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YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 1 

- K A R A R - 
 

 Efeler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 
27/12/2017 tarihli, 454 sayılı yazıda; İyi Parti Aydın İl Başkanlığı ile Efeler İlçe Başkanlığı 
tarafından Yevmiye Defteri olarak kullanılmak üzere 100 adet boş A4 kağıdının tasdik edilmesinin 
talep edildiği belirtilerek, söz konusu taleplerinin 2820 sayılı Kanunun 60. maddesinde belirtilen 
siyasi partilerce tutulması zorunlu defterlerden olmadığı kanaatiyle, bu şekildeki boş sayfaların 
yevmiye defteri olarak tastiklenmesinin uygun olup olmadığı hususunda görüş istenilmiş olmakla, 
konu incelenerek;    
 

     GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
  

 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun; 
 

 60. maddesinin; 
 

Birinci fıkrasında; “Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve 
giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar.” 

 

İkinci fıkrasında; “Üye kayıt defteri, mahalle ve köy esasına göre tutulur.” 
 

Altıncı fıkrasında; “Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın 
bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.” 

 

Yedinci fıkrasında; “Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği 
ilçe ve il kademesinde, alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir dosyada saklanır.” 

 

113. maddesinde; “Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, 
altı aydan bir yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.” 
 

 hükümleri yer almaktadır. 
 

 Bu durumda, gelir ve giderleri kaydetmek amacı ile tutulan yevmiye defterinin 2820 sayılı 
Kanunun 60. maddesinde belirtilen tutulması zorunlu defterlerden olduğundan usulüne göre tasdik 
edilmesi gerekmektedir. 
 

        S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
 

 1- Gelir ve giderleri kaydetmek amacı ile tutulan yevmiye defterinin 2820 sayılı Kanunun 
60. maddesinde belirtilen tutulması zorunlu defterlerden olduğundan usulüne göre tasdik edilmesi 
gerektiğine, 
 2- Karar örneğinin Efeler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
  

 3/1/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Başkanvekili  Üye Üye 
Sadi GÜVEN 

 
 
 

Erhan ÇİFTÇİ 
 

 
 
 

Zeki YİĞİT Z. Nilgün  
HACIMAHMUTOĞLU 

 

Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY   Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ 

 
 
 
 

  

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R - 
 

 İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla ……. tarafından  Kurulumuz 
Başkanlığına gönderilen 29/12/2017 tarihli dilekçede özetle; 24 Aralık 2017 tarihinde yapılan 
Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Kongresi seçimlerine ilişkin düzenlenen kazananları 
gösterir listede, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünün 61a maddesine göre %33'lük "Cinsiyet 
Kotası" ile an az 9 kadın ve yine aynı Tüzüğün 61b maddesine göre %10'luk gençlik kotası ile en 
az 3 genç il delegesinin seçilmesi gerektiği, ancak Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İl Delegesi 
olarak seçilen 9 kadın üye arasında bulunan 2 kadın üyenin aynı zamanda 30 yaşını 
doldurmadığı, bu nedenle gençlik kotasından da yararlandıkları belirtilerek, bu kişilerin hem 
cinsiyet hem gençlik kotasından yönetime seçilmelerinin Tüzüğün demokratik saiklerden uzak 
olduğu ve Anayasanın 10. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle il delege listesinde yer alan 
………………'nın Tüzüğün 61b maddesinin üçüncü fıkrası gereğince her iki kotadan 
çıkartıldıktan sonra kendi oyları ile sıralamaya alınarak listenin yeniden düzenlenmesi ve tam 
kanunsuzluk halinin giderilmesi istemiyle yapılan itirazlarının reddine dair verilen Üsküdar 1. 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 27/12/2017 tarihli, 2017/65 sayılı kararın kaldırılması ve 
sıralamanın Tüzüğe göre yeniden düzenlenmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;   

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20 ve 21. maddelerinde; siyasi partilerin ilçe 

teşkilatı ve siyasi partilerin organları ile kongre delegelerinin seçimlerinde ilçe seçim 
kurullarının görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 

Anılan Kanun'un 21. maddesinin; 
Birinci fıkrasında; “Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri ile il 

kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif 
esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.”, 

İkinci fıkrasında; “Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin 
toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, 
büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim Kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu 
başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına ilçede birden fazla ilçe seçim 
kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.”,  

Üçüncü fıkrasında; “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili 
teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.”,  

Dördüncü fıkrasında; “İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına 
gönderilir.” 

Beşinci fıkrasında; “Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kurulunun gözetimi ve 
denetiminde yapılır. Bu seçimlerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve 
listelerin tanzim tarzı siyasi partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.”, 

Onuncu fıkrasında; “Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. “ 
 hükümlerine yer verilmiştir. 
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YÜKSEK SEÇİM KURULU 
             Karar  No : 2 
 

 Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 27/12/2017 tarihli ve 2017/65 
sayılı kararda; 24 Aralık 2017 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Kongresi 
Organ seçimlerinde; il delege seçimlerinde en yüksek oy sıralamasına göre yapılan listede 1. 
sıradaki ………. ve ………… 16. sıradaki nın hem cinsiyet hem de gençlik kotası özelliklerinin 
bulunduğu, Tüzüğün 61. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hem cinsiyet hem gençlik 
kotalarının özelliklerine sahip bir adayın her iki kotadan düşürüleceği öngörüldüğünden, %33 
oranına göre 9 adayın cinsiyet, %10 oranına göre de gençlik kotasından da 3 adayın listede 
bulunmasının zorunlu olduğu, itiraz eden …………… 121 oy alarak 27. sırada bulunduğu il 
delegesi hakkını kazanamadığı, yapılan sıralamanın Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğüne uygun 
olduğu belirtilerek itirazın reddine karar verildiği görülmüştür.  

Bu hükümler çerçevesinde itiraz konuları incelendiğinde; siyasi partilerin il ve ilçe 
organlarının seçimleri ile büyük kongre delegelerinin seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
(Hâkim) görevlendirilmiş ve vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetkisi ve 
görevi bir üst kurula verilmediği gibi, ileri sürülen itiraz nedenlerinin de ayrıca tam kanunsuzluk 
halini içermediği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle; Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 27/12/2017 tarihli ve 2017/65 
sayılı kararının kesin olması, ayrıca itirazın tam kanunsuzluk halini de içermemesi sebebiyle 
yapılan itirazın kesinlik nedeniyle reddine karar verilmelidir. 

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
1- İtirazın kesinlik nedeniyle reddine, 

 2- Karar örneğinin ………… tebliği için Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
gönderilmesine, 
  

 03/01/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
         Başkan Başkanvekili Üye Üye 

Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 
HACIMAHMUTOĞLU 

    
 
 
 

Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA      Cengiz TOPAKTAŞ 

   
 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R - 
 

Kurulumuz Başkanlığına ………… tarafından gönderilen 03/01/2018 tarihli dilekçede 
özetle; 30 Aralık 2017 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Kongresi 
seçimlerinde il delegesi olarak oy kullanan ……….. aynı zamanda Malatya İli Doğanşehir İlçe 
Yönetim Kurulu üyesi olduğu, söz konusu kişinin Malatya İl Delegesi olarak 23 Aralık 2017 
tarihinde yapılan CHP Malatya İl Kongresi seçimlerinde oy kullandığı, …………..’ın CHP 
Malatya İli Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi üyesi olduğu, söz konusu kişinin Adıyaman’da 
kayıtlı olmadığından il delegesi olamayacağı, ……….’ın CHP ……….. İl Kongresi seçimlerinde 
oy kullanmasının Anayasaya, seçim kanunlarına ve parti tüzüğüne aykırı olduğu, bununla 
birlikte parti üyesi olmayan ……….., ………….., ……….., ………….’ın CHP Adıyaman İl 
Kongresi seçimlerinde oy kullandığı, söz konusu kişilerin CHP İl Kongresi seçimlerinde oy 
kullanmasının CHP Tüzüğüne aykırı olduğu belirtilerek Adıyaman 1. Merkez İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığının 01/01/2018 tarihli, 2018/2 sayılı kararının tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılması 
ile 30 Aralık 2017 tarihinde yapılan CHP Adıyaman İl Kongresi seçimlerinin iptali ile seçimlerin 
yenilenmesine, CHP Tüzüğüne göre aykırı olarak delege listesinde ismi bulunan söz konusu 
kişilerin delege listesinden çıkarılmasına karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;  

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinin yedinci fıkrasında; “Siyasi 

partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) 
bendleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas alınır.” 

Aynı Kanunun 21. maddesinin; 
Birinci fıkrasında; “Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri ile il 

kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif 
esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.” 

İkinci fıkrasında; “Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin 
toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, 
büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu 
başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede birden fazla ilçe seçim 
kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.” 
 Üçüncü fıkrasında; “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili 
teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.” 
 Dördüncü fıkrasında; “İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına 
gönderilir.“ 
 Sekizinci fıkrasında; “Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy 
verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla 
düzenlenmiş resmi belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanınca verilen, 
seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş ve adayları gösterir listelerin tüzük ve kongre 
yönetmeliklerinde gösterilen usule uygun bir şekilde işleme tabi tutularak sandığa atılması 
suretiyle kullanılır. Oy kullanma ve oyların muteberlik şekil ve şartları siyasi partilerin tüzük ve 
kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.” 
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 Onuncu fıkrasında; “Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.” 

 Onbirinci fıkrasında; “Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya 
kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki 
aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili 
siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile 
kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.” 

 hükümlerine yer verilmiştir. 

 Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünün 16. maddesinin birinci fıkrasında; “Birden çok 
muhtarlık bölgesinde üye olunamaz; yazılı olunan muhtarlık bölgesi dışında delege seçilmek 
mümkün değildir. Üyeler, yazılı oldukları ilçe dışından başka ilçe kongresine, ilçenin bağlı 
olduğu il dışından başka il kongresine, il delegesi ve kurultay delegesi seçilemezler. Üyesi 
olmadıkları yönetim birimi çevresinde görev alamazlar.” düzenlemesi yer almaktadır.  

İtiraz dosyasının incelenmesinden;  

 CHP Adıyaman İl Kongresinde yapılan seçimler sonucunda; başkan adaylarından 
………….’in listesi 87 oy, ………..’ın listesi 85 oy alarak, iki (2) oy farkı ile seçimleri 
……….in yarıştığı beyaz listenin kazandığı,  

 Adıyaman 1. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen  01/01/2018 tarihli, 
2018/2 sayılı kararda; 30/12/2017 tarihinde yapılan CHP Adıyaman İl Kongresi seçimlerinde 
kullanılan delege listesinin CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Adıyaman merkez ve diğer 
ilçelerde yapılan  ilçe kongrelerinde üst kurul delegeliğine seçilen ve kesinleşen listedeki bu 
delegelerin CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından birleştirilerek 15/12/2017 tarihinde 
Adıyaman 1. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edildiği, 2820 sayılı Kanunun 21. 
maddesi uyarınca, 23/12/2017-25/12/2017 tarihleri arasında ilgili partinin il başkanlığı binasının 
ilan panosunda askıya çıkartılmak suretiyle ilan edildiği, askı süresi içerisinde listelere herhangi 
bir itiraz gelmediği, süresi içerisinde diğer itirazlarında  değerlendirilerek listenin kesinleştiği ve 
seçime bu liste ile gidildiği, bu durumda listelere yapılan itirazın askı süresi içerisinde 
yapılmadığından, 2820 sayılı Kanunun 19 ve 21. maddesi ile Cumhuriyet Halk Partisi 
Tüzüğünün 48. maddesi gereğince itirazın reddine karar verildiği,   

 Başkanlığımız tarafından iddiaları araştırmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 
yazılan 03/01/2018 tarihli, 1917 sayılı yazı ile …………., …………., …………., …………., 
……………. ve ………………'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olup olmadıkları, üye iseler 
Cumhuriyet Halk Partisinin hangi il/ilçe teşkilatı üyesi oldukları, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi 
olmadıklarının tespiti halinde ise hangi partiye üye olduklarının bildirilmesinin istenilmesi 
üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/01/2018 tarihli, 12 sayılı cevabi yazısı ile 
………….ın CHP Malatya İli Doğanşehir ilçe teşkilatında…………….’ın CHP Adıyaman İli 
Gölbaşı ilçe teşkilatında üye olarak bildirildiği, ………………….. ve …………’ın herhangi bir 
partiden üye kayıtlarına rastlanılmadığının bildirildiği,  

 anlaşılmıştır.  
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Başvuru, açıklanan yasal düzenlemeler doğrultusunda değerlendirildiğinde;  
Yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, kanun siyasi partilerin organ seçimlerinde ilçe 

seçim kurulu başkanını (Hâkim) görevlendirmiş, tam kanunsuzluk halleri dışında ilçe seçim 
kurulu başkanının (Hâkimin) vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları bir üst kurula 
inceleme yetkisi ve görevi vermemiştir.  

 

Ancak,  tam Kanunsuzluk  hallerine ilişkin ihbar, itiraz ve iddiaların seçim sonuçlarının 
kesinleşmesinden sonra dahi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesinin  verdiği  görev 
ve yetkiye dayanılarak Yüksek Seçim Kurulunca her zaman incelenebileceği hususu ayrık 
tutulmalıdır. 

Bu hükümler çerçevesinde itiraz konusu incelendiğinde; 2820 sayılı Kanun'un 10. 
maddesi uyarınca, siyasi partilerin kongrelerinde oy kullanabilmek için ilçe seçim kurulu 
başkanına bildirilen delegelerin/üyelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi 
partilere ait kayıtlarda üye olarak isimlerinin bulunması zorunludur.  

Bu durumda, siyasi parti ilçe örgütlerinin diğer belgeler ile birlikte onaylanmak ve ilan 
edilmek üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına sundukları parti delege listesinde isimleri 
bulunanların parti üyesi olup olmadıklarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilecek 
parti üye listesi ile ilçe seçim kuruluna sunulan delege listesi ilçe seçim kurulu başkanı 
tarafından karşılaştırılmak suretiyle doğruluğu ve uygunluğu belirlenerek delege listelerinin 
onaylanıp ilân edilmesi gerekir. Bununla birlikte CHP Tüzüğünün 16. maddesinin birinci 
fıkrasında, bir kişinin birden çok muhtarlık bölgesinde üye olamayacağı, yazılı olunan muhtarlık 
bölgesi dışında delege olarak seçilmesinin mümkün olmadığı, üyelerin yazılı oldukları ilçe 
dışından başka ilçe kongresine, ilçenin bağlı olduğu il dışından başka il kongresine, il delegesi ve 
kurultay delegesi seçilemeyecekleri ve üyesi olmadıkları yönetim birimi çevresinde görev 
alamayacakları belirtilmiştir.  

Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Adıyaman CHP İl Kongresi 
Delege seçimlerinde 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas alınmadan 
kesinleştirilen delege listeleri ile oy kullandırılması ve bunun sonucunda iki oy farkla sonuçlanan 
seçimde partiye üye olmayan altı delegenin  ve başka il örgütünde kayıtlı bir delegenin oy 
kullanması seçim sonucunu etkilediğinden Adıyaman 1. Merkez İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığının 01/01/2018 tarihli, 2018/2 sayılı kararının tam kanunsuzluk nedeniyle 
kaldırılmasına,  

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üye listesinde üye olarak yer almayan ………, 
……………., ……….. ve ……………. oy kullanmaları 2820 sayılı Kanunun 10/7. fıkrasına ve 
CHP Malatya Doğanşehir ilçe teşkilatında üyelik kaydı bulunan ………….. hem Malatya, hem 
de Adıyaman İl Kongresinde delege olarak oy kullanması CHP Tüzüğünün 16. maddesinin 1. 
fıkrasına aykırı olduğundan ve kazanan liste ile kaybeden liste arasındaki iki (2) oy farkından 
dolayı bu durumun seçim sonucuna etkili olması nedeniyle, 30 Aralık 2017 tarihinde yapılan 
CHP Adıyaman İl Kongresi seçimlerinin iptaline, 

karar verilmesi gerekmiştir. 

S O N U Ç:Açıklanan nedenlerle; 
1- Adıyaman CHP İl Kongresi Delege seçimlerinde 2820 sayılı Siyasi Partiler 

Kanununun 10. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilmiş üye listeleri esas alınmadan kesinleştirilen delege listeleri ile oy kullandırılması ve 
bunun sonucunda iki oy farkla sonuçlanan seçimde partiye üye olmayan altı delegenin  ve başka 
il örgütünde kayıtlı bir delegenin oy kullanması seçim sonucunu etkilediğinden Adıyaman 1. 
Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 01/01/2018 tarihli, 2018/2 sayılı kararının tam 
kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmasına, 
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2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üye listesinde üye olarak yer almayan …………., 

…………….., ………….. oy kullanmaları 2820 sayılı Kanunun 10/7. fıkrasına ve CHP Malatya 
Doğanşehir ilçe teşkilatında üyelik kaydı bulunan …………. hem Malatya, hem de Adıyaman İl 
Kongresinde delege olarak oy kullanması CHP Tüzüğünün 16. maddesinin 1. fıkrasına aykırı 
olduğundan ve kazanan liste ile kaybeden liste arasındaki iki (2) oy farkından dolayı bu durumun 
seçim sonucuna etkili olması nedeniyle, 30 Aralık 2017 tarihinde yapılan CHP Adıyaman İl 
Kongresi seçimlerinin iptaline, 

 

3- Karar örneğinin gereği ve ……………’a tebliği için Adıyaman 1. Merkez İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,  

 

03/01/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z.Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
  
 

Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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 Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla …………… tarafından Kurulumuz 
Başkanlığına gönderilen 10/1/2018 tarihli dilekçede özetle; 7/1/2018 tarihinde yapılan 
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Kongresinde …………. kurultay delegeliğine aday olduğu, 
kongre üye tam sayısının 1/5 inden fazla oy aldığı, blok liste ile gidilen seçimi kazanan sarı 
listede kurultay delegesi kısmında 3 kadın ismi bulunduğu, oysa Cumhuriyet Halk Partisi 
Tüzüğünün 61a maddesinde %33 cinsiyet kotası olduğu, kazanan listenin Parti Tüzüğü ve 
Kongre Yönetmeliğinde yer alan kadın ve cinsiyet kotasına uymadığı gerekçesi ile yaptıkları 
itirazın Cumhuriyet Halk Partisi Yönetmeliğinin 29/d bendi hükmü gereğince Muratpaşa 1. İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığının 09/01/2018 tarihli, 2018/14 sayılı kararı ile reddedildiği belirtilerek, 
yasal dayanağı bulunmayan Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 9/1/2018 tarihli, 
2018/14 sayılı kararının kaldırılarak, cinsiyet kotasına uyulmasının temininin ve müvekkili 
…………. kurultay delegeliğinin tespiti istenilmiş olmakla, konu incelenerek;  

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20 ve 21. maddelerinde; siyasi partilerin ilçe 

teşkilatı ve siyasi partilerin organları ile kongre delegelerinin seçimlerinde ilçe seçim 
kurullarının görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 

Anılan Kanun'un 21. maddesinin; 
Birinci fıkrasında; “Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri ile il 

kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif 
esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.”, 

İkinci fıkrasında; “Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin 
toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, 
büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim Kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu 
başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına ilçede birden fazla ilçe seçim 
kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.”,  

Üçüncü fıkrasında; “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili 
teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.”,  

Dördüncü fıkrasında; “İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına 
gönderilir.” 

