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Bugüne kadar ilçe ve il seçim kurullarından 2972 sayı lı  Kanunun 29 uncu maddesi 
uyarınca "Belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşaldığı  
ve meclis üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısımn yarısından 
aşağıya düştüğü" hususunda Yüksek Seçim Kuruluna bir bilgi ulaşmamıştır. Ancak, Yüksek 
Seçim Kurulunun 26/01 /2021 tarih ve 2021/26 sayı lı  kararı  ile 6 Haziran 2021 Pazar günü 
Afyonkarahisar İ li Sinanpaşa Ilçesi Güney Beldesi Belediye Başkanlığı  ve Belediye Meclis 
Üyeliği Seçimlerinin yapı lmasına karar verilmiştir. 

Bu durumda, 6 Haziran 2021 Pazar günü; 

Afyonkarahisar İ li Sinanpaşa Ilçesi Güney Beldesi Belediye Başkanlığı  ile Belediye 
Meclis Üyeliği Seçimleri, 

Herhangi bir nedenle boşalmış  bulunan köy ve mahalle muhtarlıkları  ile ihtiyar 
meclisi/heyeti üyelikleri seçimleri, 

Yüksek Seçim Kurulu kararlanyla anılan tarihte yapı lmasına karar verilen köy ve 
mahalle muhtarlıkları  ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelikleri seçimleri yapılacaktır. 

Ihtiyar meclisi veya heyeti üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması  halinde söz 
konusu seçimlerin ilan tarihinden sonra gelen 60 ıncı  günü izleyen ilk pazar günü yapı lması  
gerekmekte ise de, boşalan muhtarlıklar için ara seçim tarihi olan 6 Haziran 2021 Pazar 
gününe az bir zaman kalması  nedeniyle seçim ekonomisi dikkate alınarak, seçim tarihi 
5 Nisan 2021 tarihinden sonraya rastlayan ve henüz ilanı  yapılmayan ihtiyar meclisi veya 
heyeti üyeliği seçimlerinin 6 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık seçimleri ile birlikte 
yapı lması  uygun bulunmuştur. 

Ara seçimlerde seçim takvimindeki işlerin düzenli biçimde yürütülmesi için muhtarlık 
bölgesi askı  listelerinin tüm yurttaki seçimin yapı lacağı  bölgelerde aynı  tarihlerde askıya 
çıkarılması  ve askıdan indirilmesi gerekmektedir. 

6 Haziran 2021 Pazar günü yapı lacak olan seçimlere yönelik iş  ve işlemlerin aşağıda 
belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. 

Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde yapı lacak 
seçim, bilgisayar ortamında tanımlanacaktır. Bu kapsamda, Kurumsal Portal'da "Kurumsal 
Dökümanlar" başlığı  altındaki "DYS/SEÇSİS/Genel Seçimler Klavuzları" bölümünde yer 
alan "Mahalli İdareler Genel Seçimleri - Belediye Başkanlığı  ve Belediye Meclis Üyeliği 
Seçimi Kılavuzu ile Muhtarlık ve ihtiyar Heyeti/Meclisi Seçimi Klavuzu"nda belirtildiği 
şekilde yapı lacaktır. 

Ilçe seçim kurulları, seçim yapılacak köy ve mahalleleri en geç 16 Nisan 2021 
Cuma gününe kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildireceklerdir. 

Ilçe seçim kurulları, SEÇSİS'ten alacakları  muhtarlık bölgesi askı  listelerini 
19 Nisan 2021 Pazartesi günü askıya çıkaracaklar, 27 Nisan 2021 Salı  günü saat 
17.00'de askıdan indirecekler ve sandık seçmen listelerini 6 Mayıs 2021 Perşembe günü 
kesinleştireceklerdir. 

ç) Seçimlerde, SEÇSİS merkezi seçmen kütüğünde güncelleştirilen bilgilere göre 
oluşturulan sandık seçmen listeleri alınarak kullanılacaktır. 

