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-  K A R A R  -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 17/03/2020 tarihli yazıda; "Herhangi bir 
nedenle boşalma sonucu 2972 sayılı Kanunun 33. maddesi gereği yapılması zorunlu olan 
muhtar veya ihtiyar meclisi - heyeti üyeliği seçimlerinin 07 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 
olması nedeniyle, Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2020 tarihli, 2020/203 sayılı ara seçimlere 
ilişkin kararı ile seçim günü 6 Nisan 2020 Pazartesi gününden sonraki tarihlere rastlayan 
muhtar, ihtiyar meclisi veya heyeti üyeliği seçimlerinin 7 Haziran 2020 Pazar günü 
yapılmasına karar verilmiştir. 

22 Mart 2020 – 5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan muhtar veya ihtiyar 
meclisi - heyeti üyeliği seçimlerinin 07 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ara seçimlerle 
birlikte yapılması hususunda gerekli Kurul kararı alınması takdirlerinize arz olunur." 
denilmiş olmakla, konu incelenerek; 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Başkanlık teklifinde de belirtildiği üzere; herhangi bir nedenle boşalma sonucu 2972 
sayılı Kanunun 33. maddesi gereği yapılması zorunlu olan muhtar veya ihtiyar meclisi-heyeti 
üyeliği seçimlerinin 07 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olması nedeniyle, Yüksek Seçim 
Kurulunun 17/03/2020 tarihli, 2020/203 sayılı ara seçimlere ilişkin kararı ile seçim günü 
     6 Nisan 2020 Pazartesi gününden sonraki tarihlere rastlayan muhtar, ihtiyar meclisi veya 
heyeti üyeliği seçimlerinin 7 Haziran 2020 Pazar günü yapılmasına karar verilmiş olup, 
22 Mart 2020 – 5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan muhtar veya ihtiyar meclisi - 
heyeti üyeliği seçimlerinin 07 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ara seçimlerle birlikte 
yapılmasına karar verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.  

Kurulumuzca yapılan değerlendirne neticesinde; 22 Mart 2020 - 5 Nisan 2020 
tarihleri arasında yapılacak olan  bütün muhtar veya ihtiyar meclisi - heyeti üyeliği 
seçimlerinin 07 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ara seçimlerle birlikte yapılmasına, 

Ertelenen söz konusu seçimlerin iş ve işlemlerinin ara seçimlere ilişkin usul ve 
esasların belirlendiği Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2020 tarihli, 2020/203 sayılı kararı 
uyarınca yeniden yapılması gerektiğine, 

karar verilmesi gerekmiştir. 

 S O N U Ç :

Açıklanan nedenlerle;

1- 22 Mart 2020 - 5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan  bütün muhtar veya 
ihtiyar meclisi - heyeti üyeliği seçimlerinin 07 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ara 
seçimlerle birlikte yapılmasına, 

2- Ertelenen söz konusu seçimlerin iş ve işlemlerinin ara seçimlere ilişkin usul ve 
esasların belirlendiği Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2020 tarihli, 2020/203 sayılı kararı 
uyarınca yeniden yapılması gerektiğine, 

3- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde 
ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,
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4- Karar örneğinin Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu 
başkanlıklarına gönderilmesine, 

17/03/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
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