Beşinci fıkrasında; “Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kurulunun gözetimi ve 
denetiminde yapılır. Bu seçimlerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve 
listelerin tanzim tarzı siyasi partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.”, 

Onuncu fıkrasında; “Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.” 

hükümlerine yer verilmiştir. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Kongre Yönetmeliğinin 29. maddesinin (d) bendinde; “İl ve ilçe 

yönetim kurullarında, her iki cinsiyetten en az yüzde otuz üç oranında üye bulunur. Bu husus 
genel sıralama ile sağlanmamışsa, ayrı cinsiyetten aday olanlar arasında aldıkları oya göre ayrı 
ayrı sıralama yapılır. Blok liste yöntemiyle seçim yapılması halinde, en çok oy almış listede 
cinsiyet kotası yedek üyelerle de tamamlanamamış olsa da, diğer listelerden tamamlama 
yapılmaz. Cinsiyet kotası, varsa yarışan listeler dışındaki münferit adaylarla tamamlanır.  

Aldıkları oya bakılmaksızın her iki cinsiyetten yeterli üye alınarak organlar seçilmiş 
sayılır. Geri kalanlar, o cinsiyetten üyelerin yedeği olur. İl ve ilçe yönetim kurullarında, bir 
cinsiyette, üye sayısının herhangi bir nedenle bu oranın altına düşmesi halinde, varsa o 
cinsiyetten yedek üyelerle, yoksa cinsiyete bakılmaksızın yedek üyelerle sayı tamamlanır.  

İl ve ilçe kongrelerinde, her iki cinsiyetten yeter sayıda aday çıkmazsa katılan adaylarla 
seçim yapılır.” düzenlemelerine yer verilmiştir. 

Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 9/1/2018 tarihli ve 2018/14 
sayılı kararda; 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Kongresi 
seçimlerinin blok liste usulü ile yapıldığı, münferit adayın olmadığı, itirazcı ………..’ın blok 
listelerden seçimi kaybeden …………’in listesinde üst kurul delege adayı olduğu ve 208 oy 
aldığı, kazanan ……… listesinin ise 306 oy aldığı, diğer blok adayı olan ………… listesinin ise 
110 (kongre üye tam sayısının 1/5’inden az) oy aldığı, Cumhuriyet Halk Partisi kongre 
yönetmeliğinin 29. maddesinin (d) bendinden anlaşılacağı üzere seçimin blok liste yöntemi ile 
yapılması, münferit adayın olmaması, itirazcının yedekleri olmayan üst kurul delegesi olarak 
seçime katılması dikkate alınarak …………..’ın  itirazı yerinde görülmediğinden itirazının 
reddine karar verildiği görülmüştür.  

Bu hükümler çerçevesinde itiraz konuları incelendiğinde; siyasi partilerin il ve ilçe 
organlarının seçimleri ile büyük kongre delegelerinin seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
(Hâkim) görevlendirilmiş ve vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetkisi ve 
görevi bir üst kurula verilmediği gibi, ileri sürülen itiraz nedenlerinin de ayrıca tam kanunsuzluk 
halini içermediği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle; Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 9/1/2018 tarihli ve 2018/14 
sayılı kararının kesin olması, ayrıca itirazın tam kanunsuzluk halini de içermemesi sebebiyle 
yapılan itirazın kesinlik nedeniyle reddine karar verilmelidir. 

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
1- İtirazın kesinlik nedeniyle reddine, 

 2- Karar örneğinin …………. tebliği için Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, bilgi 
için Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
  

 15/1/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
  

        Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
    
 

Üye Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

    
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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 Selçuklu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla ………….. tarafından Kurulumuz 
Başkanlığına gönderilen 17/01/2018 tarihli dilekçede özetle; Cumhuriyet Halk Partisi 
Tüzüğünün 61a maddesinde %33 cinsiyet kotası uygulanacağı hükmü yer aldığı, ancak 
13/01/2018 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Kongresi seçimleri sonunda 
Selçuklu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen mazbatada Parti Tüzüğü ve 
Kongre Yönetmeliğinde yer alan kadın ve cinsiyet kotasına uyulmadığı, düzenlenen mazbatada 
cinsiyet kotasında 9 kadın delegenin bulunduğu ve kadın delegelerin oranının %32,14 olduğu, 
%33'ün altında kaldığı, kotanın tamamlanması için mazbatada 10 kadın delegenin olması 
gerektiği belirtilerek, Selçuklu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yasaya ve CHP 
Tüzüğünün 61a  maddesine aykırı olarak düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Kongresi 
seçim sonuçlarına ilişkin kurultay delegeleri mazbatasının ve mazbataya ilişkin kararın tam 
kanunsuzluk gerekçesi ile bozulmasına ve mazbatanın tüzük hükmüne uygun olarak 
düzenlenmesi suretiyle kendisinin kurultay delegeliğine tespiti istenilmiş olmakla, konu 
incelenerek;  

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20 ve 21. maddelerinde; siyasi partilerin ilçe 

teşkilatı ve siyasi partilerin organları ile kongre delegelerinin seçimlerinde ilçe seçim 
kurullarının görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 

Anılan Kanunun 21. maddesinin; Birinci fıkrasında; “Siyasi partilerin genel merkez, il ve 
ilçe organları seçimleri ile il kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi 
altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.”, 

İkinci fıkrasında; “Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin 
toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, 
büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim Kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu 
başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına ilçede birden fazla ilçe seçim 
kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.”,  

Üçüncü fıkrasında; “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili 
teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.”,  

Dördüncü fıkrasında; “İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına 
gönderilir.” 

Beşinci fıkrasında; “Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kurulunun gözetimi ve 
denetiminde yapılır. Bu seçimlerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve 
listelerin tanzim tarzı siyasi partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.”, 

Onuncu fıkrasında; “Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.” hükümlerine yer verilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Kongre Yönetmeliğinin 29. maddesinin (d) bendinde; “İl ve ilçe 
yönetim kurullarında, her iki cinsiyetten en az yüzde otuz üç oranında üye bulunur. Bu husus 
genel sıralama ile sağlanmamışsa, ayrı cinsiyetten aday olanlar arasında aldıkları oya göre ayrı 
ayrı sıralama yapılır. Blok liste yöntemiyle seçim yapılması halinde, en çok oy almış listede 
cinsiyet kotası yedek üyelerle de tamamlanamamış olsa da, diğer listelerden tamamlama 
yapılmaz. Cinsiyet kotası, varsa yarışan listeler dışındaki münferit adaylarla tamamlanır.  
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Aldıkları oya bakılmaksızın her iki cinsiyetten yeterli üye alınarak organlar seçilmiş 
sayılır. Geri kalanlar, o cinsiyetten üyelerin yedeği olur. İl ve ilçe yönetim kurullarında, bir 
cinsiyette, üye sayısının herhangi bir nedenle bu oranın altına düşmesi halinde, varsa o 
cinsiyetten yedek üyelerle, yoksa cinsiyete bakılmaksızın yedek üyelerle sayı tamamlanır.  

İl ve ilçe kongrelerinde, her iki cinsiyetten yeter sayıda aday çıkmazsa katılan adaylarla 
seçim yapılır.” düzenlemelerine yer verilmiştir. 

Bu hükümler çerçevesinde itiraz konuları incelendiğinde; siyasi partilerin il ve ilçe 
organlarının seçimleri ile büyük kongre delegelerinin seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
(Hâkim) görevlendirilmiş ve vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetkisi ve 
görevi bir üst kurula verilmediği gibi, ileri sürülen itiraz nedenlerinin de ayrıca tam kanunsuzluk 
halini içermediği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle; 13/01/2018 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Kongresine 
ilişkin olarak  Selçuklu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 16/01/2018 tarihli  
seçim sonuç tutanağının tam kanunsuzluk halini içermemesi sebebiyle yapılan itirazın kesinlik 
nedeniyle reddine karar verilmelidir. 

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
1- İtirazın kesinlik nedeniyle reddine, 

 2- Karar örneğinin ……………. tebliği için Selçuklu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
gönderilmesine, 
  

 19/01/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
  

        Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
    
 

Üye Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

    
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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 Beypazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 
19/01/2018 tarihli, bila sayılı yazıda; 2018 yılı Ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile 
görev yapmak üzere yeniden oluşturulacak olan ilçe seçim kurulları için en son milletvekili genel 
seçimlerine katılan ve ilçede teşkilatı olan siyasi partilerin incelenmesinde, oy sıralamasında 4. 
siyasi parti olan Büyük Birlik Partisinin ilçede teşkilatının olmadığından, bu partinin yerine 5. 
sırada yer alan Halkların Demokratik Partisine (HDP) ilçe seçim kuruluna üye bildirmesine 
ilişkin yazılan yazının ilçede partinin adresi ve parti binası bulunmadığı gerekçesiyle iade 
edilmesi üzerine Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne HDP’nin teşkilat adresinin tespitine 
yönelik yazılarına cevaben yapılan araştırmada söz konusu partinin ilçe teşkilatı binasının 
olmadığının bildirildiği belirtilerek, ilçede teşkilatı olmakla birlikte, fiziki olarak parti binası, 
ilgilisi ve adresi bulunmayan HDP’nin yeni oluşturulacak ilçe seçim kuruluna üye verip 
veremeyeceği hususunda görüş istenilmiş olmakla, konu incelenerek;       

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un;  

10. maddesinde; "... her ilçede bir ilçe seçim kurulu ... bulunur." 

18. maddesinde; "İlçe seçim kurulu, iki yılda bir Ocak ayının son haftasında, bir başkan 
ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hakim 
kurulun başkanıdır…Kurulun iki üyesi kurul başkanınca kamu görevlileri arasından belirlenir. 
Dört üye ise dört yedeği ile birlikte 19. madde esaslarına göre siyasi partilerden alınır…" 

19. maddesinde; "1. İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden 
alınır. Bu üyeler aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir: 

  İlçe seçim kurulu başkanı, bu kurulun yeniden kurulması için yukarıdaki maddede 
öngörülen sürenin başında, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilçede 
en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde 
bildirmelerini tebliğ eder…" 

  hükümlerine yer verilmiştir.  

298 sayılı Kanun'un 19. maddesindeki düzenlemeye göre, ilçe seçim kurulunun dört asıl 
ve dört yedek üyesinin siyasi partilerden alınacağı, ilçe seçim kurulu başkanının bu kurulun 
yeniden kurulması için 18. maddede öngörülen sürenin başında ilçede teşkilatı bulunan ve son 
milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer 
yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ edeceği öngörülmektedir.  

Son milletvekili genel seçimine (1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem) katılan 
siyasi partiler; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Bağımsız Türkiye Partisi, 3- Büyük Birlik 
Partisi, 4- Cumhuriyet Halk Partisi, 5- Demokrat Parti, 6- Demokratik Sol Parti, 7- Doğru Yol 
Partisi, 8- Halkın Kurtuluş Partisi, 9- Halkların Demokratik Partisi, 10- Hak ve Özgürlükler 
Partisi, 11- Komünist Parti, 12- Liberal Demokrat Parti, 13- Millet Partisi, 14- Milliyetçi Hareket 
Partisi, 15- Saadet Partisi, 16- Vatan Partisi’dir. Şu halde, ilçede teşkilatı bulunması koşulu ile bu 
siyasi partilerden o ilçede en çok oyu almış olan dört siyasi partiye, iki gün içinde birer asıl ve 
birer yedek üye adının bildirilmesi için ilçe seçim kurulu başkanı tarafından tebligat yapılması ve 
ilçe seçim kurulunun siyasi partili asıl ve yedek üyeleri belirlenmesi gerekmektedir.  

 Somut olayda; Beypazarı İlçesinde son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan 
dördüncü partinin Büyük Birlik Partisi olduğu, ancak Büyük Birlik Partisinin ilçede teşkilatının 
olmadığı, bu nedenle bu partinin yerine oy sıralamasına göre ilçe seçim kuruluna üye bildirmesi 
gereken Halkların Demokratik Partisinin ilçede adresi ve parti binası bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 

 



                    
                    T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 45 
 
  
 Bu itibarla; Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Başkanlığına yazı yazılarak, Beypazarı 
İlçe Seçim Kuruluna üye ismini bildirmek üzere HDP Beypazarı İlçe Başkanlığı yetkilisinin ilçe 
seçim kuruluna iki gün içinde müracaatının sağlanması, müracaat edilmediği ve isim 
bildirilmediği takdirde Beypazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 298 sayılı Kanunun 19. 
maddesine göre işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekmiştir. 
  
   S O N U Ç:  

Açıklanan nedenlerle; 
 1- Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Başkanlığına yazı yazılarak, Beypazarı İlçe 
Seçim Kuruluna üye ismini bildirmek üzere HDP Beypazarı İlçe Başkanlığı yetkilisinin ilçe 
seçim kuruluna iki gün içinde müracaatının sağlanması, müracaat edilmediği ve isim 
bildirilmediği takdirde Beypazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 298 sayılı Kanunun 19. 
maddesine göre işlem yapılması gerektiğine, 

2- Karar örneğinin Beypazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,  
 23/01/2018 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 
 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 

Üye 

 
 

Üye 

 
 

Üye 

 
 

Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

         (M) (M) 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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         T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 45 

 
- K A R Ş I  O Y - 

 
 Beypazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Yüksek Kurulumuza 19.01.2018 tarihinde 
yazılan yazıda, Beypazarı ilçesinde Halkların Demokratik Partisinin ilçe teşkilat binasının 
olmadığı, ilçe başkanı olan Abdo Öner'inde ilçede oturmadığı belirtilerek, ilçe seçim kurulunun 
oluşumunda Halkların Demokratik Partisi'nden üye alınıp alınmayacağı konusunda görüş 
istenmiş, Kurulumuzun çoğunluğu, HDP Ankara İl Teşkilatı'na yazı yazılarak 2 gün içinde 
Beypazarı ilçe teşkilatı görevlisinin üye ismi bildirmesi için müracaatının sağlanmasını, 
müracaat edilmediği ve isim de bildirilmediği takdirde, 298 sayılı Yasanın 19. maddesine göre 
hareket edilmesi gerektiği kararı vermiştir. 
 

 Kurulumuzun çoğunluğu tarafından verilen kararın yerinde olmadığını düşündüğümüz 
için karara belirteceğimiz nedenlerle katılmıyoruz. 
 

 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 31. maddesinde, ilçe teşkilatının ilgili ilçe 
merkezinde bulunacağı yazılı olup, belirtilen husus teşkilatın var sayılıp sayılmaması ya da 
kongre yapılması ile ilgili bir düzenleme olmayıp, yer itibarıyla teşkilatın adresinin bulunması 
gerektiği yeri işaret etmektedir.  
 

 298 sayılı Yasanın ilçe seçim kurulu üyelikleri başlıklı 19. maddesinin 2. fıkrası ise, ilçe 
seçim kurullarına üye bildirebilecek siyasi partilere hâkimin 2 gün içinde bir asıl bir yedek üye 
ismini bildirmeleri için tebliğ yapması gerektiğini söylemektedir. 
 