Güncelleştirme işlemi, Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 tarih ve 2018/1134 sayı lı  
kararı  ile kabul edilen Yurt içi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarına dair 
140/1 sayı lı  Genelge'nin bu karara aykırı  olmayan hükümleri çerçevesinde yapı lacaktır. 
Güncelleştirme sırasında her türlü yayın aracıyla (ücretsiz olmak kaydıyla) yapı lacak 
duyurularla vatandaşların seçim müdürlüklerine başvurmaları  sağlanacaktır. 
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d) Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 2018/1129 sayı lı  Kararıyla kabul 
edilen 138 sayı lı  Genelgede mahalle ve köy seçimleri için SARI renkli oy zarflarının 
kullanı lacağı  belirtilmiş  ise de, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapı lacak olan ara seçimlerde ilçe 
seçim kurullarında mevcut bulunan MAVİ, TURUNCU ve SARI renkli eski logolu oy 
zarfları  öncelikle kullanı lacaktır. 

Başkanlığımızdan zarf talep edilmesi durumunda eski logolu MOR renkli oy zarfları  
gönderilebilecek ve seçimlerde kullanılacaktır. Bir muhtarlık seçiminde yalnızca tek renk oy 
zarfının kullanı lması  gerekmekte olup, aynı  muhtarlık seçiminde birden fazla renkte oy zarfı  
kullanı lmayacaktır. 

Ayrıca ara seçimlerde; sandık seçmen listelerinin, her sandık için 300 seçmeni 
kapsayacak biçimde düzenlenmesi ve yapılacak köy muhtarlığı  ve ihtiyar meclisi üyeliği ile 
mahalle muhtarlığı  ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının usul 
ve esaslarının da aşağıdaki şekilde karara bağlanması  uygun görülmüştür. 

SONUÇ 

Yukarıda açıklandığı  üzere; 

1- 6 Haziran 2021 Pazar günü; 

Afyonkarahisar İ li Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi Belediye Başkanlığı  ile Belediye 
Meclis Üyeliği Seçimlerinin, 

Herhangi bir nedenle boşalmış  bulunan köy ve mahalle muhtarlıkları  ile ihtiyar 
meclisi/heyeti üyelikleri seçimlerinin, 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından anı lan tarihte yapı lmasına karar verilen köy ve 
mahalle muhtarlıkları  ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelikleri seçimlerinin, 

birlikte yapı lmasına, 

2- Bu seçimlerin başlangıç tarihinin 5 Nisan 2021 Pazartesi günü olduğuna, 

3- 2972 sayı lı  Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, seçim günü 5 Nisan 2021 
Pazartesi gününden sonraki tarihlere rastlayan muhtar, ihtiyar meclisi veya heyeti üyeleri 
seçimlerinin 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılmasına, 

4- 19-27 Nisan 2021 tarihleri arasında askıya çıkacak ve bu seçimlerde kullanılacak 
muhtarlık bölgesi askı  listelerinin güncelleştirme işlemlerinin, Yüksek Seçim Kurulunun 
28/12/2018 tarihli ve 2018/1134 sayı lı  kararı  ile kabul edilen 140/1 sayı lı  Genelgesi uyarınca 
yapılmasına, 

5- Ara seçimlerde kullanı lacak sandık seçmen listelerinin, her sandık için 300 seçmeni 
kapsayacak şekilde düzenlenmesine, 

6- Ara seçimlerle ilgili seçim takviminin bu Genelge'deki usul ve esaslar dikkate 
alınarak ilçe seçim kurullarınca belirlenmesine, 

7- Ara seçim yapacak ilçe seçim kurullarının, askı  süresi içinde kendilerine teslim 
edilen veya edilmeyen adres beyan formları  ile ilgili genel seçimlerden farklı  olarak; 

