temel Esaslar

koruyacağıma, temsilcilik görevlerimi ifa ederken adalet ve doğruluğu gözeteceğime, ülkenin
gelişimi ve bağımsızlığına kendimi adayacağıma, ulusun haklarını koruyacağıma, halka hizmet edeceğime, anayasayı koruyacağıma, sözlerimde, yazılarımda ve düşüncelerimde ulusun
bağımsızlığını, halkın özgürlüğünü ve çıkarlarını korumayı göz önünde bulunduracağıma,
insanlık şerefine dayanarak, Kutsal Kur’an-ı
Kerim huzurunda, her şeye kadir olan Allah’a
yemin ederim (Çeçen, 2019, s. 51).

Dinî azınlıkların temsilcileri, kendi kutsal
kitapları esasında yemin edebilir.
Masalarına konulan yazılı yemin metnini
imzalamalarıyla yemin töreni sona erer.
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Notlar

“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”

Yazarın diğer eserleri...

Yazarın diğer eserlerine ve daha fazlasına erişmek için www.iramcenter.org adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Online Versiyon: Yukarıda yer alan eserleri okumak için görsele tıklayabilirsiniz.
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İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe
sahip, Orta Doğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış
politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Orta Doğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya
sahiptir.
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