 İlçe seçim kurulu başkanlığınca, iki gün içinde üye ismini bildirmesi için posta yoluyla 
çıkarılan tebligatın dönmesi üzerine, ilçe seçim kurulunun oluşumuna üye verebileceği anlaşılan 
Halkların Demokratik Partisinin, Beypazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılan 
araştırmada ilçede teşkilat binasının olmadığı, ilçe başkanının da ilçeyi terk ettiği tespit 
edilmiştir. 2820 sayılı Yasanın 31. maddesinde gösterilen tebligat yapılabilecek bir adres 
bulunmadığından bu durumda yapılacak şey 298 sayılı Yasanın 19. maddesine göre hareket 
etmek ve ilçede teşkilatı bulunan diğer partilerden üye almak bu da sağlanamadığı takdirde 19. 
maddenin diğer fıkralarına göre seçim kurulunu oluşturmak olacaktır. Kurulumuzun sayın 
çoğunluk görüşünde olduğu gibi il başkanlığına yazı yazılarak yetkilisinin müracaatının 
sağlanması ve üye isminin bu şekilde bildirilmesi gerektiğine dair görüşüne yasanın buna cevaz 
vermediğini düşündüğümüz için  katılmıyoruz. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Üye Üye 
 Muharrem AKKAYA       Cengiz TOPAKTAŞ 



         T.C.           
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
 Karar  No: 54 

- K A R A R - 
Dikili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 

23/01/2018 tarihli, 29548 sayılı yazıda; İyi Parti Dikili İlçe Başkanlığının 23/01/2018 tarihli 
dilekçe ile İlçe Kongrelerinin 11/02/2018 Pazar günü saat 11.00’de, salt çoğunluk sağlanamaz ise 
ikinci toplantının aynı yerde ve aynı tarihte saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılması için 
talepte bulunulduğu, ancak İyi Parti Dikili İlçe Başkanlığının 23/01/2018 tarihli müracaat 
yazılarında ilk toplantı tarihi olan 11/02/2018 Pazar günü saat 11.00’de çoğunluk sağlanacağının 
bildirilmiş olduğu belirtilerek, Dikili İyi Parti İlçe Başkanlığının kongre ve organ seçimlerinin 
müracaatlarının kabul edilip edilemeyeceği hususunda görüş istenilmiş olmakla, konu incelenerek;     

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin;  ikinci fıkrasında; “Seçim yapılacak 
büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak 
parti üyelerini belirleyen listeler, büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim Kurulunun 
önceden belirleyeceği seçim kurulu başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu 
başkanına ilçede birden fazla ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu 
başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.” 

Beşinci fıkrasında; “Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kurulunun gözetimi ve 
denetiminde yapılır. Bu seçimlerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve 
listelerin tanzim tarzı siyasi partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.” hükümleri 
yer almaktadır.  

Dikili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına İyi Parti İlçe Başkanlığınca, İlçe Kongrelerinin 
11/02/2018 Pazar günü saat 11.00’de,  salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının da aynı 
yerde ve aynı tarihte saat 13.00’de yapılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.  

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; İyi Parti İlçe Kongresinin 11/02/2018 
Pazar günü saat 11.00’de, salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının da aynı yerde ve aynı 
tarihte saat 13.00’de yapılması talep edilmiş ise de, çoğunluk sağlanamayan birinci toplantıya 
katılamayanların, aynı gün yapılacak olan ikinci toplantıya katılımları da mümkün 
olamayabileceğinden, ikinci toplantının aynı gün yapılamayacağına dair görüş bildirilmesine karar 
verilmesi gerekmiştir.  
 S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
 1- 11/02/2018 Pazar günü yapılacak olan İyi Parti Dikili İlçe Kongresine ilişkin olarak, 
çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının aynı gün yapılamayacağına, 

2- Karar örneğinin Dikili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
 

 24/01/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 

Üye Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
 
 



                   T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 55 
 

– K A R A R – 

 Kurulumuz Başkanlığına Karacabey İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 
23/01/2018 tarihli, 29437 sayılı yazıda; 2018 yılı Ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile 
görev yapmak üzere yeniden oluşturulacak olan ilçe seçim kurulları için Karacabey İlçesinde son 
milletvekili genel seçimlerinde en çok oy almış dördüncü parti olan Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) ile ilgili Karacabey Kaymakamlığına yazılan parti binasının ve teşkilat adresinin olup 
olmadığı hususundaki yazılarına cevaben HDP İlçe Başkanı ………..’ın ikamet adresinin 
(…………) parti binası olarak gösterildiği, fakat 2 yıl önce ismi geçen şahsın ………….. 
adresine taşındığı ve burada da partiye ait herhangi bir levha bulunmadığının bildirildiği 
belirtilerek, Halkların Demokratik Partisinden (HDP) ilçe seçim kurulu oluşumu için üye 
istenilip istenilmeyeceği hususunda görüş istenilmiş olmakla, konu incelenerek;   

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un;  

10. maddesinde; "... her ilçede bir ilçe seçim kurulu ... bulunur." 

18. maddesinde; "İlçe seçim kurulu, iki yılda bir Ocak ayının son haftasında, bir başkan 
ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hakim 
kurulun başkanıdır…Kurulun iki üyesi kurul başkanınca kamu görevlileri arasından belirlenir. 
Dört üye ise dört yedeği ile birlikte 19. madde esaslarına göre siyasi partilerden alınır…" 

19. maddesinde; "1. İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden 
alınır. Bu üyeler aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir: 

  İlçe seçim kurulu başkanı, bu kurulun yeniden kurulması için yukarıdaki maddede 
öngörülen sürenin başında, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilçede 
en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde 
bildirmelerini tebliğ eder…" 

  hükümlerine yer verilmiştir.  

298 sayılı Kanun'un 19. maddesindeki düzenlemeye göre, ilçe seçim kurulunun dört asıl 
ve dört yedek üyesinin siyasi partilerden alınacağı, ilçe seçim kurulu başkanının bu kurulun 
yeniden kurulması için 18. maddede öngörülen sürenin başında ilçede teşkilatı bulunan ve son 
milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer 
yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ edeceği öngörülmektedir.  

Son milletvekili genel seçimine (1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem) katılan 
siyasi partiler; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Bağımsız Türkiye Partisi, 3- Büyük Birlik 
Partisi, 4- Cumhuriyet Halk Partisi, 5- Demokrat Parti, 6- Demokratik Sol Parti, 7- Doğru Yol 
Partisi, 8- Halkın Kurtuluş Partisi, 9- Halkların Demokratik Partisi, 10- Hak ve Özgürlükler 
Partisi, 11- Komünist Parti, 12- Liberal Demokrat Parti, 13- Millet Partisi, 14- Milliyetçi Hareket 
Partisi, 15- Saadet Partisi, 16- Vatan Partisi’dir. Şu halde, ilçede teşkilatı bulunması koşulu ile bu 
siyasi partilerden o ilçede en çok oyu almış olan dört siyasi partiye, iki gün içinde birer asıl ve 
birer yedek üye adının bildirilmesi için ilçe seçim kurulu başkanı tarafından tebligat yapılması ve 
ilçe seçim kurulunun siyasi partili asıl ve yedek üyeleri belirlenmesi gerekmektedir.  

 Somut olayda; Karacabey İlçesinde son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan 
dördüncü partinin Halkların Demokratik Partisi olduğu, Halkların Demokratik Partisi ile ilgili 
parti binasının ve teşkilat adresinin olup olmadığı hususunda Karacabey İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığınca ve Karacabey Kaymakamlığınca yapılan yazışmalarda Halkların Demokratik 
Partisi İlçe Başkanının ikamet adresinin parti binası olarak gösterildiği, ancak söz konusu adreste 
partiye ait herhangi bir levha bulunmadığı anlaşılmıştır.  

 

   



                  T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 55 
 
  
 Bu itibarla; Halkların Demokratik Partisi Bursa İl Başkanlığına yazı yazılarak, Karacabey 
İlçe Seçim Kuruluna üye ismini bildirmek üzere HDP Karacabey İlçe Başkanlığı yetkilisinin ilçe 
seçim kuruluna iki gün içinde müracaatının sağlanması, müracaat edilmediği ve isim 
bildirilmediği takdirde Karacabey İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 298 sayılı Kanunun 19. 
maddesine göre işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekmiştir.  

S O N U Ç:  
Açıklanan nedenlerle; 

 1- Halkların Demokratik Partisi İl Başkanlığına yazı yazılarak, Karacabey İlçe Seçim 
Kuruluna üye ismini bildirmek üzere HDP Karacabey İlçe Başkanlığı yetkilisinin ilçe seçim 
kuruluna iki gün içinde müracaatının sağlanması, müracaat edilmediği ve isim bildirmediği 
takdirde Karacabey İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 298 sayılı Kanunun 19. maddesine göre 
işlem yapılması gerektiğine, 

2- Karar örneğinin Karacabey İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,  
 24/01/2018 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 
 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 

Üye 

 
 

Üye 

 
 

Üye 

 
 

Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

         (M) (M) 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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                     T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 55 

 
- K A R Ş I  O Y - 

 
 Karacabey İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Yüksek Kurulumuza 23.01.2018 tarihinde 
yazılan yazıda, Karacabey ilçesinde Halkların Demokratik Partisi ilçe başkanı olan Mehmet Can 
YILMAZ’ın ikamet adresinin parti binası olarak gösterildiği, ancak söz konusu adreste partiye 
ait herhangi bir levha bulunmadığı belirtilerek, ilçe seçim kurulunun oluşumunda Halkların 
Demokratik Partisi'nden üye alınıp alınmayacağı konusunda görüş istenmiş, Kurulumuzun 
çoğunluğu, HDP Bursa İl Teşkilatı'na yazı yazılarak 2 gün içinde Karacabey ilçe teşkilatı 
görevlisinin üye ismi bildirmesi için müracaatının sağlanmasını, müracaat edilmediği ve isim de 
bildirilmediği takdirde, 298 sayılı Yasanın 19. maddesine göre hareket edilmesi gerektiği kararı 
vermiştir. 
 

 Kurulumuzun çoğunluğu tarafından verilen kararın yerinde olmadığını düşündüğümüz 
için karara belirteceğimiz nedenlerle katılmıyoruz. 
 

 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 31. maddesinde, ilçe teşkilatının ilgili ilçe 
merkezinde bulunacağı yazılı olup, belirtilen husus teşkilatın var sayılıp sayılmaması ya da 
kongre yapılması ile ilgili bir düzenleme olmayıp, yer itibarıyla teşkilatın adresinin  bulunması 
gerektiği yeri işaret etmektedir.  
 

 298 sayılı Yasanın ilçe seçim kurulu üyelikleri başlıklı 19. maddesinin 2. fıkrası ise, ilçe 
seçim kurullarına üye bildirebilecek siyasi partilere hakimin 2 gün içinde bir asıl bir yedek üye 
ismini bildirmeleri için tebliğ yapması gerektiğini söylemektedir. 
 

 İlçe seçim kurulu başkanlığınca, iki gün içinde üye ismini bildirmesi için posta yoluyla 
çıkarılan tebligatın dönmesi üzerine, ilçe seçim kurulunun oluşumuna üye verebileceği anlaşılan 
Halkların Demokratik Partisinin, Karacabey İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılan 
araştırmada ilçe başkanın ikamet adresinin parti binası olarak gösterildiği, ancak söz konusu 
adreste partiye ait herhangi bir levha bulunmadığı tespit edilmiştir. 2820 sayılı yasanın 31. 
maddesinde gösterilen  tebligat yapılabilecek bir adres bulunmadığından bu durumda yapılacak 
şey 298 sayılı yasanın 19. maddesine göre hareket etmek ve ilçede teşkilatı bulunan diğer 
partilerden üye almak bu da sağlanamadığı takdirde 19. maddenin diğer fıkralarına göre seçim 
kurulunu oluşturmak olacaktır. Kurulumuzun sayın çoğunluk görüşünde olduğu gibi il 
başkanlığına yazı yazılarak yetkilisinin müracaatının sağlanması ve üye isminin bu şekilde 
bildirilmesi gerektiğine dair görüşüne yasanın buna cevaz vermediğini düşündüğümüz için  
katılmıyoruz. 
  
 
 
 
 
 
 

 

Üye Üye 
 Muharrem AKKAYA       Cengiz TOPAKTAŞ 
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- K A R A R - 
 

 Ağaçören İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 
24/01/2018 tarihli, 30945 sayılı yazıda özetle; Ağaçören İYİ Parti İlçe Başkanlığınca defterlerinin 
tasdik edilmek üzere başkanlıklarına getirildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile 
Ağaçören İlçesinde ilgili partinin kuruluşunun yapılıp yapılmadığının sorulduğu, ancak ilçede bahse 
konu partinin kuruluşunun gerçekleşmediğinin bildirildiği, bu nedenle defterlerin onaylanması 
hususunda ilçe teşkilatının kurulmasının beklenilmesinin gerekip gerekmediği hususunda tereddüt 
olduğundan görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;      
  

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 

 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun; 
 

60. maddesinde; 
 

 “Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt 
defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar.  
 

           Üye kayıt defteri, mahalle ve köy esasına göre tutulur.  
 

            Karar defteri, ilgili organın kararlarını, tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder. Kararlar 
oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre 
tutanak özetleri başkanlık divanı üyelerince imzalanır. 
 

           Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak kayıt defterine 
kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar altında 
dosyalarda saklanır. 
 

          Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere 
harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir. 
 

           Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim 
kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.  
 

           Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve il 
kademesinde, alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir dosyada saklanır.  
 

     Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterler, parti tüzük ve iç 
yönetmeliklerinde gösterilir. 
 

 Parti genel merkezinde üye kayıt defterlerinin özetinin nasıl tutulacağı, bütçe ve kesin 
hesabın nasıl hazırlanıp düzenleneceği parti iç yönetmeliğiyle belirtilir.” 
 

 113. maddesinde; 
 

 “Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla, 
bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar.”  
  

            hükümleri yer almaktadır. 
 

 Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; İYİ Parti Genel Merkezi tarafından ilçe 
yöneticisi olarak görevlendirilen yetkili tarafından ilgili defterlerin onaylanmasının istenilmesi 
halinde, 2820 sayılı Kanunun 60. maddesi uyarınca ilçe seçim kurulu başkanlığınca defterlerin 
onaylanması gerektiği yönünde görüş bildirilmesine karar verilmesi gerekmiştir. 

   

        S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
 

 1- İYİ Parti Genel Merkezi tarafından ilçe yöneticisi olarak görevlendirilen yetkili tarafından 
ilgili defterlerin onaylanmasının istenilmesi halinde, 2820 sayılı Kanunun 60. maddesi uyarınca ilçe 
seçim kurulu başkanlığınca defterlerin onaylanması gerektiğine, 
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       2- Karar örneğinin Ağaçören İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
  

 25/01/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.   

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 

 
 
 

Üye 

 
 
 

Üye 

 
 
 

Üye 

 
 
 

Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

 
         
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 



 

 

                    
                    T.C.     
YÜKSEK SEÇİM KURULU 

Karar No : 65 
 
 

- K A R A R – 
 

Merkez Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ……….. tarafından 
Kurulumuz Başkanlığına verilen 23/01/2018 tarihli, 03/66 sayılı yazıda özetle; Yüksek Seçim 
Kurulunun partilerin genel ve yerel seçimlere katılma yeterliliğinin belirlenmesine ilişkin alınan 
birçok kararında, 2820 sayılı Kanunun 20. ve 36. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14. 
maddesinin 11. fıkrasındaki tanımlamalarına göre siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için 
illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük 
kongresini yapmış olması şartı olduğu, bir ilde teşkilatlanmasının merkez ilçesi dahil o ilin 
ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektireceği hususunun ifade edildiği, bu 
açıklamalarda ve ilgili kanun maddelerinde partilerin il ve ilçe teşkilatlarının kongre sürecinden 
hiçbir şekilde bahsedilmediği, Yüksek Seçim Kurulunun 19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararı ile 
partilerin il veya ilçe teşkilatlarının olağan kongre sürecini tamamlamadıkları, yapmadıkları 
gerekçesi ile seçime katılacak partiler listesinde yer verilmemesi Anayasa ve diğer ilgili kanun 
hükümlerine aykırı olduğu, bu şekilde Merkez Partisinin de seçimlere katılma hakkının yok 
sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek-1 Nolu Protokolüne aykırı olduğu 
belirtilerek, Kurulumuzun 19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararının yeniden gözden geçirilmesi 
istenilmiş olmakla, konu incelenerek; 

  

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 

 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 47. 
maddesinde; “Seçmen kütükleri; seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi parti merkezlerince 
yahut yetkilendirilmiş il veya ilçe başkanlarınca, talep edildiğinde; Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından belirlenen gideri Maliye veznesine yatırılmak ve makbuzu ibraz edilmek kaydı ile, bir 
seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu başkanınca, bilgisayar 
ortamında veya liste düzeyinde imza mukabilinde, istek sahibine verilir.” hükmüne yer verilmiştir. 
  

2820 sayılı Kanun'un 36. maddesinin birinci fıkrasında; siyasi partilerin seçimlere 
katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş 
ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunmasının şart olduğu, ikinci fıkrasında da; bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dâhil o 
ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektireceği vurgulanmıştır.  
 

Kurulumuzun 19/01/2018 tarihli ve 37 sayılı kararı ile; 298 sayılı Kanunun 47. 
maddesine göre seçmen kütüğü verilebilecek olan ve 14. maddenin 11. fıkra ile 2820 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde öngörülen koşulları 01/01/2018 tarihinden altı (6) ay 
öncesi olan 01/07/2017 tarihi itibariyle taşıyan siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- 
Bağımsız Türkiye Partisi, 3- Büyük Birlik Partisi, 4- Cumhuriyet Halk Partisi, 5- Demokrat Parti, 
6- Halkların Demokratik Partisi, 7- Milliyetçi Hareket Partisi, 8- Saadet Partisi, 9- Vatan Partisi 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

 Nitekim, Kurulumuzca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilen teşkilat kütüğü 
üzerinde yapılan inceleme sonunda 19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararı ile seçime katılma 
yeterliliğine sahip siyasi partiler belirlenerek ilân edilmiştir.  
 

 Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Seçime katılabilecek siyasi partilerin  
belirlenmesine ilişkin 19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararımızın değiştirilmesini gerektiren bir 
neden bulunmadığından talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir.  
  