a) 140/1 sayı lı  Genelgenin 8 inci maddesinin (b) fıkrası  kapsamında ilçe seçim kurulu 
başkanlıklarma teslim edilen adres beyan formları  ile ilgili işlemlerin nüfus müdürlüklerince 
yapı lıp yapılmadığının "SEÇSİS Seçmen Sorgulama SEC_001" ekranından kontrol edilmesi 
ve bu kişilerin oy kullanabilir durumda olup olmadıkları  (seçmenlik durumları) hakkında 
karar verilmesi, (MERNİS-Adres Kayıt Sistemi aracı lığı  ile sürekli güncelleştirme 
yapı ldığından "Seçmen Adres Günleme (SEC 003_ASKI)" ekranından ilçe seçim 
kurullarınca yapı lacak bir işlem bulunmamaktadır.) 
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Adres beyan formları  ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilmediği halde 
sürekli güncelleştirme nedeniyle ve ilçe seçim kurulunun bu yönde kararı  olmadan 
seçmen kütüğüne kaydı  yapılan kişileri, sandık ataması  işleminden önce SEÇSİS'te 
"Raporlar-Seçmen dökümleri - Ara Seçimler Askı  Döneminde Bilgisi Değişen Seçmenlerin 
Listesi" raporunu alarak tespit etmeleri, 

Adres beyan formlarım ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmeyen tespit 
edilen bu kişilerin sandık seçmen listelerinde yer almamaları  için sandık ataması  işleminden 
önce SEC 003 ekranı  aracı lığı  ile "itirazen donduruldu" seçeneği ile dondurmaları  ve 
seçim takviminde belirlenen sandık seçmen listelerinin kesinleştirilme tarihi itibariyle sandık 
atamasım gerçekleştirmeleri, 

ç) Bu seçmenlerin dondurulan kayıtlarının ara seçim sonrası  oy kullanabilir hale 
getirilmesi, 

gerektiğine, 

6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde görev alacak kişilere 
gündelik ödenmesi ile sair harcamaların, Kurulumuzun 17/03/2021 tarih ve 2021/121 sayı lı  
kararında belirtilen usul ve esaslara göre yapılması  gerektiğine, 

Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1129 sayı lı  Kararıyla kabul 
edilen 138 sayı lı  Genelgeide mahalle ve köy seçimleri için SARI renkli oy zarflarımn 
kullanı lacağı  belirtilmiş  ise de, 6 Haziran 2021 tarihinde yapı lacak olan seçimlerde ilçe seçim 
kurullarında mevcut bulunan MAVİ, TURUNCU ve SARI renkli eski logolu oy zarfları  
öncelikle kullanılması  gerektiğine; Başkanlığımızdan zarf talep edilmesi durumunda eski 
logolu MOR renkli oy zarfların gönderileceği ve bu zarflarm seçimlerde kullanılacağına; bir 
muhtarlık seçiminde yalnızca tek renk oy zarfımn kullanı lması  gerekmekte olup, aynı  
muhtarlık seçiminde birden fazla renkte oy zarfı  kullanılamayacağına, 

6 Haziran 2021 Pazar günü yapı lacak seçimlerde kullanı lacak oy pusulalarımn 
şekli ile geçerli/geçersizligine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde; Yüksek Seçim 
Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1129 sayı lı  Kararıyla kabul edilen 138 sayı lı  Genelge ile 
Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1130 sayı lı  Kararının göz önünde 
bulundurulmasına, 

Sadece muhtarlık veya sadece ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi yapı lması  
durumunda, 2972 sayı lı  Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen birleşik oy 
pusulasımn uygulanma imkanı  bulunmadığına, 

298 sayı lı  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
89 uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak 
olan seçimlerde, tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş  saatlerinin 08.00 — 17.00 olarak 
belirlenmesine, 

Karar örneğinin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr  adresinde 
ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına, 

Karar örneğinin Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu 
başkanlıklarına gönderilmesine, 
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1 7/03/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan 	Başkanvekili 	 Üye 	 Üye 

	

Muharrem AKKAYA 	Erhan ÇIFTÇI 	Yunus AYKIN 	Kürşat HAMURCU 

Üye 	 Üye 	 Üye 	 Üye 
Ahmet YENER 	Ali ÜRKER 	Mahmut AKGÜN Cengiz TOPAKTAŞ  

Üye 	 Üye 	 Üye 

	

Ekrem ÖZÜBEK 	 Orhan USTA 	 Battal ÖĞÜT 
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