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- K A R A R - 

İyi Parti Bursa İl Başkanı Yahya BAHADIR tarafından Kurulumuz Başkanlığına 

gönderilen 18/04/2019 tarihli dilekçede; Mustafakemalpaşa İlçesinde yapılan seçimde 1009, 1082, 

1086, 1093 ve 1182 numaralı sandıklarda görevli olan sandık kurulu başkanlarının aynı zamanda 

Mustafakemalpaşa Belediyesinde görevli olduğu, bu sandıklarda seçim iptali söz konusu olduğu 

halde seçim sonuçlarının değişeceği, Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı 

Orhan ALPER’in 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğundan seçilme yeterliliğinin 

bulunmadığı, Orhan ALPER’in seçime katılmasının seçim sonuçlarına doğrudan etki ettiği 

belirtilerek, Mustafakemalpaşa İlçesi seçim çevresinde seçimlerin iptali ile tekrar seçim 

yapılmasına karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek; 

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 

Kanun’un, muhtar ve ihtiyar meclisi ile ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerini düzenleyen 31. 

maddesinde; “en az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her 

Türk Vatandaşının bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer Kanunlarda öngörülen 

hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi 

seçilebileceği” hükmü yer almaktadır. 

Anılan Kanunda yer alan seçilme yeterliliğine ilişkin hükümlerin bir kısmı Anayasa’nın 76. 

maddesindeki amir hükme dayandığından seçilenin Türk olmadığı, yaşının kanunda gösterilenden 

küçük olduğu, okur-yazar olmadığı ve seçilme yeterliliğini kaybettiren bir mahkumiyeti bulunduğu 

ile ilgili iddia ve itirazların süresine bakılmaksızın ve seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra 

dahi Anayasa’nın 79. maddesinin verdiği görev ve tam kanunsuzluk hali sebebiyle, Yüksek Seçim 

Kurulunca her zaman ele alınıp karara bağlanabileceği Kurulumuzca kabul edilmektedir. Yine 

Kurulumuz kararları ile 31. maddede yer alan “ikamet şartı” da tam kanunsuzluk kapsamında 

değerlendirilerek, bu konudaki itirazların da her zaman incelenebileceği öngörülmektedir.  

İstem,  

a) 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye 

Başkanı Adayı Orhan ALPER’in seçilme yeterliliğini kaybettiren mahkumiyeti bulunduğuna 

ilişkindir. Bu yönüyle istemin yasal dayanağı belirgin olarak 2972 sayılı Kanun’un 31 ve 36. 

maddelerinin yollamada bulunduğu 2839 sayılı Kanun’un 11. maddesidir. 

Dosya muhteviyatının incelenmesinden; Orhan ALPER’e ait adli sicil kaydının 

incelenmesi neticesinde adli sicil kaydının seçilmesine engel olmadığı anlaşılmaktadır. 

b) Mustafakemalpaşa ilçesinde kurulan sandıklarda görevli olan sandık kurulu  

başkanlarının belediyede çalışan müdür ve müdür yardımcılarından   olduğu bu durumun tam 

kanunsuzluk hali olduğuna ilişkin iddia yönünden; 

Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2018 tarih 

ve 2018/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde: 

“1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili 

seçim kurullarına bildirilmesinin son günü (2972/14-2, 15-3), 

2- Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il 

seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).” 

şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir. 

Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde;  

Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2018 tarih 

ve 2018/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin 

olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine, 
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Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan ALPER’in adli sicil ve 

arşiv kaydı belgesine göre hükümlülük kaydının seçilmesine engel olmaması nedeniyle tam 

kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine,  

karar verilmesi gerekmiştir. 

S O N U Ç :  

Açıklanan nedenlerle; 

1- Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2018 

tarih ve 2018/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin 

olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine, 

2-Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan ALPER’in adli sicil ve 

arşiv kaydı belgesine göre hükümlülük kaydının seçilmesine engel olmaması nedeniyle tam 

kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine, 

3- Karar örneğinin Yahya BAHADIR’a tebliği için Bursa İl Seçim Kurulu Başkanlığına 

gönderilmesine, 

20/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 

Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Nakiddin BUĞDAY 

    

 

 
Üye Üye Üye 

Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ Kürşat HAMURCU 

   

 

 
Üye Üye  Üye 

Yunus AYKIN Faruk KAYMAK Refik EĞRİ 
 

 

 

 

 

 