    S O N UÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
 

 

1- Seçime katılabilecek siyasi partilerin belirlenmesine ilişkin 19/01/2018 tarihli, 37 
sayılı kararımızın değiştirilmesini gerektiren bir neden bulunmadığından talebin reddine, 
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2- Karar örneğinin Merkez Parti Genel Başkanlığına gönderilmesine,  
 30/01/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 

Üye 

 
 

Üye 

 
 

Üye 

 
 

Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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 Yalıhüyük İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 27/01/2018 tarihli, 35353 sayılı yazısında; İYİ 
Parti Yalıhüyük İlçe Başkanlığınca 10/02/2018 tarihinde, çoğunluk sağlanamazsa 11/02/2018 
tarihinde ilçe kongresinin yapılacağının bildirildiği, İYİ Parti Yalıhüyük  İlçe Teşkilatınca verilen 
üye listesinde 22 kişinin kayıtlı olduğunun belirtildiği, ancak İYİ Parti tüzüğünün 18. maddesinde 
nüfusu 20.000'den az olan ilçelerde en az 15 yönetim kurulu üyesi olacağı belirtildiği ve 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanununun 78. maddesi gereğince yönetim ve denetim kurulunun en az iki katının 
toplantıya katılma zorunluluğu bulunduğundan Yalıhüyük İlçesi İYİ Parti İlçe Başkanlığının ilçe 
kongresinin yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu 
incelenerek;  

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 
 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun; 

10. maddesinin altıncı fıkrasında; “Siyasi partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre 
delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) bentleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilmiş üye listeleri esas alınır.” 
 İlçe teşkilâtını düzenleyen 20. maddesinin birinci fıkrasında; "Siyasi partilerin ilçe teşkilatı; 
ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana gelir. 
Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilir. Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu 
değildir.", 
 Sekizinci fıkrasında; "İlçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda üyeden 
oluşur. Bu sayı 5'ten az olamaz.", 
 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun;  Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısını düzenleyen 
78. maddesinde; "Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin 
bulunduğu yerde yapılır.  
 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve 
derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  
 Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.", 

"Yönetim kurulunun oluşumunu düzenleyen 84. maddesinde; "Yönetim kurulu, beş asıl ve 
beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.  
 Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; 
genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu 
toplantıya çağırmakla görevlendirir." hükümlerine yer verilmiştir. 

İYİ Parti Tüzüğünün 18. maddesinde; "İlçe yönetim kurulu, üst kademe Parti teşkilatlarının 
talimatlarına uyarak, ilçede Parti adına, Anayasa'ya, yasalara, Parti Tüzüğü ve Programı'na uygun 
olarak her türlü siyasi faaliyeti yapmak, yürütmek ve denetlemekle görevlidir. İlçe yönetim kurulu, 
Parti'nin üye sayısını artırmak için gayret gösterir. Parti'nin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin 
yayılması ve Parti'nin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar, İlçe kongresi için gereken hazırlıkları 
yerine getirir. 

İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanıyla birlikte,  
a) Nüfusu 20.000'den az olan ilçelerde en az on beş en çok yirmi bir üyeden, 
b) Nüfusu 20.000 - 50.000 (50.000 dahil) arasında olan ilçelerde en az on yedi en çok yirmi 

üç üyeden, 
c) Nüfusu 50.000 - 100.000 (100.000 dahil) arasında olan ilçelerde en az yirmi bir en çok 

yirmi yedi üyeden, 
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      d) Nüfusu 100.000 - 500.000 (500.000 dahil) arasında olan ilçelerde en az yirmi 
beş en çok otuz üç üyeden, 

      e) Nüfusu 500.000'den fazla olan ilçelerde en az otuz üç en çok kırk üç üyeden 
oluşur." 

düzenlemelerine yer verilmiştir. 
 İYİ Parti Tüzüğünde olağan ilçe kongrelerinin toplantıya çağrılabilmesi için gerekli kayıtlı 
üye sayısı belirtilmediğinden, bu durumda kıyasen uygulanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 
78. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının iki katından az üyesi bulunan siyasi partinin 
kongre yapma imkanı bulunmamaktadır. 
 2820 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca, siyasi partilerin kongrelerinde delege olabilmek 
ve kongrede oy kullanabilmek için ilçe seçim kurulu başkanına bildirilen delegelerin, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi partilere ait kayıtlarda üye olarak isimlerinin bulunması 
zorunludur.  
 Yukarıda yer alan hukuki düzenlemeler ile konu birlikte değerlendirildiğinde; İYİ Parti 
Yalıhüyük İlçe Başkanlığının Kongresinin 10/02/2018 tarihinde saat 13.00'de, çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde 11/02/2018 tarihinde yapılması için 22 (yirmiiki) kişilik liste ile başvuruda 
bulunduğu, bunun üzerine Başkanlığımızın 30/01/2018 tarihli, 38454 sayılı yazısı ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığından İYİ Parti Konya İli Yalıhüyük İlçe Teşkilatı üye sayısının 
bildirilmesinin istenilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30/01/2018 tarihli,  
2018/41 sayılı cevabi yazısında İYİ  Parti Konya İli Yalıhüyük İlçe Teşkilatının kuruluşunun 
olduğu, ancak kayıtlı üyelerinin bulunmadığı bildirilmiştir. 

Bu nedenle; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 78. maddesi ve 2820 sayılı Kanun'un 10. 
maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gelen cevabi yazıda İYİ 
Partinin Yalıhüyük İlçe Teşkilatına kayıtlı üyesinin bulunmadığı anlaşıldığından, İYİ Parti 
Yalıhüyük İlçe Kongresinin yapılamayacağına karar verilmesi gerekmiştir.  
 S O N U Ç:  Açıklanan nedenlerle; 
 1- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 78. maddesi ve 2820 sayılı Kanun'un 10. 
maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilen delege 
listesinde İYİ Partinin Yalıhüyük İlçe Teşkilatına kayıtlı üyesinin bulunmadığı anlaşıldığından, İYİ 
Parti Yalıhüyük İlçe Kongresinin yapılamayacağına,  
 
 2- Karar örneğinin Yalıhüyük İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 

 
   30/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
  

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
    
 

Üye Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

    
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R - 
 
 Mustafakemalpaşa  İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına 
gönderilen 30/01/2018 tarihli 38329 sayılı yazısında; İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe 
Başkanlığının 29/01/2018 tarihli, 2018/5 sayılı yazısı ile 13 Şubat 2018 tarihinde ilçe kongresini 
yapmak üzere başvuruda bulunulduğu, ancak parti tüzüğünün 10. maddesinde parti üyelerinin 
üyelik haklarını 3 ay sonra kullanmaya başlarlar denilmiş olduğu belirtilerek, Başkanlıklarına 
sunulan üye listesinde üyelik tarihlerinin Ocak 2018 ayının değişik günlerinde olması nedeniyle 
söz konusu ilçe kongresinin 13 Şubat 2018 tarihinde yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş 
istenilmiş olmakla, konu incelenerek;     
 

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinin altıncı fıkrasında; “Siyasi partilerin 
bu Kanuna göre yapacakları kongre delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) bentleri 
gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas alınır.” 

 

Aynı Kanunun 21. maddesinin; Birinci fıkrasında; “Siyasi partilerin genel merkez, il ve 
ilçe organları seçimleri ile il kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi 
altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.” 

 

İkinci fıkrasında; “Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin 
toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, büyük 
kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu 
başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede birden fazla ilçe seçim 
kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.” 

 

 Üçüncü fıkrasında; “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip 
incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste 
ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili teşkilatının bulunduğu 
binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.” 
 

 Dördüncü fıkrasında; “İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına 
gönderilir.” 
 

 Sekizinci fıkrasında; “Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy 
verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla 
düzenlenmiş resmi belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanınca verilen, 
seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş ve adayları gösterir listelerin tüzük ve kongre 
yönetmeliklerinde gösterilen usule uygun bir şekilde işleme tabi tutularak sandığa atılması 
suretiyle kullanılır. Oy kullanma ve oyların muteberlik şekil ve şartları siyasi partilerin tüzük ve 
kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.” 
 

 Onuncu fıkrasında; “Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.” 
 

 Onbirinci fıkrasında; “Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya 
kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki 
aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi 
partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun 
öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.” hükümlerine yer verilmiştir. 
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 İYİ Parti Tüzüğünün; 10. maddesinde; “Her üye;  
  

 Kongre delegeliği ile yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliği dahil her türlü görev 
için seçme ve seçilme.. hakkına sahiptir.  
  

 Parti üyeleri üyelik haklarını, üyelik tarihinden üç ay sonra kullanmaya başlarlar.” 
 
  Geçici 5. maddesinin son fıkrasında da; “Tüzüğün 10. maddesinde yazılı olan üyelik 
hakları ile ilgili 3 aylık süre, ilk olağan kurultay sonuçlanıncaya kadar uygulanmaz.” şeklinde 
düzenlemelere yer verilmiştir.  
 

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; her ne kadar İYİ Parti Tüzüğünün 10. 
maddesinde parti üyelerinin üyelik haklarının, üyelik tarihinden üç ay sonra kullanmaya 
başlanacağı düzenlemesine yer verilmiş ise de, Tüzüğün Geçici 5. maddesinin son fıkrasında 
Tüzüğün 10. maddesinde yazılı olan üyelik hakları ile ilgili 3 aylık sürenin, ilk olağan kurultay 
sonuçlanıncaya kadar uygulanmayacağı düzenlemesine yer verilmiş olduğundan,  3 aylık sürenin 
aranamayacağına karar verilmesi gerekmiştir. 

 
S O N U Ç:  Açıklanan nedenlerle; 
 

 1- Her ne kadar İYİ Parti Tüzüğünün 10. maddesinde parti üyelerinin üyelik haklarının, 
üyelik tarihinden üç ay sonra kullanmaya başlanacağı düzenlemesine yer verilmiş ise de, Tüzüğün 
Geçici 5. maddesinin son fıkrasında Tüzüğün 10. maddesinde yazılı olan üyelik hakları ile ilgili 3 
aylık sürenin, ilk olağan kurultay sonuçlanıncaya kadar uygulanmayacağı düzenlemesine yer 
verilmiş olduğundan, 3 aylık sürenin aranamayacağına, 
 

 2- Karar örneğinin Mustafakemalpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
 

   30/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.      

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
    
 
 

Üye Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

    
 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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 Ahırlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 
26/01/2018 tarihli, 34836 sayılı yazıda; İYİ Parti Ahırlı İlçe Başkanlığınca ilçe kongresinin 
10/02/2018 tarihinde yapılacağının bildirildiği, İYİ Parti Ahırlı  İlçe Teşkilatınca verilen üye 
listesinde 32 kişinin kayıtlı olduğunun belirtildiği, ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından 
gönderilen listede 25 kişilik üye kaydının bulunduğu anlaşıldığından, Ahırlı İlçesi İYİ Parti İlçe 
Başkanlığının ilçe kongresinin yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş 
olmakla, konu incelenerek;  

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 
 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun; 

10. maddesinin altıncı fıkrasında; “Siyasi partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre 
delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) bentleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilmiş üye listeleri esas alınır.” 
 İlçe teşkilâtını düzenleyen 20. maddesinin birinci fıkrasında; "Siyasi partilerin ilçe teşkilatı; 
ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana gelir. 
Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilir. Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu 
değildir.", 
 Sekizinci fıkrasında; "İlçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda üyeden 
oluşur. Bu sayı 5'ten az olamaz.", 
 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun;  Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısını düzenleyen 
78. maddesinde; "Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin 
bulunduğu yerde yapılır.  
 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve 
derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  
 Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.", 

"Yönetim kurulunun oluşumunu düzenleyen 84. maddesinde; "Yönetim kurulu, beş asıl ve 
beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.  
 Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; 
genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu 
toplantıya çağırmakla görevlendirir." hükümlerine yer verilmiştir. 

İYİ Parti Tüzüğünün 18. maddesinde; "İlçe yönetim kurulu, üst kademe Parti teşkilatlarının 
talimatlarına uyarak, ilçede Parti adına, Anayasa'ya, yasalara, Parti Tüzüğü ve Programı'na uygun 
olarak her türlü siyasi faaliyeti yapmak, yürütmek ve denetlemekle görevlidir. İlçe yönetim kurulu, 
Parti'nin üye sayısını artırmak için gayret gösterir. Parti'nin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin 
yayılması ve Parti'nin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar, İlçe kongresi için gereken hazırlıkları 
yerine getirir. 

İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanıyla birlikte,  
a) Nüfusu 20.000'den az olan ilçelerde en az on beş en çok yirmi bir üyeden, 
b) Nüfusu 20.000 - 50.000 (50.000 dahil) arasında olan ilçelerde en az on yedi en çok yirmi 

üç üyeden, 
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c) Nüfusu 50.000 - 100.000 (100.000 dahil) arasında olan ilçelerde en az yirmi bir en çok 
yirmi yedi üyeden, 

 d) Nüfusu 100.000 - 500.000 (500.000 dahil) arasında olan ilçelerde en az yirmi beş en çok 
otuz üç üyeden, 

e) Nüfusu 500.000'den fazla olan ilçelerde en az otuz üç en çok kırk üç üyeden 
oluşur. 

Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. 

Genel İdare Kurulu, ilçe yönetim kurulu üye sayılarını, her bir ilçenin şartlarını göz önünde 
bulundurarak veya Partinin siyasi hedefleri doğrultusunda artırma ve azaltma yetkisine sahiptir."  

düzenlemelerine yer verilmiştir. 

İYİ Parti Tüzüğünde olağan ilçe kongrelerinin toplantıya çağrılabilmesi için gerekli kayıtlı 
üye sayısı belirtilmediğinden, bu durumda kıyasen uygulanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 
78. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının iki katından az üyesi bulunan siyasi partinin 
kongre yapma imkanı bulunmamaktadır. 

2820 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca, siyasi partilerin kongrelerinde delege olabilmek 
ve kongrede oy kullanabilmek için ilçe seçim kurulu başkanına bildirilen delegelerin, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi partilere ait kayıtlarda üye olarak isimlerinin bulunması 
zorunludur.  

 Yukarıda yer alan hukuki düzenlemeler ile konu birlikte değerlendirildiğinde; İYİ Parti 
Ahırlı İlçe Başkanlığının Kongresinin yapılması için 32 (otuziki) kişilik liste ile başvuruda 
bulunduğu, bunun üzerine Ahırlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 24/01/2018 tarihli, 31049 sayılı 
yazısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından İYİ Parti Konya İli Ahırlı İlçe Teşkilatı üye 
sayısının bildirilmesinin istenilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/01/2018 
tarihli, 2018/1030 sayılı cevabi yazısında İYİ Parti Konya İli Ahırlı İlçe Teşkilatında 25 (yirmibeş) 
kişilik üye kaydının bulunduğu bildirilmiştir. 

 Bu nedenle; İYİ Parti Tüzüğünde olağan ilçe kongrelerinin toplantıya çağrılabilmesi için 
gerekli kayıtlı üye sayısı belirtilmediğinden ve İYİ Parti Genel İdare Kurulunca  nüfusa göre en az 
15 olan ilçe yönetim kurulu üye sayısını azaltan bir karar da bulunmadığından, bu durumda kıyasen 
uygulanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 78. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının 
(15) iki katından az üyesi bulunan siyasi partinin kongre yapma imkanı bulunmadığından, oy 
kullanma hakkını haiz 25 üyesi bulunan İYİ Parti Ahırlı İlçe Kongresinin 10 Şubat 2018 Cumartesi 
günü yapılamayacağına karar verilmesi gerekmiştir. 

 S O N U Ç:  Açıklanan nedenlerle; 

 1- İYİ Parti Tüzüğünde olağan ilçe kongrelerinin toplantıya çağrılabilmesi için gerekli 
kayıtlı üye sayısı belirtilmediğinden ve İYİ Parti Genel İdare Kurulunca  nüfusa göre en az 15 olan 
ilçe yönetim kurulu üye sayısını azaltan bir karar da bulunmadığından, bu durumda kıyasen 
uygulanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 78. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının 
(15) iki katından az üyesi bulunan siyasi partinin kongre yapma imkanı bulunmadığından, oy 
kullanma hakkını haiz 25 üyesi bulunan İYİ Parti Ahırlı İlçe Kongresinin 10 Şubat 2018 Cumartesi 
günü yapılamayacağına,  

 2- Karar örneğinin Ahırlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
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   30/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.    

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 

    
 

Üye Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

 
 

    
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R - 
Anavatan Partisi Genel Merkezi tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 

29/01/2018 tarihli, 05 sayılı yazıda özetle; Kurulumuzun 19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararı ile 
298 sayılı Kanunun 47. maddesine göre seçmen kütüğü verilebilecek olan ve 14. maddenin 11. 
fıkra ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde öngörülen koşulları 01/01/2018 
tarihinden altı (6) ay öncesi olan 01/07/2017 tarihi itibariyle taşıyan siyasi partilerin ilan edildiği, 
bu ilanda partilerinin isminin bulunmadığı, Yüksek Seçim Kurulunun seçime girebilmek için ilçe 
teşkilatlarında kongre zorunluluğu aradığını daha öncesinde açıklamadığını ve itiraza konu söz 
konusu bu karar dışındaki kararların hiç birinde seçime katılma kriterleri içinde ilçe 
kongrelerinin de yapılması zorunluluğu sayılmadığı, ANAP’ın Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının denetim ve kontrolü altında işlerlik gösteren bir parti olduğu, Anavatan 
Partisinin bu kongreleri yapmak için parti tüzüğü ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde yasal 
süreyi beklemiş olduğu, Kanunda alenen belirtilmeyen fakat Yüksek Seçim Kurulunun bireysel 
yorumu olarak ileri sürdüğü şartları siyasi partilere gerekçeleriyle birlikte tebliğ etmesi 
durumunda veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mevcut durum gibi yönlendirilmemiş 
olması durumunda partilerinin rahatlıkla ilçe kongresini yapmış ve Yüksek Seçim Kurulunun 
aradığı bu zorunluluğu yerine getirmiş olacağı belirtilerek, Kurulumuzun 19/01/2018 tarihli, 37 
sayılı kararın yeniden gözden geçirilerek seçimlere katılma hakkını ve seçmen kütüklerinin elde 
etme hakkına sahip söz konusu listeye Anavatan Partisinin eklenerek yeni karar oluşturulması 
istenilmiş olmakla, konu incelenerek;   

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
Kurulumuz, 19.01.2018 günü yaptığı toplantıda aldığı 2018/37 sayılı kararla; seçime 

katılma yeterliliği olan, ilçe seçim kurullarının oluşumuna üye verebilecek ve seçmen kütüğü 
verilebilecek siyasi partileri tespit ve ilan etmiştir. Bu tespitlere göre belirlenen siyasi partiler 
içerisinde Kurulumuz kararının gözden geçirilerek bu listeye eklenmesi istenen Anavatan Partisi 
bulunmamaktadır. 

