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-KARAR2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş
yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir.
Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler
seçimleri 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır.
Anılan seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının
hesaplanarak, ilçe seçim kurullarına gönderilmesine esas olmak üzere; “bir sandık bölgesinin kaç
seçmeni kapsayacağının” tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.
Önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar ve mahalli
idareler genel seçimlerinin özelliği itibariyle iş hacmi de göz önünde bulundurularak, 31 Mart
2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandıkta oy kullanacak
seçmen sayısının tespiti gerekmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun
1. maddesinde; özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye
başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği
seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun
hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.
298 sayılı Kanunun Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 14.
maddesinin 15. bendinde; “Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek.”
hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenler bir sandık bölgesinde en az
iki seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde sandık alanlarının
yetersiz olması ve ayrıca tasarruf ilkeleri de göz önüne alınarak, 298 sayılı Kanunun 14.
maddesinin 15. bendi uyarınca, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel
Seçimlerinde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının üçyüzelli (350) olarak belirlenmesine
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle ve konunun genelliği göz önüne alınarak;
1- Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenler bir sandık bölgesinde en az iki seçim
türü için bir sandıkta oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz
olması ve ayrıca tasarruf ilkeleri de göz önüne alınarak, 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 15.
bendi uyarınca, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, bir
sandık bölgesindeki seçmen sayısının üçyüzelli (350) olarak belirlenmesine,
2- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazetede yayımlanmasına,
b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına
gönderilmesine,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek
Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,
d) İl ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile
gönderilmesi ve gereği için Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
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13/12/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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