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1.2) Anayasa'nın 67. ve 79. maddelerinde; seçimlerin, yargı  organlarının genel 

yönetim ve denetimi altında yapılması  ilkesi benimsenmiştir. 

Anayasa'nın 67. maddesinin 2. fıkrasında; Seçimler ve halkoylamasmın serbest, 
eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı  yönetim ve 
denetimi altında yapılacağı  hükme bağlammştır. 

Anayasa'nın 79. maddesinin 1. fıltrasında; "Seçimler, yargı  organlarının genel 

yönetim ve denetimi altında yapılır." denildikten sonra, 2. fıkrasında; "Seçimlerin 

başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğii ile ilgili bütün 

işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konulanyla ilgili 

bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları  inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını  ve Cumhurbaşkanlığı  seçimi 

tutanaklarınz kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun 

kararları  aleyhine başka bir mercie başvurulamaz." hükmüne yer verilmiş; aynı  maddenin 

3. arasında ise; Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin 

kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıstır. 298 sayı lı  Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile de seçim kurullarının görev ve yetkileri 

belirlenmiştir! 

Anayasa'nın 79. maddesi'nde geçen "yolsuzluk" deyiminin, seçimlerle ilgili tüm 
kanuna aykırdıkları  ifade için kullanılan bir kavram olduğunda kuşkuya yer yoktur.3  

2)  BÜYÜKSEHİR BELEDİYE BASKANLIĞI SEÇİM ÇEVRESI: 

2972 sayılı  Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları  ve Ihtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun'un 4. maddesine göre; "Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim 

çevresi, büyükşehir belediye sınırlarından oluşur." denilmektedir. Dolayısıyla, çoğunluk 
sistemine göre yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı  seçimlerinde 1(bir) oyun bile seçim 
sonucuna doğrudan etkisinin ne derece önemli olduğu ortadadır. 

2  YSKK.7.8.1986/316, 

3  YSKK.2.3.1996/71;YSK.16.4.1996 gün ve 117 sayılı  karar. 
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3) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLİĞİ  SEÇİMLERİNDE 

İPTALE YETKİLİ  IVIERCİİ:  

298 sayılı  Kanunun 14. maddesinin 9. bendinde; "Seçimlerden sonra, kendisine 

süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya 

seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, 
altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın 

inceleyip kesin karara bağlamak," Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkileri arasında 
sayılmıştır. 

298 sayılı  Kanunun "İl seçim kurulu ve başkanlarının şikdyet üzerine verecekleri 

karar/ana, sair kararlarına ve tutanaklara itiraz ve olağanüstü itiraz" başlıklı  130. 
maddesine göre; 

" İl seçim kurullarının kararlarına karşı  aşağıdaki şekilde itiraz olunur. 

Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlanyla genel merkezleri veya bağımsız aday 

tarafından tutan ağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir 

olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek 

yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt 

kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş  olması  veya kurullara derece 

derece ve müddeti içinde nı  üracaat edilmemiş  olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine 

sebep teşkil etmez.  

Bu itirazlar yazdı  olarak yapılır. itiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve 
açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan valaaların mahiyetinin ve gerekçesinin 

beyanının, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi 

mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi 

lazımdır. 

2972 sayılı  Kanun'un "Seçimin veya tutanagın iptali" başlıklı  25. maddesine göre 
ise; "Seçim tutanaklarzna yapılan itirazlar, oyların dökümüne, sayzmına veya bu oyların 
siyasi partiler ile bağımsız adaylara bölünmesine ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm, 
sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, bu yeni işlem 
sonucuna göre, seçilmiş  oldukları  anlaşdanlarzn il seçim kurulu tarafindan tutanakları  
verilir. 
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Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar 

verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin iptaline 

dair kararı  ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevrede seçimin yapılacağını  
da derhal ilan eder. 

Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür. 

Yukarıdaki fikralar dışında, meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının 

iptaline karar verildiği takdirde, tutanağı  iptal olunan meclis üyesi yerine, mensup oldukları  
siyasi parti listesindeki sıraya göre, belli olan sırada olanlara tutanakları  verilir. 

İl seçim kurullarının kararlarına karşı  26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı  Seçimlerin 

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 130 uncu maddesinde tespit 

edilmiş  olan süreleri içinde, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir." 