Anavatan Partisi özet olarak itirazında; siyasi partilerin genel ve ara seçimlere 
katılabilmeleri için, illerin en az yarısında teşkilat kurmaları, büyük kongrelerini yapmış olmaları 
veya TBMM'de gruplarının bulunmasının yeterli olduğunu, yasa koyucu seçimlere girebilmek 
için ilçe kongresinden hiç bahsetmediğinden, Yüksek Seçim Kurulu'nun ilçede teşkilatın var 
sayılabilmesi için, ilçe kongresinin yapılmasının şart olduğunu kabul eden kararının hatalı 
olduğunu iddia etmiştir. 

Anavatan Partisi itirazını sadece seçimlere katılma yeterliliği yönünden yaptığından, 
seçimlere katılabilecek siyasi partilerin tespiti hususunda öncelikle hangi yasal mevzuatlara göre 
hareket edildiğini ortaya koymak gerekmektedir.  

Yüksek Seçim Kurulu'nun görevlerini tanımlayan 298 sayılı Kanunun 14/11 maddesi; 
''Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye 

meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az 
yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış 
olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır.  

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat 
kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin 
başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki 
beş gün içinde ilan etmek.'' 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 20. maddesi; 
''Siyasi partilerin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve 

kurulmuş ise belde teşkilatından meydana gelir. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de 
öngörülebilir. Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu değildir. 

  



 

 

                  T.C.     
YÜKSEK SEÇİM KURULU 

Karar No : 72 
 
 İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahallelerde partinin son genel seçimde aldığı 
oy sayısına göre, seçime katılmamış partilerde ise üye sayısına göre, bu Kanunun 10 uncu 
maddesinde gösterilen siyasi partiler sicilinde kayıtlı ilgili parti üyelerinin seçtikleri, sayısı 400'ü 
aşmayan delegelerden oluşur. İlçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu başkan ve üyeleri 
ilçe kongresinin tabii üyeleridir. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye 
katılma hakkına sahiptir. Ancak geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden delege sıfatı 
olmayanların kongrede oy kullanma hakkı yoktur. 
 Delege seçimleri; köy ve mahallelerde partinin bu yerlerde son genel seçimde aldığı oy 
miktarı, seçime katılmamış partilerde ise üye sayısı esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek 
kontenjanlara göre yapılır. Köy ve mahallelerdeki üye sayısı delege kontenjanı verilmesini 
gerektiren nispetin altında ise bu durumdaki köy ve mahallelerin diğer köy ve mahallelerle 
birleştirilerek delege seçilmesi mümkündür.'' 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 19. maddesi; 
''Siyasi partilerin il teşkilatı; il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin 

kurulundan oluşur. 
İl kongresi, sayısı altıyüzden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince 

seçilen delegelerden oluşur. O ilin partili milletvekilleri ile yönetim ve disiplin kurulları başkan 
ve üyeleri, il kongresinin tabii üyeleridir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye 
katılma hakkına sahiptirler. Ancak geçici il yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden delege sıfatı 
olmayanların kongrede oy kullanma hakları yoktur.''  

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 22. maddesi; 
''En az yirmi milletvekiline sahip siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup 

kurabilirler.'' 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesi; 
''Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden 

en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat 
kurmayı gerektirir.'' hükümlerini içermektedir. 

Anavatan Partisinin grubunun olup olmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 
sorulmuş olup, verilen cevapta Anavatan Partisinin grubunun olmadığı bildirildiğinden, bu şartı 
taşımadığı anlaşılmıştır. 

Anavatan Partisi, seçimlere katılabilmek için ilçe kongresinin yapılmasının zorunlu 
olmadığını iddia ettiğinden, siyasi partilerin seçimlere girebilmeleri için ilçe kongresinin zorunlu  
olup olmadığı, yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere göre öncelikle irdelenmelidir.  

2820 sayılı Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasında; siyasi partilerin seçimlere 
katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş 
ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunmasının şart olduğu, ikinci fıkrasında da; bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dâhil o 
ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektireceği vurgulanmıştır.  

298 sayılı Kanunun 14/11 maddesinde; Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara 
seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara 
seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel 
teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
gruplarının bulunmasının şart olduğu belirtildikten sonra, bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi 
dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir denilmiştir.  
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                    T.C.     
YÜKSEK SEÇİM KURULU 

Karar No : 72 
 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun ilçe teşkilatı başlığını taşıyan 20. maddesinin 1. 

fıkrasında; siyasi partilerin ilçe teşkilatının ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve 
kurulmuş ise belde teşkilatından meydana geleceği, 20. maddenin 9. fıkrasında da ilçe başkanı 
ile ilçe yönetim kurulunun ilçe kongresince seçileceği belirtildikten sonra, maddenin 2. ve 3. 
fıkralarında ilçe kongresinde kimlerin delege olacağı ve kongrede oy kullanacağı açıkça 
düzenlenmiştir.  

2820 sayılı Kanunun 19. ve 20. maddelerinin ilçe teşkilatını ilgilendiren kısımlarına 
baktığımızda, ilçe teşkilatının zorunlu unsurlarının ilçe kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim 
kurulu olduğu, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulunun ayrıntısı yasada açıklanan ve buna göre 
belirlenen delegelerce ve ilçe kongresince seçilmesi gerektiği, il kongresinde oy kullanacak 
delegelerinde yine ilçe kongresinde seçilmesi gerektiği açıktır. 20. maddede açıkça ilçe 
teşkilatının unsurlarından birinin ilçe kongresi olarak sayılmış olması göz önüne alındığında, bir 
ilçede teşkilatın var sayılabilmesi için ilçe kongresinin yapılmış olmasının zorunlu olduğu ortaya 
çıkmaktadır.  

Kurulumuzun 19/01/2018 tarihli ve 37 sayılı kararı ile; 298 sayılı Kanunun 47. 
maddesine göre seçmen kütüğü verilebilecek olan ve 14. maddenin 11. fıkra ile 2820 sayılı 
Siyasi Partiler  Kanununun 36. maddesinde öngörülen koşulları 01/01/2018 tarihinden altı (6) ay 
öncesi olan 01/07/2017 tarihi itibariyle taşıyan siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- 
Bağımsız Türkiye Partisi, 3- Büyük Birlik Partisi, 4- Cumhuriyet Halk Partisi, 5- Demokrat Parti, 
6- Halkların Demokratik Partisi, 7- Milliyetçi Hareket Partisi, 8- Saadet Partisi, 9- Vatan Partisi 
olduğu tespit edilmiştir. 
 Nitekim, Kurulumuzca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilen teşkilat kütüğü 
üzerinde yapılan inceleme sonunda 19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararı ile seçime katılma 
yeterliliğine sahip siyasi partiler belirlenerek ilân edilmiştir.  
 Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Seçime katılabilecek siyasi partilerin  
belirlenmesine ilişkin 19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararımızın değiştirilmesini gerektiren bir 
neden bulunmadığından talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir.   
    S O N UÇ :  Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1- Seçime katılabilecek siyasi partilerin  belirlenmesine ilişkin 19/01/2018 tarihli, 37 
sayılı kararımızın değiştirilmesini gerektiren bir neden bulunmadığından talebin reddine, 

2- Karar örneğinin Anavatan Partisi Genel Başkanlığına gönderilmesine,  
 

 01/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ  Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU  
Nakiddin BUĞDAY 

 
 

   

 
Üye Üye Üye 

Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 
   
 
 
 

Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU 
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                 T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No :  73 

- K A R A R - 
Kırıkkale Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına 

gönderilen 31/01/2018 tarihli, 40682 sayılı yazıda özetle; İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı 
tarafından 25/01/2018 tarihinde, ilçe kongresinin 09/02/2018 tarihinde yapılması talebi ile 
başvuruda bulunulduğu, daha sonra 30/01/2018 tarihinde İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı 
tarafından Başkanlıklarına sunulan dilekçe ile yönetim kurulunca kongrenin ileri bir tarihte 
yapılması yönünde karar alındığından, kongrenin ertelenmesini talep ettikleri, söz konusu seçimin 
ileri bir tarihte yapılması veya ileri bir tarihe bırakılması yönünde tereddüde düşüldüğünden, 
kongrenin iptal edilip edilemeyeceği hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu 
incelerek;  

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20 ve 21. maddelerinde; siyasi partilerin ilçe teşkilatı 

ve siyasi partilerin organları ile kongre delegelerinin seçimlerinde ilçe seçim kurullarının görev ve 
yetkileri düzenlenmiştir. 

Aynı Kanun'un 21. maddesinin; 
Birinci fıkrasında; “Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri ile il kongresi 

ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre 
aşağıdaki şekilde yapılır.”, 

İkinci fıkrasında; “Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin toplantılarından 
en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, büyük kongreyle il 
kongreleri için Yüksek Seçim kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu başkanına, ilçe 
kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede birden fazla ilçe seçim kurulunun 
bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının 
gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususlar da bildirilir.” 

hükümleri yer almaktadır. 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinde belirtilen esaslara uyulmak koşuluyla 

siyasi parti organ seçimlerinin yargı gözetimi altında yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda, 
kongre yapılmasına karar veren siyasi parti yetkili biriminin yapılacak olan kongrenin ertelenmesi 
isteme hakkı olduğu da kuşkusuzdur. 

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 09/02/2018 tarihinde yapılacağı bildirilen 
İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Kongresinin, ileri bir tarihte yapılmasına ilişkin İYİ Parti Kırıkkale 
Merkez İlçe Başkanlığının isteminin kabul edilmesi gerektiğine karar verilmesi gerekmiştir.         

 S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle; 
 1- 09/02/2018 tarihinde yapılacağı bildirilen İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Kongresinin, 
ileri bir tarihte yapılmasına ilişkin İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığının isteminin kabul 
edilmesi gerektiğine,  

2- Karar örneğinin Kırıkkale Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
01/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.    

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ  Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU  
Nakiddin BUĞDAY 

 
 
 

Üye Üye Üye 
Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

   
 
 
 

Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU 

 



         T.C.           
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
 Karar  No: 77 
 

- K A R A R - 
Gerger İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 

02/02/2018 tarihli yazıda özetle; İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanlığınca, ilçe kongrelerinin 
11/02/2018 tarihinde saat 07.30’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gün  
ve aynı yerde saat 09.30’da yapılması için talepte bulunulduğu, Gerger İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığı tarafından alınan 2018/2 sayılı karar uyarınca kongre ile ilgili işlemler yapıldıktan 
sonra Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2017 tarihli, 2017/863 sayılı kararı da gözetilerek, 
çoğunluğun sağlanamaması halinde kongrenin aynı gün yapılamayacağı hususunun anlaşıldığı, 
Gerger İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca alınan 2018/2 sayılı karar doğrultusunda 11/02/2018 
tarihinde yapılacak olan İYİ Parti Gerger İlçe Kongresinin akıbetinin ne olacağı hususunda görüş 
bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;     

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin;  ikinci fıkrasında; “Seçim yapılacak 
büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak 
parti üyelerini belirleyen listeler, büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim Kurulunun 
önceden belirleyeceği seçim kurulu başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu 
başkanına ilçede birden fazla ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu 
başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.” 

Beşinci fıkrasında; “Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kurulunun gözetimi ve 
denetiminde yapılır. Bu seçimlerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve 
listelerin tanzim tarzı siyasi partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.” hükümleri 
yer almaktadır.  

İYİ Parti Gerger İlçe Başkanlığınca, ilçe kongrelerinin 11/02/2018 Pazar günü saat 
07.30’da,  salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının da aynı yerde ve aynı tarihte saat 
09.30’da yapılmasının  talep edilmesi üzerine, Gerger İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 2018/2 
sayılı kararı ile kongre talebinin kabul edildiği anlaşılmıştır.  

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; İYİ Parti Gerger İlçe Kongresinin 
11/02/2018 Pazar günü saat 07.30’da, salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının da aynı yerde 
ve aynı tarihte saat 09.30’da yapılması talep edilmiş ise de, çoğunluk sağlanamayan birinci 
toplantıya katılamayanların, aynı gün yapılacak olan ikinci toplantıya katılımları da mümkün 
olamayabileceğinden, ikinci toplantının aynı gün yapılamayacağına dair görüş bildirilmesine karar 
verilmesi gerekmiştir.  
 S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
 1- 11/02/2018 Pazar günü yapılacak olan İYİ Parti Gerger İlçe Kongresine ilişkin olarak, 
çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının aynı gün yapılamayacağına, 

2- Karar örneğinin Gerger İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
 

 02/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

Başkanvekili Üye  Üye Üye 
Erhan ÇİFTÇİ Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA 

 
 
 
 

Üye Üye Üye Üye 
Cengiz TOPAKTAŞ Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 81 

- K A R A R - 
 

Keçiborlu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 
06/02/2018 tarihli ve 46851 sayılı yazıda; İYİ Partinin Keçiborlu İlçe Kongresini 09/02/2018 
tarihinde yapacağı, ilçe teşkilatının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına kayıtlı 33 üyesinin olduğu, 
İYİ Parti Tüzüğünde seçilmesi gereken en az asil üye sayısının (15) olarak belirtildiği, yapılacak 
olan Keçiborlu İYİ Parti İlçe Kongresinde yönetim kurulu üyesi en az 15*2=30 kişi ile toplantı 
nisabı sağlanmış olsa bile bu kişilerden 30 kişinin altında bir sayıda oy kullanılması halinde  söz 
konusu seçimin geçerli sayılıp sayılmayacağı hususunda tereddüt oluştuğundan konu hakkında 
görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;  

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 
 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun;  
 İlçe teşkilâtını düzenleyen 20. maddesinin birinci fıkrasında; "Siyasi partilerin ilçe teşkilatı; 
ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana gelir. 
Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilir. Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu 
değildir.", 
 Sekizinci fıkrasında; "İlçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda üyeden 
oluşur. Bu sayı 5'ten az olamaz.", 
 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun; 
 Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısını düzenleyen 78. maddesinde; "Genel kurul toplantıları, 
tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.  
 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve 
derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  
 Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.", 

"Yönetim kurulunun oluşumunu düzenleyen 84. maddesinde; 
 "Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde 
belirtilen sayıda üyeden oluşur.  
 Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; 
genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu 
toplantıya çağırmakla görevlendirir.", 

İYİ Parti Tüzüğünün 18. maddesinde; "İlçe yönetim kurulu, üst kademe Parti teşkilatlarının 
talimatlarına uyarak, ilçede Parti adına, Anayasa'ya, yasalara, Parti Tüzüğü ve Programı'na uygun 
olarak her türlü siyasi faaliyeti yapmak, yürütmek ve denetlemekle görevlidir. İlçe yönetim kurulu, 
Parti'nin üye sayısını artırmak için gayret gösterir. Parti'nin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin 
yayılması ve Parti'nin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar, İlçe kongresi için gereken hazırlıkları 
yerine getirir. 

İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanıyla birlikte,  
a) Nüfusu 20.000'den az olan ilçelerde en az on beş en çok yirmi bir üyeden, 
b) Nüfusu 20.000 - 50.000 (50.000 dahil) arasında olan ilçelerde en az on yedi en çok yirmi 

üç üyeden,  
c) Nüfusu 50.000 - 100.000 (100.000 dahil) arasında olan ilçelerde en az yirmi bir en çok 

yirmi yedi üyeden, 
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d) Nüfusu 100.000 - 500.000 (500.000 dahil) arasında olan ilçelerde en az yirmi beş en çok 
otuz üç üyeden, 

e) Nüfusu 500.000'den fazla olan ilçelerde en az otuz üç en çok kırk üç üyeden 
oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. 
Genel İdare Kurulu, ilçe yönetim kurulu üye sayılarını, her bir ilçenin şartlarını göz önünde 

bulundurarak veya Partinin siyasi hedefleri doğrultusunda artırma ve azaltma yetkisine sahiptir." 
düzenlemelerine yer verilmiştir. 
 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun;  Cemiyetler ve Dernekler kanunlarına yapılan atıfları 
düzenleyen 34. maddesinde;  "Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu, 1630 sayılı 
Dernekler Kanunu veya 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine veya belli 
maddelerine yapılan atıflar, bu Kanuna veya bu Kanunun aynı konuları düzenleyen madde veya 
maddelerine yapılmış sayılır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde aynı konuları düzenleyen 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümlerine atıf yapılmış sayılır." hükümleri yer 
almaktadır. 
 Parti tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20 ve 
29. maddeleri ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 34. maddesi yollamasıyla 4271 sayılı Türk 
Medeni Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 
 Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 4271 
sayılı Türk Medeni Kanununda, yapılan kongrelerin geçerli sayılabilmesi için oy kullanması 
gereken delege sayısına ilişkin bir hüküm yer almamakla birlikte ileride ihtilaf çıkması halinde 
dosyanın itirazen Kurulumuz gündemine gelme olasılığı dikkate alındığında, görüş bildirilmesine 
yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. 

