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Tortum Ilçe Seçim Kumlu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 20/03/2019 
tarihli, E. 207784 sayılı yazıda; 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde 
Muhtarlık Seçimleri ile ilgili 138 Sayılı Genelgenin 48. Maddesinin (b) bendinin 9. fikrasında yer 
almakta olan "Oy pusulasında muhtar adayının tek ihtiyar heyeti/meclisi üyesi adayının yazılması 
"oy pusulasını geçersiz kılmayacağı belirtildiği, bahse konu işleme esas olarak Muhtar adaylarının 
oy pusulasında yazılması gereken 8 kişiden oluşan ihtiyar heyeti üye sayısının en fazla 8 (Sekiz) 
en az 1 (Bir) olması yada bu aralıkta bir sayı kadar kişinin ihtiyar heyeti olarak oy pusulasında 
yazılıp yazılamayacağı konusunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek; 

GEREĞI GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1130 sayılı kararın sonuç kısmında; 

"6- a) Bu seçimler için kullanılacak oy pusulalannın adaylar tarafından beyaz kağıda 
bastırılabileceğine, her türlü araçla (bilgisayar, daktilo, fotokopi ve teksir gibi) çoğaltılabilece'ğine 
veya kapalı oy verme yerinde seçmenler tarafından beyaz kağıda da yazılabileceğine, 

b) Muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile o seçim çevresinden 
seçilmesi gereken ihtiyar meclisi/heyeti üye sayısı kadar ismin birlikte yazılı olduğu oy pusulası 
kullamlacağına, oy pusulası üzerine "Muhtar" veya "Muhtar Adayı" ile "Üye Adayı", "ihtiyar 
Meclisi Üyesi" veya "ihtiyar Heyeti üyesi" sözcüklerinin yazılabileceğine (2972/32), 

e) Muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, köy 
ihtiyar meclisine son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 

D Nüfusu 1000'e kadar olan köylerde 8, 

• 1001'den 2000'e kadar olan köylerde 10, 

• 2000'den fazla olan köylerde 12, 

D Mahalle ihtiyar heyeti üyeliği için 8 isim yazılacağına (2972/30), 

D O seçim çevresinde seçilen ihtiyar meclisi/heyeti üyesinden en çok oy alandan 
başlamak üzere yarısının asıl, diğer yarısının da yedek üye olacağına, 

Aza ve üye kelimeleri eş anlamlı kelimeler olduğundan, oy pusulalarında her iki kelimenin 
de kullanılabileceğine," hükmü yer almaktadır. 

ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli ve 2018/1129 sayılı kararı ile kabul 
edilen 31 Mart 2019 Pazar günü Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık 
Kurullarının Görev Ve Yetkilerini Gösterir 138 sayılı Genelgenin; " Köy ve mahalle muhtarlığı, 
ihtiyar heyeti/meclisi seçimlerinde geçersiz sayılacak oy pusulaları" başlıklı 48. maddesinde; 

A) Aşağıda yazılı oy pusulaları geçerli değildir (Bu oy pusulaları paketlenip üzeri 

mühürlenir ve sayısı yazdın): 

5) Zarfın içinden o seçime ait birlikte yazılmış oy pusulası yerine, muhtar ve ihtiyar 
heyeti/meclisi üyeliği seçiminde oy pusulasına tek muhtar adayının ismi veya sadece ihtiyar 
heyeti/meclisi adaylarının yazılı olduğu oy pusulaları, 

Bir adaya ait muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği oy pusulasında muhtann isminin 
çizilerek (yerine isim yazılmadan) ve başka bir adaya ait muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği 
oy pusulasında ise ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin isimlerinin tamamı çizilmek suretiyle bir zarfa 
konulması halinde, muhtar için ayrı oy pusulası, ihtiyar meclisi/heyeti için ayrı oy pusulası 
konulmuş olacağından, oy pusulaları geçersiz sayılır. 
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B) Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kurnaz: 

4) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o seçim 
çevresinde seçilecek sayı kadar kişinin elle yazılması. 

5) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o seçim 
çevresinde seçilecek sayıdan daha az sayıda kişinin elle yazılması. 

9) Oy pusulasına muhtar adayının yanında tek ihtiyar heyeti/meclisi üyesi adayının 
yazılması, 

Not I: Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimlerinden o seçim 
çevresinde seçilecek sayıdan daha fazla kişinin yazılması halinde ihtiyar meclisi/heyeti oyları  

geçersiz olmakla birlikte muhtara verilen oy geçerlidir.  

.." şeklinde düzenlenmiştir. 

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Köy ve mahalle muhtarlığı, ihtiyar 
heyeti/meclisi seçimlerinde; birlikte düzenlenen oy pusulasının geçerli olabilmesi için muhtar 
adayı ile birlikte en az (I) üye isminin yazılmasının geçerlilik açısından yeterli olduğuna karar 
verilmesi gerekmiştir. 

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle; 

c% 1- Köy ve mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti/meclisi seçimlerinde; birlikte düzenlenen oy 
pusulasının geçerli olabilmesi için muhtar adayı ile birlikte en az (1) üye isminin yazılmasının 
geçerlilik açısından yeterli olduğuna, 

2- Karar örneğinin Tortum Ilçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 

21/03/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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