S O N U Ç:  Açıklanan nedenlerle; 
 

 1- 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 4271 sayılı Türk Medeni Kanununda, yapılan 
kongrelerin geçerli sayılabilmesi için oy kullanması gereken delege sayısına ilişkin bir hüküm yer 
almamakla birlikte ileride ihtilaf çıkması halinde dosyanın itirazen Kurulumuz gündemine gelme 
olasılığı dikkate alındığında, görüş bildirilmesine yer olmadığına, 
 

 2- Karar örneğinin Keçiborlu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
 

   07/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
  

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
    

 
 

Üye Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

    
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R - 
….. tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 08/02/2018 tarihli dilekçede özetle; 

İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 18/01/2018 tarihli dilekçe ve ekleri ile 
olağan kongre seçimi yapmak üzere Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
başvuruda bulunulduğu, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 263 
kişilik üye listesinin İYİ Parti Genel Merkezine bildirildiği, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından 
da 210 kişinin parti üyelikleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiği, 53 kişinin başka 
siyasi partilere de üyeliklerinin bulunmasından dolayı üyeliklerinin kabul edilmediği, 263 kişilik 
üye listesinin 28/01/2018-30/01/2018 tarihlerinde 3 gün askıda kaldığı, 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununun 10. maddesinin yedinci fıkrasında, siyasi partilerin bu kanuna göre 
yapacakları kongre delege seçimlerinde Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listelerinin 
esas alınacağının belirtildiği, ancak  04/02/2018 tarihinde yapılan İYİ Parti Osmaniye Merkez 
İlçe kongresinde 291 asil, 21 yedek olmak üzere toplam 312 kişinin il delegeliğine seçildiği, bu 
nedenle 05/02/2018 tarihinde Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itirazda 
bulunduğunu, itirazının Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığından getirilecek parti üye listesi ile karşılaştırma yapılmadan, İYİ Parti 
Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığının kongreden sonra doldurmuş olduğu üye kayıt defterindeki 
listeyi esas alarak reddettiği, 06/02/2018 tarihinde de Osmaniye İl Seçim Kurulu Başkanlığına 
itirazda bulunduğu fakat incelenmeden reddedildiği belirtilerek, başka parti üyelikleri bulunan 53 
kişinin hem il hem ilçe delegeliklerinin düşürülmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
kayıtlarında olmayan ek-2 deki listede yer alanların il delegeliklerinin düşürülmesine karar 
verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;  

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinin yedinci fıkrasında; “Siyasi 

partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) 
bendleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas alınır. “ 

Aynı Kanunun 21. maddesinin; 
İkinci fıkrasında; “Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin 

toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, 
büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu 
başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede birden fazla ilçe seçim 
kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.” 
 Üçüncü fıkrasında; “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili 
teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.” 
 Dördüncü fıkrasında; “İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına 
gönderilir." 
 Sekizinci fıkrasında; "Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy 
verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla 
düzenlenmiş resmi belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanınca verilen, 
seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş ve adayları gösterir listelerin tüzük ve kongre 
yönetmeliklerinde gösterilen usule uygun bir şekilde işleme tabi tutularak sandığa atılması 
suretiyle kullanılır. Oy kullanma ve oyların muteberlik şekil ve şartları siyasi partilerin tüzük ve 
kongre yönetmelikleri ile düzenlenir." 
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 Onuncu fıkrasında; “Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. “ 
 Onbirinci fıkrasında; “Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya 
kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki 
aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili 
siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile 
kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.”  hükümlerine yer verilmiştir. 
 İYİ Parti Tüzüğünün "parti üyelerinin hakları" başlıklı 10. maddesinde her üyenin kongre 
delegeliği ile yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliği dahil her türlü görev için seçme ve 
seçilme hakkına haiz olduğu belirtilmiştir. Bu durumda İYİ Parti'de delege seçilebilmek için 
partiye üye olunması şarttır. 

2820 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca, siyasi partilerin kongrelerinde delege 
olabilmek ve kongrede oy kullanabilmek için ilçe seçim kurulu başkanına bildirilen delegelerin, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi partilere ait kayıtlarda üye olarak isimlerinin 
bulunması zorunludur.  

Bu durumda, siyasi parti ilçe örgütlerinin delege seçimi yapılacak kongreden önce diğer 
belgeler ile birlikte onaylanmak ve ilan edilmek üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına sundukları 
parti üye delege listesinde isimleri bulunanların parti üyesi olup olmadıklarının, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilecek parti üye listesi ile ilçe seçim kuruluna sunulan delege 
listesinin  ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karşılaştırılmak suretiyle doğruluğu ve uygunluğu 
belirlenerek delege listelerinin onaylanıp ilân edilmesi gerekir.  

Dosyanın incelenmesinden; 
Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 05/02/2018 tarihli, 

2018/33 sayılı kararda; Osmaniye Merkez İYİ Partinin ilçede teşkilatının yeni kurulduğu ve 
üyelerin üyeliklerinin yeni olmasından dolayı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığından üye 
yapıldığına dair karar defterlerinde yönetim kurulunca kayıt olanların kayıtları incelenmiş itiraza 
konu 111 kişinin üye kayıtlarının mevcut olduğundan itirazın reddine…………..'ın üye kaydı 
olmadığından il delegeliğinden düşürülmesine karar verildiği, söz konusu kararın kaldırılması 
talebi ile yapılan itirazın ise Osmaniye İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 06/02/2018 
tarihli, 2018/4 sayılı kararı ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 21. maddesinin 10. bendi 
gereğince kesin karar verildiğinden, itirazın incelenmeden reddine karar verildiği  anlaşılmıştır. 

298 sayılı Kanunun 130. maddesinin ikinci fıkrasında, seçimlerle ilgili bazı konularda 
seçimin sonuçlarına etkili olmaları nedeniyle yapılan olağanüstü itirazlarda, alt kademelerce 
verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olmasının, bu itirazın Yüksek Seçim Kurulunca 
incelenmesine engel olmayacağı belirtilmiş olduğundan, Yasaya ve buna bağlı olan Tüzüğe 
açıkça aykırılık teşkil ettiği öne sürülerek olağanüstü itiraz süresi içerisinde yapılan bu itirazın, 
seçim neticesine ilişkin olması nedeniyle Kurulumuzca incelenmesine engel teşkil etmediği ve 
bu hükmün kıyasen uygulanması gerektiği sonucuna varılarak işin esasına geçilmiştir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, siyasi parti ilçe örgütlerinin diğer belgeler ile birlikte 
onaylanmak ve ilan edilmek üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına sundukları parti delege 
listesinde isimleri bulunanların parti üyesi olup olmadıklarının, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığından getirtilecek parti üye listesi ile ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
karşılaştırma yapılmak suretiyle doğruluğu ve uygunluğu belirlenerek delege listelerinin 
onaylanıp ilan edilmesi gerekir. Ancak, Osmaniye Merkez ilçe kongresinde tek liste ile seçime 
gidilmesi ve oy kullanan üye/delegelerden (148) kişinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığın üye 
kayıt listesinde yer alması nedeniyle bu durum sonuca etkili görülmediğinden söz konusu 
kongrenin geçerliliği yönünde bir noksanlık oluşturmamaktadır. 
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Kurulumuzca söz konusu kongrede delegeliğe seçilenler yönünden yapılan değerlendirme 

neticesinde; 04/02/2018 tarihinde yapılan İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe kongresinde seçilen 
delegeler açısından 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinin yedinci fıkrası ve İYİ 
Parti Tüzüğün 10. maddesi gereğince, delege olarak seçilenlerin parti üyesi olmaları şart olup, 
parti üyeliğinin tespiti açısından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilen üye listesi esas 
alınarak itiraz konusunda buna göre bir karar verilmesi gerekirken, sadece parti kayıtları esas 
alınarak verilen Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 05/02/2018 tarihli, 2018/33 
sayılı kararının tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmasına,  

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bildirilen üye listesi esas alınarak yapılacak 
inceleme sonucuna göre seçilen delegelere ilişkin itirazın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 
sonuçlandırılması gerektiğine, 

karar verilmesi gerekmiştir. 
 

S O N U Ç:  Açıklanan nedenlerle; 
 1- 04/02/2018 tarihinde yapılan İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe kongresinde seçilen 
delegeler açısından 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinin yedinci fıkrası ve İYİ 
Parti Tüzüğün 10. maddesi gereğince, delege olarak seçilenlerin parti üyesi olmaları şart olup, 
parti üyeliğinin tespiti açısından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilen üye listesi esas 
alınarak itiraz konusunda buna göre bir karar verilmesi gerekirken, sadece parti kayıtları esas 
alınarak verilen Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 05/02/2018 tarihli, 2018/33 
sayılı kararının tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmasına, 

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bildirilen üye listesi esas alınarak yapılacak 
inceleme sonucuna göre seçilen delegelere ilişkin itirazın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 
sonuçlandırılması gerektiğine, 

3- Karar örneğinin gereği ve ……………… tebliğ için Osmaniye Merkez İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,  

12/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
    

 
 

Üye Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

    
         
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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-  K A R A R - 
 

Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Toroslar İlçe 
Başkanlığı adına ……………. tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 09/02/2018 havale 
tarihli dilekçede özetle; Toroslar 2. İlçe Seçim Kurulunun 30/01/2018 tarihli, 2018/2 sayılı kararı 
ile Toroslar 2. İlçe Seçim Kurulunun 298 sayılı Kanunun 19. maddesinin 2. fıkrasında yazılı 
şekle aykırı olarak oluşturulduğu, kurula memur üye olarak seçilen iki kişinin ilçede çalışmayan 
ve kaymakamlık tarafından da ismi bildirilmeyen kişiler olduğu gerekçesiyle Toroslar 2. İlçe 
Seçim Kurulu oluşumuna ilişkin kararına karşı 06/02/2017 tarihinde yapmış oldukları itirazın, 
yasal süresinde yapılmadığından bahisle reddine dair verilen Mersin İl Seçim Kurulunun 
07/02/2018 tarihli, 2018/3 sayılı kararın kaldırılarak, Toroslar 2. İlçe Seçim Kurulu oluşumuna 
yönelik itirazlarının değerlendirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek; 

 

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun; “İlçe 
seçim kurullarına ait itiraz ve şikayet” başlıklı 120. maddesinde; “İlçe seçim kurulu teşkili 
işlemlerine karşı, il seçim kurullarına bunların teşekkülünden itibaren en geç iki gün içinde itiraz 
olunabilir.  

 

İl seçim kurulları, itirazları en geç iki gün içinde, kesin olarak karara bağlar.” hükmü yer 
almaktadır.  
 

 Mersin İl Seçim  Kurulunun 07/02/2018 tarihli, 2018/3 sayılı kararı ile; Toroslar 2. İlçe 
Seçim Kurulu oluşumuna ilişkin itirazın 298 sayılı Kanunun 120. maddesi gereğince yasal süresi 
içerisinde yapılmadığından itirazın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.  

 

Kurulumuzca yapılan değerlendirmede; Toroslar 2. İlçe Seçim Kurulu oluşumuna ilişkin 
30/01/2018 tarihli, 2018/2 sayılı karara karşı yapılan itirazın reddine dair verilen Mersin İl Seçim 
Kurulunun 07/02/2018 tarihli, 2018/3 sayılı kararın usul ve yasalara uygun olduğu ve tam 
kanunsuzluk hali bulunmadığı anlaşıldığından, ayrıca il seçim kurulunun itiraz üzerine verdiği 
kararın yukarıda belirtilen kanun hükmüne göre kesin nitelikte olduğundan, itirazın reddine karar 
vermek gerekmiştir. 
 

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
 

 1-  İtirazın reddine, 
 

2- Karar örneğinin Adalet ve Kalkınma Partisi Toroslar İlçe Başkanlığına tebliği için 
Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığına, bilgi için Toroslar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
gönderilmesine,  

 

12/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
  

 
  

 
Üye Üye Üye Üye 

Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 
    
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R - 

 
 Merkezefendi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına 
gönderilen 09/02/2018 tarihli, 51465 sayılı yazıda; Özgürlük ve Dayanışma Partisi Denizli İl 
Teşkilatının 07/02/2018 tarihli yazısı ile 11-12 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan büyük 
kongreye katılabilmek için ilçe kongresini yapmadan il kongresini yapmak için Başkanlıklarına 
müracaat etmiş olduğu, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Denizli İl Teşkilatına Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre Merkezefendi İlçe teşkilatına kayıtlı toplam 64 üyesi 
bulunduğu, bu üyelerin diğer ilçelere kayıtlı üyelerin atama yoluyla yapıldığı ve atanan üyelerin 
kuruluş işlemlerini gerçekleştirileceğinin bildirildiği belirtilerek, ilçe kongreleri yapılmadan il 
kongresinin yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş istenilmiş olmakla, konu incelenerek;   

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 
Anayasa'nın 69. maddesinde siyasi partilerin faaliyetlerinin, parti içi düzenlemelerin ve 

çalışmalarının demokratik ilkelere uygun olacağı, bu ilkelerin uygulanmasının Kanunla 
düzenleneceği belirtilmektedir. 

Siyasi partilerin, Anayasa'nın 69. maddesine dayalı 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 
çerçevesinde teşkilatlanması zorunludur. Anılan Yasanın dördüncü bölümünde, 19 uncu ve 
devamı maddelerinde, siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatı düzenlenmekte; il teşkilatı başlıklı 19 
uncu maddede, il kongresi il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu ile birlikte il 
teşkilatının bir öğesi olarak sayılmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da; “il kongresi, 
sayısı altı yüzden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince seçilen 
delegelerden oluşur.” kuralı yer almaktadır. Bu yasa kuralına göre, ilçe kongreleri toplanıp, 
delege seçimleri yapılmadan il kongresinin oluşturulması mümkün değildir. 
 Bir ilde teşkilatlanmanın ne şekilde tamamlanmış sayılacağı hususu 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14/11. maddesinde; 
“bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı 
gerektirir.” şeklindeki kural ile açıklanmakta, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun            
“Siyasi partilerin seçimlere katılması” başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasındaki; “Bir ilde 
teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı 
gerektirir.” hükmü ile bu husus teyit edilmektedir.  

2820 sayılı Kanunun 21. maddesinin 3, 4, 5 ve 10. fıkralarında ise; 
 “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek 

suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste ile 
yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili teşkilatının bulunduğu 
binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür. 

İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün 
içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına gönderilir. 
          Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır. 
Bu seçimlerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve listelerin tanzim tarzı 
siyasi partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki 
gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin 
olarak karara bağlanır.” 

hükümleri yer almaktadır. 
 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Tüzüğünün  19. maddesinde; “İl kongresi, seçilmiş ve 
doğal delegelerden oluşur.  
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a) Seçilmiş Delegeler: İlçe kongrelerince seçilir. İlçe kongrelerince seçilen en çok 600 
delegenin veya il sınırları içinde toplam parti üye sayısı 600‘den çok değilse, ildeki tüm parti 
üyelerinin katılımı ile oluşur. Kongrenin toplam delege sayısı 600‘ü aşarsa, ilçelerin toplam üye 
sayısının 600 sayısına bölünmesiyle çıkacak sayının ilçe sayısına bölümünden çıkacak sayı, ilçe 
delegeliğini oluşturur. Hesaplamada tam sayıdan küçük sayılar tam sayıya tamamlanır.  

 

 b) Doğal Delegeler: İl başkanı, il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ve ilin partili 
milletvekilleri yasa hükümleri çerçevesinde doğal delegedirler…” kuralı yer almıştır.  

 Yukarıda anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, il’in mevcut ilçelerinden  en az üçte 
birinde teşkilatlanmasını tamamlamayan siyasi partilerin o il’de teşkilatlanma şartını 
sağladığından söz edilemeyeceğinden, il’de teşkilatlanıp, ilçe kongrelerini yapmamış veya 
yeterli ilçede teşkilat kurmamış olan siyasi partilerin, il kongrelerini yapmalarına imkan 
bulunmamaktadır.  

Bu hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az 
üçte birinde ilçe kongreleri yapılmadan ve ilçe kongresince il delegeleri belirlenmeden il 
kongresinin yapılamayacağına karar verilmelidir. 

  

 S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle; 
 

 1- Merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde ilçe kongreleri yapılmadan ve 
ilçe kongresince il delegeleri belirlenmeden il kongresinin yapılamayacağına, 
  

2- Karar örneğinin Merkezefendi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
 

12/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
  

 
  

 
Üye Üye Üye Üye 

Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 
    
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R - 
Torul İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 

13/02/2018 tarihli ve 140.10.01 sayılı yazıda; Bağımsız Türkiye Partisi Torul İlçe Başkanlığının 
09/02/2018 tarih ve 2018/1 sayılı yazısı ile 24/02/2018 tarihinde Kongre yapmak üzere 
Başkanlıklarına müracaat ettikleri, delege listesinde 6 üyenin isminin bulunduğu, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak ilgili partiye ait üye listesinin istenildiği, ancak bildirilen 
üye listesinde sadece 5 üyenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında kayıtlarının bulunduğu, 
Bağımsız Türkiye Partisi Tüzüğünün 28. maddesinde ise “İlçe Yönetim Kurulu, başkan hariç beş 
asil üyeden teşekkül eder. Aynı sayıda yedek üye seçilir. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu ilçe 
kongresince gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir. Teşkilatın ilk kuruluşunda yedek liste verilmesi 
zorunlu değildir. Daha sonraki seçimlerde yeter sayıda yedek üye olmaması halinde mevcutla iktifa 
olunur.” düzenlemesinin yer aldığı, Bağımsız Türkiye Partisinin 24/02/2018 tarihinde ilçe 
kongresinin yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu 
incelenerek;  
 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun; 
 İlçe teşkilâtını düzenleyen 20. maddesinin birinci fıkrasında; 
 "Siyasi partilerin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş 
ise belde teşkilatından meydana gelir. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilir. 
Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu değildir.", 
 Sekizinci fıkrasında; 
 "İlçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda üyeden oluşur. Bu sayı 5'ten az 
olamaz.", 
 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun; 
 Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısını düzenleyen 78. maddesinde;  
 "Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu 
yerde yapılır.  
 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve 
derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  
 Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.", 

"Yönetim kurulunun oluşumunu düzenleyen 84. maddesinde; 
 "Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde 
belirtilen sayıda üyeden oluşur.  
 Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; 
genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu 
toplantıya çağırmakla görevlendirir.", 
     5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun;  
 Cemiyetler ve Dernekler kanunlarına yapılan atıfları düzenleyen 34. maddesinde; 
  "Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu, 1630 sayılı Dernekler Kanunu veya 
2908 sayılı Dernekler Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine veya belli maddelerine yapılan 
atıflar, bu Kanuna veya bu Kanunun aynı konuları düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış 
sayılır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde aynı konuları düzenleyen 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanununun ilgili hükümlerine atıf yapılmış sayılır." 
 hükümleri yer almaktadır. 
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 Bağımsız Türkiye Partisi Tüzüğünün 25. maddesinde; “İlçe Yönetim Kurulu, başkan hariç 
beş asil üyeden teşekkül eder. Aynı sayıda yedek üye seçilir. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu 
ilçe kongresince gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir. Teşkilatın ilk kuruluşunda yedek liste 
verilmesi zorunlu değildir. Daha sonraki seçimlerde yeter sayıda yedek üye olmaması halinde 
mevcutla iktifa olunur.”düzenlemesi yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan hukukî düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; 
Bağımsız Türkiye Partisi Torul İlçe Kongresinin 2820 sayılı Kanun’un 20/1. maddesi 

hükmü ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 78/2 ve 84/1. maddesi hükümleri uyarınca ikinci 
toplantının en az 5 (beş) üyeden oluşması gereken ilçe yönetim kurulu asıl üye sayısının iki katı 
olan 10 (on) üyeden daha az üye ile toplanmasının mümkün olamayacağı, buna göre birinci 
toplantının ise evleviyetle bu sayıdan aşağı olamayacağının anlaşılması karşısında;  

24/02/2018 tarihinde yapılması planlanan Bağımsız Türkiye Partisi Torul İlçe Kongresinin 
mevcut 5 (beş) üye ile yapılamayacağına karar verilmesi gerekmiştir.  

S O N U Ç:  Açıklanan nedenlerle; 
 1- 24/02/2018 tarihinde yapılması planlanan Bağımsız Türkiye Partisi Torul İlçe 
Kongresinin mevcut 5 (beş) üye ile yapılamayacağına,  

2- Karar örneğinin Torul İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,  
15/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 
 

Üye 

 
 
 

Üye 

 
 
 

Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ 

        
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R – 
 

Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı ………… tarafından Kurulumuz Başkanlığına 
gönderilen 13/02/2017 tarihli, 18/1227 sayılı yazıda özetle; seçmen kütüğü verilebilecek olan ve 
seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerin tespitine ilişkin Kurulumuzun 19/01/2018 
tarihli, 2018/37 sayılı kararda partilerinin ismi bulunmadığı, Hak ve Özgürlükler Partisinin 
seçime katılma yeterliliği olan partiler içinde kabul edilmemesinin hukuka aykırı olduğu, on 
binlerin oyunu almış olan bir partinin Yüksek Seçim Kurulu kararı ile seçim yarışının dışında 
bırakılması demokratik ilkelerle izah edilemez olduğu, 41 il ve bu illerin üçte bir ilçesinde 
örgütlenmenin ciddi bir mali külfet olduğu, hazine yardımı almayan bir partinin bu mali yükün 
altından kalkmasının zor olduğu, ancak ciddi bir sermaye grubunun desteği ile mümkün 
olabildiği, bu durumda siyasi faaliyette bulunma fırsatının belirli ekonomik imkanları olanlara 
verilmiş olduğu, bu durumun Anayasal güvence altında olan eşitlik hakkına aykırı olduğu, bu 
nedenle Anayasaya aykırı olan 298 sayılı Kanunun 14. ve 2820 sayılı Kanunun 36. maddelerinin 
iptali için Yüksek Seçim Kurulunca Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla gönderilmesi gerektiği, 
siyasi partileri demokratik yarışmalarda ekarte eden tek iradenin seçmen iradesi olduğu 
belirtilerek, öncelikle Anayasaya aykırı olan 298 sayılı Kanunun 14. maddesi ile 2820 sayılı 
Kanunun 36. maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine götürülmesine ve Yüksek Seçim 
Kurulunun 19/01/2018 günlü 2018/37 sayılı kararının kaldırılarak Hak ve Özgürlükler Partisinin 
de seçimlere katılma hakkının olduğunun tespitine karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu 
incelenerek;      

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 

 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 47. 
maddesinde; “Seçmen kütükleri; seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi parti merkezlerince 
yahut yetkilendirilmiş il veya ilçe başkanlarınca, talep edildiğinde; Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından belirlenen gideri Maliye veznesine yatırılmak ve makbuzu ibraz edilmek kaydı ile, bir 
seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu başkanınca, bilgisayar 
ortamında veya liste düzeyinde imza mukabilinde, istek sahibine verilir.” hükmüne yer verilmiştir. 
  

2820 sayılı Kanun'un 36. maddesinin birinci fıkrasında; siyasi partilerin seçimlere 
katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş 
ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunmasının şart olduğu, ikinci fıkrasında da; bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dâhil o 
ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektireceği vurgulanmıştır.  
 

Kurulumuzun 19/01/2018 tarihli ve 37 sayılı kararı ile; 298 sayılı Kanunun 47. 
maddesine göre seçmen kütüğü verilebilecek olan ve 14. maddenin 11. fıkra ile 2820 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde öngörülen koşulları 01/01/2018 tarihinden altı (6) ay 
öncesi olan 01/07/2017 tarihi itibariyle taşıyan siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- 
Bağımsız Türkiye Partisi, 3- Büyük Birlik Partisi, 4- Cumhuriyet Halk Partisi, 5- Demokrat Parti, 
6- Halkların Demokratik Partisi, 7- Milliyetçi Hareket Partisi, 8- Saadet Partisi, 9- Vatan Partisi 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

 Nitekim, Kurulumuzca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilen teşkilat kütüğü 
üzerinde yapılan inceleme sonunda 19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararı ile seçime katılma 
yeterliliğine sahip siyasi partiler belirlenerek ilân edilmiştir.  
 
 Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Anayasaya aykırılık iddiası ciddi 
görülmediğinden konunun Anayasa Mahkemesine götürülmesine yer olmadığına, seçime 
katılabilecek siyasi partilerin  belirlenmesine ilişkin 19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararımızın 
değiştirilmesini gerektiren bir neden bulunmadığından talebin reddine karar verilmesi 
gerekmiştir.  
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    S O N UÇ :  
 

 Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
 

 

1- Anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülmediğinden konunun Anayasa Mahkemesine 
götürülmesine yer olmadığına, seçime katılabilecek siyasi partilerin  belirlenmesine ilişkin 
19/01/2018 tarihli, 37 sayılı kararımızın değiştirilmesini gerektiren bir neden bulunmadığından 
talebin reddine, 
                

 

2- Karar örneğinin Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanlığına gönderilmesine,  
 15/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 
 
 

Üye 

 
 
 
 

Üye 

 
 
 
 

Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ 

 
 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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 Kurulumuz Başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili ……….. 
tarafından verilen 13/02/2018 tarihli dilekçede özetle; Cumhuriyet Halk Partisinin 4 Şubat 2018 
tarihinde yapılan olağan büyük kongresinde 436 sıra numarası ile parti meclisine aday olduğu, 
oy sayım, tasnif ve tutanaklarının birleştirilmesi işlemlerinde ciddi ve yaygın yanlışlık ve maddi 
hatalar yapıldığının saptandığı, 3 nolu sandıkta ………… 'ya hiç oy çıkmadığı daha sonra İlçe 
Seçim Kuruluna yapılan itiraz üzerine 3 nolu sandıkta adı geçen kişiye ait 13 oy çıktığının tespit 
edildiği, bu nedenle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına süresi içinde itiraz ettiği, ancak 
Çankaya 4.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 06/02/2018 tarihli, 2018/14 sayılı kararı ile seçim 
tasnif işlemleri esnasında sandık kurullarına yapılmış bir itiraz bulunmadığı tespit edildiği, bunu 
da bir şekil şartı olarak öngörüp işin esasına girmeksizin yasaya aykırı bularak itirazının 
reddedildiği, oysa 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 21. maddesinde "seçimlerin devamı 
sırasında yapılan işlemlere karşı yapılan itirazlar hakim tarafından incelenir." hükmünün yer 
aldığı, ayrıca siyasi partilerin seçimlerini tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen esaslarda 
yapabilecekleri de belirtildiği, buna göre CHP Kurultay Yönetmeliğinin "İtiraz" başlıklı 24. 
maddesinde, Kurultaydaki seçim işlemlerine karşı itirazın iki gün içinde görevli seçim kurulu 
başkanı hakim nezdinde yapılacağı açıkça belirtildiği, CHP Parti Meclisine 311 oy alarak 9. 
sırada yedek olarak seçildiği, itirazının kabulü ile yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi halinde 
sıralamasının değişeceği ayrıca 14/02/2018 tarihli ek dilekçesinde belirtilen; 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun doğrultusunda yapılan 
seçimlerde seçimlere katılmaya hak kazanan tüm partiler yasa gereği her sandık için parti 
müşahidi görevlendirme hakkına sahip oldukları, ancak parti kongrelerinde adayların sandık 
başında müşahit ve gözlemci görevlendirme haklarının olmadığı, bu nedenle anında sandık 
sonucuna itiraz etme imkanı bulunmadığından, açıklanan nedenlerle Çankaya 4. İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığının 06/02/2018 tarihli, 2018/14 sayılı kararının tam kanunsuzluk nedeniyle 
kaldırılarak sandıkların yeniden sayılmasına karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu 
incelenerek; 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 20 ve 21. maddelerinde; siyasi partilerin ilçe 
teşkilatı ve siyasi partilerin organları ile kongre delegelerinin seçimlerinde ilçe seçim 
kurullarının görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 

Aynı Kanun’un 21. maddesinin; 

Üçüncü fıkrasında; “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili 
teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.” 

Dördüncü fıkrasında; İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına 
gönderilir.” 

Beşinci fıkrasında;” Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kurulunun gözetimi ve 
denetiminde yapılır. Bu seçimlerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve 
listelerin tanzim tarzı siyasi partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.” 

Onuncu fıkrasında, “Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.”  hükümlerine yer verilmiştir. 
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Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 06/02/2018 tarihli, 2018/14 
sayılı kararda; 4 Şubat 2018 tarihinde 25 ayrı sandıkta gerçekleştirilen CHP Olağan Kurultayında 
…………un Parti Meclisi 436. sırada aday olarak katıldığı seçim sonuçlarını kapsayan 5, 6, 9, 
12, 16, 21 ve 25 nolu sandık sonuç tutanakları ile birleştirme tutanaklarının birlikte incelenmesi 
sonucunda herhangi bir maddi hataya rastlanmadığı, seçim tasnif işlemleri esnasında sandık 
kurullarına yapılmış bir itiraz bulunmadığı, yasanın itirazların esas yönünden incelenebilmesini 
bazı şekil unsurlarının gerçekleşmiş bulunması koşuluna bağladığı, bu koşulların 
gerçekleşmediği anlaşıldığından, işin esasen incelenmesi yasaya aykırı olduğu, buna göre, 
gerekçe ve delil göstermeden soyut iddialarla yapılan itirazın reddine karar verildiği 
anlaşılmıştır.  

Tam kanunsuzluk hallerinde; bu durumu herhangi bir sebeple öğrenen Yüksek Seçim 
Kurulunun sürenin geçmiş olmasına, işlemlerin kesinleşmiş bulunmasına bakmaksızın 
Anayasanın 79 uncu maddesinde “Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen 
içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve 
seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve 
kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme 
görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.” şeklinde ifa edilen yetkiyi kullanarak kanunsuz işlem 
yerine kanuna uygun işlemleri yapması veya yaptırması zorunludur. 

Nitekim, Yüksek Seçim Kurulunca İl ve İlçe Seçim Kurullarının itiraz üzerine verdiği 
kararların kesin olmasına bakılmaksızın 298 sayılı Kanunun 130’uncu maddesine istinaden 
yanlış uygulamalar kaldırılmış ve Kanuna uygun işlemler tesisine karar verilmiştir. 

Bu hükümler çerçevesinde itiraz konuları incelendiğinde; siyasi partilerin il ve ilçe 
organlarının seçimleri ile büyük kongre delegelerinin seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
(Hâkim) görevlendirilmiş ve vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetkisi ve 
görevi bir üst kurula verilmediği gibi, ileri sürülen itiraz nedeninin de ayrıca tam kanunsuzluk 
halini içermediği sonucuna varılmıştır.  
 Bu nedenle; 4 Şubat 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında yapılan 
Parti Meclisi Üyeliği seçimlerine ilişkin olarak verilen Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığının 06/02/2018  tarihli ve 2018/14 sayılı kararı kesin olduğundan ve ileri sürülen itiraz 
nedeninin de tam kanunsuzluk halini içermediği anlaşıldığından, itirazın kesinlik nedeniyle 
reddine karar vermek gerekmiştir.  

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
1- İtirazın kesinlik nedeniyle reddine, 

 2- Karar örneğinin Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili ……………'a  
gönderilmesine,  

15/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 

Üye 

 
 

Üye 

 
 

Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ 

        
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R - 
 Samsun İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla İYİ Parti Samsun Atakum İlçe Başkanı 
Selen Gülhan ÇAM tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 15/02/2018 tarihli dilekçede 
özetle; 10/02/2018 Cumartesi günü yapılan İYİ Parti Atakum İlçe Teşkilatı 1. Olağan 
Kongresinde, başka parti üyesi olan veya üye olmadığı halde il delegesi seçilenlerin delege 
listesinden çıkarılmaları yönünde yapılan itiraz üzerine; Atakum İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığının 12/02/2018 tarihli, 2018/3 sayılı kararı ile …’ın parti üyesi olmadığının tespit 
edildiği gerekçesi ile Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesi gereğince il delegeliğinden 
çıkarılmalarına karar verildiği, oysa Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinin 6. fıkrasında, 
siyasi partilerin kongrelerinde, delege seçimlerinde ve ön seçimlerde Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına siyasi partilerce bildirilmiş üye isim ve listelerinin esas alınması gerekmiş ise de, 
bu hükmün söz konusu seçimlere ilişkin kongrelerde oy kullanabilmek, yani seçme hakkı için 
konulmuş bir kural olduğu, seçilme hakkı yönünden üyeliğin ispatında Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirilmiş üye listesinin aranması zorunluluğu bulunmadığı belirtilerek, mevcut il 
delege adaylarının partiye kayıtlarının yapılacak olan il kongresinde dikkate alınması gerektiği, 
bu nedenle söz konusu Atakum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 12/02/2018 tarihli, 2018/3 
sayılı kararın Anayasal haklara ve Siyasi Partiler Kanununa aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 
iptaline karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;    
       

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinin yedinci fıkrasında; “Siyasi 
partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) 
bendleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas alınır. “ 

Aynı Kanunun 21. maddesinin; 
İkinci fıkrasında; “Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin 

toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, 
büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu 
başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede birden fazla ilçe seçim 
kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.” 
 Üçüncü fıkrasında; “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili 
teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.” 
 Dördüncü fıkrasında; “İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına 
gönderilir." 
 

 Sekizinci fıkrasında; "Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy 
verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla 
düzenlenmiş resmi belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanınca verilen, 
seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş ve adayları gösterir listelerin tüzük ve kongre 
yönetmeliklerinde  gösterilen  usule  uygun  bir  şekilde  işleme  tabi  tutularak   sandığa  atılması  
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suretiyle kullanılır. Oy kullanma ve oyların muteberlik şekil ve şartları siyasi partilerin tüzük ve 
kongre yönetmelikleri ile düzenlenir." 
 

 Onuncu fıkrasında; “Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. “ 
  

 Onbirinci fıkrasında; “Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya 
kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki 
aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili 
siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile 
kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.”  hükümlerine yer verilmiştir. 
   

 İYİ Parti Tüzüğünün "parti üyelerinin hakları" başlıklı 10. maddesinde her üyenin kongre 
delegeliği ile yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliği dahil her türlü görev için seçme ve 
seçilme hakkına haiz olduğu belirtilmiştir. Bu durumda İYİ Parti'de delege seçilebilmek için 
partiye üye olunması şarttır. 
 

 2820 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca, siyasi partilerin kongrelerinde delege 
olabilmek ve kongrede oy kullanabilmek için ilçe seçim kurulu başkanına bildirilen delegelerin, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi partilere ait kayıtlarda üye olarak isimlerinin 
bulunması zorunludur.  
 

 Bu durumda, siyasi parti ilçe örgütlerinin delege seçimi yapılacak kongreden önce diğer 
belgeler ile birlikte onaylanmak ve ilan edilmek üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına sundukları 
parti üye delege listesinde isimleri bulunanların parti üyesi olup olmadıklarının, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilecek parti üye listesi ile ilçe seçim kuruluna sunulan delege 
listesinin  ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karşılaştırılmak suretiyle doğruluğu ve uygunluğu 
belirlenerek delege listelerinin onaylanıp ilân edilmesi gerekir.  

 

 Dosyanın incelenmesinden;  
 

 Atakum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 12/02/2018 tarihli, 2018/3 sayılı 
kararda; 10/02/2018 Cumartesi günü yapılan kongre seçimine ilişkin tutanakların incelenmesi 
sonucu, kesinleşen delege listesinde bulunan 79 (yetmiş dokuz) delegeden 64 (altmış dört) 
delegenin oy kullandığı, Başkanlıklarının kararı ile delege listesinden çıkarılan ve imza 
bölümleri kapatılan 25 (yirmi beş) kişiden hiçbirine oy kullandırılmadığı, seçim iş ve işlemleri 
sırasında yasal mevzuata aykırılık teşkil edecek herhangi bir durumun olmadığı, 2820 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinde “Siyasi partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre 
delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) bendleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilmiş üye listeleri esas alınır” denilmekte olup, İYİ Parti ilçe kongresinde kazanan listenin 
itiraza konu il delegeleri yönünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üye listeleri ile 
karşılaştırılması sonucu; oy pusulasında il delegesi aday listesi kısmında adları bulunan; …’ın 
parti üyesi olmadığı tespit edilmiş ve Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesi gereğince il 
delegeliğinden çıkarılmalarına karar verildiği anlaşılmıştır. 
 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinde; siyasi partilerin genel merkez, il 
ve ilçe organları seçimleri ile il kongresi ve büyük kongre delege seçimlerinin ilçe seçim kurulu 
başkanı hâkimin gözetimi ve denetimi altında yapılacağı, yapılacak itirazların ilçe seçim kurulu 
başkanı Hâkim tarafından inceleneceği ve kesin olarak karara bağlanacağı hüküm altına 
alınmıştır. Bu nedenle Kanun, siyasi partilerin il ve ilçe organlarının seçimleri ile büyük kongre 
delegelerinin  seçimlerinde  İlçe  Seçim  Kurulu  Başkanı  (Hâkim)  görevlendirilmiş   ve  vermiş  
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olduğu kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetkisi ve görevi bir üst kurula verilmediği  
gibi, ileri sürülen itiraz nedenlerinin de ayrıca tam kanunsuzluk halini içermediği 
anlaşılmaktadır. 

 

  Bu nedenle; 10/02/2018 tarihinde yapılan İYİ Parti Atakum İlçe Başkanlığı 1. Olağan 
Kongresine ilişkin Atakum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 12/02/2018 tarihli, 2018/3 sayılı 
kararı kesin olduğundan ve itiraz nedenleri de tam kanunsuzluk halini içermediğinden, yapılan 
itirazın kesinlik nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.   

 S O N U Ç:  Açıklanan nedenlerle;   

 1- İtirazın kesinlik nedeniyle reddine, 

 2- Karar örneğinin Selen Gülhan ÇAM’a tebliğ için Atakum İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığına gönderilmesine,   

 20/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 
 

 Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA İlhan HANAĞASI 

 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R - 

 Samsun İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla ……… tarafından Kurulumuz 
Başkanlığına gönderilen 15/02/2018 tarihli dilekçede özetle; 10/02/2018 Cumartesi günü yapılan 
İYİ Parti İlkadım İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresinde, başka parti üyesi olan veya üye 
olmadığı halde il delegesi seçilenlerin delege listesinden çıkarılmaları yönünde yapılan itiraz 
üzerine; İlkadım 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 13/02/02018 tarihli, 2018/33 sayılı kararı ile  
….’in parti üyesi olmadığının tespit edildiği gerekçesi ile Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesi 
gereğince il delegeliğinden çıkarılmalarına karar verildiği, oysa Siyasi Partiler Kanununun 10. 
maddesinin 6. fıkrasında, siyasi partilerin kongrelerinde, delege seçimlerinde ve ön seçimlerde 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına siyasi partilere bildirilmiş üye isim ve listelerinin esas 
alınması gerekmiş ise de, bu hükmün söz konusu seçimlere ilişkin kongrelerde oy kullanabilmek, 
yani seçme hakkı için konulmuş bir kural olduğu, seçilme hakkı yönünden üyeliğin ispatında 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listesinin aranması zorunluluğu bulunmadığı 
belirtilerek, mevcut il delege adaylarının partiye kayıtlarının yapılacak olan il kongresinde 
dikkate alınması gerektiği, bu nedenle söz konusu  İlkadım 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 
13/02/2018 tarihli, 2018/33 sayılı kararın Anayasal haklara ve Siyasi Partiler Kanununa aykırılık 
teşkil etmesi nedeniyle iptaline karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;    

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesinin yedinci fıkrasında; “Siyasi 
partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) 
bendleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas alınır. “ 

Aynı Kanunun 21. maddesinin; 

İkinci fıkrasında; “Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin 
toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, 
büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu 
başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede birden fazla ilçe seçim 
kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.” 

 Üçüncü fıkrasında; “Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili 
teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.” 

 Dördüncü fıkrasında; “İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına 
gönderilir." 
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 Sekizinci fıkrasında; "Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy 
verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla 
düzenlenmiş resmi belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanınca verilen, 
seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş ve adayları gösterir listelerin tüzük ve kongre 
yönetmeliklerinde gösterilen usule uygun bir şekilde işleme tabi tutularak sandığa atılması 
suretiyle kullanılır. Oy kullanma ve oyların muteberlik şekil ve şartları siyasi partilerin tüzük ve 
kongre yönetmelikleri ile düzenlenir." 
 

 Onuncu fıkrasında; “Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. “ 
 

 Onbirinci fıkrasında; “Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya 
kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki 
aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili 
siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile 
kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.”  hükümlerine yer verilmiştir. 
   

 İYİ Parti Tüzüğünün "parti üyelerinin hakları" başlıklı 10. maddesinde her üyenin kongre 
delegeliği ile yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliği dahil her türlü görev için seçme ve 
seçilme hakkına haiz olduğu belirtilmiştir. Bu durumda İYİ Parti'de delege seçilebilmek için 
partiye üye olunması şarttır. 
 

 2820 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca, siyasi partilerin kongrelerinde delege 
olabilmek ve kongrede oy kullanabilmek için ilçe seçim kurulu başkanına bildirilen delegelerin, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi partilere ait kayıtlarda üye olarak isimlerinin 
bulunması zorunludur.  
 

 Bu durumda, siyasi parti ilçe örgütlerinin delege seçimi yapılacak kongreden önce diğer 
belgeler ile birlikte onaylanmak ve ilan edilmek üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına sundukları 
parti üye delege listesinde isimleri bulunanların parti üyesi olup olmadıklarının, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığından getirtilecek parti üye listesi ile ilçe seçim kuruluna sunulan delege 
listesinin  ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karşılaştırılmak suretiyle doğruluğu ve uygunluğu 
belirlenerek delege listelerinin onaylanıp ilân edilmesi gerekir.  

 

Dosyanın incelenmesinden;  
 

 İlkadım 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 13/02/2018 tarihli, 2018/33 
sayılı kararda; 10/02/2018 Cumartesi günü yapılan kongre seçimine ilişkin tutanakların 
incelenmesi sonucu, kesinleşen delege listesinde bulunan 100 (yüz) delegeden 73 (yetmiş üç) 
delegenin oy kullandığı, Başkanlıklarının kararı ile delege listesinden çıkarılan ve imza 
bölümleri kapatılan 5 (beş) kişiden hiçbirine oy kullandırılmadığı, seçim iş ve işlemleri sırasında 
yasal mevzuata aykırılık teşkil edecek herhangi bir durumun olmadığı, 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun 10. maddesinde “Siyasi partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre delege 
seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) bendleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilmiş üye listeleri esas alınır” denilmekte olup, İYİ Parti ilçe kongresinde kazanan listenin 
itiraza konu il delegeleri yönünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üye listeleri ile 
karşılaştırılması sonucu; oy pusulasında il delegesi aday listesi kısmında adları bulunan; …’in 
parti üyesi olmadığı tespit edilmiş ve Siyasi Partiler Kanununun 10. maddesi gereğince il 
delegeliğinden çıkarılmalarına karar verildiği anlaşılmıştır 
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2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinde; siyasi partilerin genel merkez, il 
ve ilçe organları seçimleri ile il kongresi ve büyük kongre delege seçimlerinin ilçe seçim kurulu 
başkanı hâkimin gözetimi ve denetimi altında yapılacağı, yapılacak itirazların ilçe seçim kurulu 
başkanı Hâkim tarafından inceleneceği ve kesin olarak karara bağlanacağı hüküm altına 
alınmıştır. Bu nedenle Kanun, siyasi partilerin il ve ilçe organlarının seçimleri ile büyük kongre 
delegelerinin seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı (Hâkim) görevlendirilmiş ve vermiş 
olduğu kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetkisi ve görevi bir üst kurula verilmediği gibi, 
ileri sürülen itiraz nedenlerinin de ayrıca tam kanunsuzluk halini içermediği anlaşılmaktadır. 

 

  Bu nedenle; 10/02/2018 tarihinde yapılan İYİ Parti İlkadım İlçe Başkanlığı 1. Olağan 
Kongresine ilişkin İlkadım 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 13/02/2018 tarihli, 2018/33 sayılı 
kararı kesin olduğundan ve itiraz nedenleri de tam kanunsuzluk halini içermediğinden, yapılan 
itirazın kesinlik nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.   

 S O N U Ç:  Açıklanan nedenlerle;   

 1- İtirazın kesinlik nedeniyle reddine, 

 2- Karar örneğinin …………….’a tebliğ için İlkadım İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
gönderilmesine,   

 20/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 
 

 Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA İlhan HANAĞASI 

 
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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- K A R A R -   
 
 …………. tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 15/02/2018 tarihli dilekçede 
özetle; 11/02/2018 günü yapılan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi seçimlerine 
ilişkin sayım işlemleri sırasında, 7 nolu sandıkta mühürlü zarf içerisinde, mühürlü delege listesi ve 
mühürlü denetçi aday listesinin geçerli sayıldığı, ancak aynı zarftan çıkan yönetim kurulu asıl ve 
yedek üyeliği adaylar için kullanılan oyun mühürsüz olduğu için geçersiz sayıldığı, yine seçimin 
şekli gereği adayların ad-soyadlarının elle yazılması metoduyla olduğu için seçim bittiğinde seçim 
sahasında yapılan sayımın sağlıklı olmadığı bahisle yapmış olduğu itirazın reddine dair verilen 
Nilüfer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 12/02/2018 tarihli, 2018/4 sayılı kararın kaldırılarak, 
söz konusu 7 nolu sandıkta mühürlü zarf içerisinde, yönetim kurulu asıl ve yedek adaylar için 
kullanılan mühürsüz oyun, en son yapılan Anayasa Halkoylamasında olduğu gibi geçerli 
sayılmasına karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;     
  
 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 
 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Ek  2. maddesinde; “Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Odaların bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre gizli oyla 
yapılacak organ seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında 
gerçekleştirilir. 
 
             Seçim yapılacak genel kurul toplantısında en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üyeleri 
veya delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı 
takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o 
yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla İlçe Seçim Kurulu 
bulunması halinde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde 
yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar 
sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında 
yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 
 
             Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları 
tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarını 
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili Odanın ilan 
yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 
 
             İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve engeç iki gün 
içinde kesin olarak karara bağlanır. 
 
             Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine veya ilgili Odaya gönderilir.      
 
             Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan 
ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından 
birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan 
edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak 
üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. 
  
 Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki 
gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak 
karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, 
yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile 
ilgili Odaya bildirir.” hükümleri yer almaktadır. 
 
 



                   T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar No  : 117 
 
 
 Nilüfer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 12/02/2018 tarihli, 2018/4 sayılı kararında; 
11/02/2018 günü yapılan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi seçiminde 7 nolu 
sandık kuruluna itiraz yapılmadığı, sandıktan çıkan zarf ve oy pusulalarından sadece bir adet oy 
pusulasının mühürsüz olduğu diğer zarf ve oy pusulalarının mühürlü olduğu mühürsüz çıkan oy 
pusulasının geçerli sayılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşünüldüğünden ve 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun açık hükmü gereği itirazın reddine karar verildiği 
anlaşılmaktadır.     
 Her ne kadar muteriz mühürlü zarftaki oyun en son yapılan Anayasa Değişikliği 
Halkoylamasında olduğu gibi geçerli sayılmasını talep etmiş ise de;  
 6235 sayılı Kanunun Ek 2. maddesinin onbirinci fıkrasında; “...Oylar, üzerinde ilçe seçim 
kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı 
ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların 
dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır…” hükmü yer 
almaktadır.  
 Oysa, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun; 
 14. maddesinin birinci fıkrasının bir ve ikinci bentlerinde; “Yüksek Seçim Kurulunun görev 
ve yetkileri şunlardır: 
  1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka 
başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya 
ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kağıdında 
"Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal 
ettirmek ve bu imalatı, kağıt hamurundan başlıyarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan 
safhalarını; yapılacak işin hacmi, süresi ve niteliği dikkate alınarak belirleyeceği kendi üye veya 
üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki vereceği ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu 
başkanı ya da üyesi hakim veya hakimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu 
zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında 
göndermek, 
  2. Özel zarfların imali için gerekli "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigran 
kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt ve zarf imalinden sonra saklamak, 
  Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek 
Seçim Kurulu" filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı 
numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında 
ulaştırmak” 
 77. maddesinde; “Sandık kurulu başkanı, oy verme işlerine başlamadan önce, sandığın boş 
olduğunu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek sandığı kapatır, 
mühür bozulmadan açılamıyacak şekilde sandık mühürü ile mühürler. 
  Birleşik oy pusulası kullanılan seçimlerde, (Katlanıp zamklı kenarı yapıştırılarak kapatılmak 
suretiyle zarf haline getirilen birleşik oy pusulaları) bu Kanunda (zarf) deyimi geçen hallerde zarf 
olarak kabul edilir. 
  Şu kadar ki, zarflar için öngörülen çift mühür bulunmasına ilişkin hükümler birleşik oy 
pusulalarına uygulanmaz. 
         Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini 
bitirdikten sonra, hazır bulunanlar önünde, birleşik oy pusulalarını sayar, her birinin üzerine, sandık 
kurulu mühürünü basar, böylece üzerinde sandık kurulunun mühürü bulunan birleşik oy 
pusulalarının sayısını tesbit eder. Birleşik oy pusulası kullanılmayan seçimlerde, ilçe seçim kurulu 
başkanından teslim alınan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mühürünü taşıyan özel zarfları sayar, her 
birinin üzerine sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerinde biri ilçe seçim kurulunun, diğeri 
sandık kurulunun mühürleri bulunan çift mühürlü özel zarfların sayısını tespit eder. 
 

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak defterine geçirip imzalar.” 
 

  86. maddesinin birinci fıkrasında; “Onaylı sandık seçmen listesinde yazılı her seçmen, oy 
verme yetkisine sahiptir.” 
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95. maddesinde; “Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar 

sayım ve dökümü takip ederler. 
           Kurul, faaliyetinin selamet ve düzeni bakımından, sayım ve döküm masası etrafında boş 
kalması gereken kısmı, bir karar ile belirtir ve bu kısım etrafında (İp germek gibi) hazır 
bulunanların bu işlemleri takip etmelerine engel olmıyacak tedbirleri alabilir.” 
  96. maddesinde; “Sandık, 89 uncu maddenin son fıkrası uyarınca Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından başka bir süre konulmamış ise saat 17.00'den önce açılamaz. Oy verme işi bitince kurul 
başkanı bunu yüksek sesle ilan eder. Masa üzerinde,sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy 
vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. 
  Bundan sonra, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplamı ile adları hizasındaki 
imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiş olanların toplamı tesbit edilir ve tutanağa geçirilir. 
Netice yüksek sesle ilan edilir. 
  97. maddesinde; “Oy zarflarından veya birleşik oy pusulalarından kullanılmayanlar sayılır, 
oylarını veren seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen zarf veya birleşik oy 
pusulaları toplamına uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan zarflar veya birleşik oy 
pusulaları bir paket halinde mühürlenir ve üzerine sayısı yazılır. 
  Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy pusulalarının konmasına mahsus torbanın boş olduğu 
tespit edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir.” 
  98. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Sandık, yukarıdaki maddelerde belirtilen iş ve 
işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu 
başkanı tarafından açılır. 
  Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılır. İki 
sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak sonucuna göre işlem yapılır ve o seçimde 
kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. Tespit edilen zarf sayısı, o seçim türüne ait özel tutanağın 
ilgili yerine işlenir.” 
  101. maddesinin birinci fıkrasının 3. numaralı bendinde; “Arkasında sandık kurulu mührü 
bulunmayan,  
  …  
  birleşik oy pusulaları geçerli değildir.” 
  hükümleri yer almaktadır.  
 Söz konusu yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, oda seçimlerinde aday isimlerinin 
yazılacağı kağıtların ancak ilçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenmesi suretiyle oy pusulasına 
dönüştürüleceği, oysa Anayasa Değişikliği Halkoylamasında kullanılan oy pusulalarının Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından bastırılan ve üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" 
filigranı bulunan oy pusulaları olduğu, sandık kurulu mührü ile mühürlenmemesinin oy pusulası 
özelliğini ortadan kaldırmadığı,  bu nedenle muterizin mühürlü zarftaki oyun en son yapılan 
Anayasa Değişikliği Halkoylamasında olduğu gibi geçerli sayılmasına ilişkin talebinin hukuki 
dayanaktan yoksun olduğu açıktır.  
 Kurulumuzca dosyadaki belgelerin incelenmesinden; 11/02/2018 tarihinde yapılan TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi seçimine ilişkin yapılan itiraz üzerine verilen Nilüfer 2. 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 12/02/2018 tarihli, 2018/4 sayılı kararı kesin olduğundan yapılan 
itirazın kesinlik nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir. 
 S O N U Ç :  
 Açıklanan nedenlerle; 

 1- İtirazın kesinlik nedeniyle reddine, 
 2- Karar örneğinin ………………..’a tebliği için Nilüfer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
gönderilmesine, 
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                  T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar No  : 117 
 
 
 

20/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
    

 
         

Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA İlhan HANAĞASI 

   
 
 
 

Üye Üye Üye 
Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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