2972 sayı lı  Kanun'un "Seçimlerin yenilenmesi" başlıklı  29. maddesinde de benzer 

bir hüküm yer almıştır. 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı  seçimleriyle ilgili ilçe birleştirme tutanalclarım 

birleştirerek, il tutanağını  düzenlemek ve seçim sonucunu belirlemek görev ve yetkisi ise İl 
Seçim Kurullarma aittir. (298 S.K.md.16/6; 2972 S.K.md. 22/2, 23/b). Bu nedenle gerek 

olağan gerekse olağanüstü itiraz yoluyla büyükşehir belediye başkanlığı  seçimlerinin 

iptaline karar vermek yetkisi doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna aittir. (298 

S.K.md.130/f.1,b.6) 

4) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 	BAŞKANLİĞİ  
SECİMLERİNİN NETİCESİNE MÜESSİR OLAYLAR VE HALLER:  

31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
Seçimlerinde; 

Istanbul'un 39 ilçesinde 31.280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasmda 

hazırlanan sandık sonuç tutanalclarmın ve oy sayım dölctim cetvellerinin düzenlenmesinde 

ve oyların sandık sonuç tutanaklarma geçirilmesi sırasında seçim sonuçlarzyla ilgili olarak 

kamuoyunda şüphe ve endişe uyandıracak şekilde ciddi "maddi hatalar ve usulsüzlülder" 

yapılmıştır. Bu usulsüzlükler Ilçe Seçim Kurullarma ve İl Seçim Kuruluna verilen itiraz 
dilekçelerimiz de sandık bazında ve nedenleri de gösterilerek belirtilmiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim İşleri Başkanlığı 
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Itiraz dilekçelerimiz de; seçimin sonucunu doğrudan değiştirecek derecede önemli bir 

sayıdaki oylarm sayımında ve geçerli olup olmadığı  yönünden yapılan 

değerlendirmelerimizde önemli yanlış lıklar ve usulsüzlükler yapıldığından, sandıklardaki 

tüm oyların sayılmasının seçimin dürüstlük.ii adına zorunluluk olduğu  belirtilmiştir. 

Ilçe ve İl Seçim Kuruluna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  seçimlerine 
yönelik yapılan itirazları= kısmen kabul, kısmen red olarak karara bağlanmıştır. Bazı  Ilçe 

Seçim Kurulları  geçersiz oylar dahil tüm sandıklarm yeniden sayılmasına karar vermiş  
(Çatalca, Çekmeköy, Maltepe, Silivri, Ataşehir-2, Kartal-2) bazı  Ilçe Seçim Kurulları  sadece 

geçersiz oyların sayılmasını  kabul etmiş  ve ilçedeki tüm sandıklarm sayılması  talebimizi red 

etmiştir. Bazı  Ilçe Seçim Kurullan ise hiçbir talebimizi kabul etmemiş  ve red kararı  
vermiştir. Red kararı  veren Ilçe Seçim Kurullarının kararlarına karşı  da İstanbul İl Seçim 

Kurulu'na itirazda bulunulmuştur. İstanbul İl Seçim Kurulu, geçersiz oyların sayılması  
talebimizi haklı  bularak bu Ilçe Seçim Kurullarının red kararını  kaldırmış, ancak o ilçe 
seçim çevresindeki tüm sandıklarm yeniden sayılmasına dair taleplerimizi de 
reddetmiştir. 

Diğer bir husus olarak; teşlcilatımızm ve bizlerin tespit edebildiği kadarıyla, 31 Mart 

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Anayasa ve Kanun gereği; 

Oy kullanamayacak "kısıtlı"  bulunan bazı  kişilerin oy kullandığı, 
Seçmen listesinde kayı tl ı  olmakla birlikte nüfus kayı tları nda "ölü" olan 

seçmenlerin yerine başkaları  tarafı ndan oy kullan ı ldığı, 
Bazı  seçmenlerin hem cezaevi seçmen listesinde  hem de ası l ikametgah ı na 

ait yerleşim yerinin bulunduğu seçim çevresindeki seçmen listelerinde kayı tl ı  
olduğu, 

Bazı  seçmenlerin ise Türkiye'nin herhangi bir yerinde (İstanbul veya İstanbul 

dışı ) hükümlü olarak cezaevinde  bulunması na rağmen Istanbul'da seçmen 

olarak gözüktüğü anlaşı lmıştı r. 

Tespitlerimize göre; seçmen listesinde yapılan bütün bu maddi hatalar ve/veya kasti 

yanlışlıklar ve kanuna aykınlıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy 
sayısı  300.000'den fazladır. Bu sayı, AK PARTI ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan 

adayları  arasında henüz netlik kazanamamış  (yaklaşık 13.500) oy fark= yaklaşık 20 
katından fazladır.  
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Yüksek Seçim Kurulunun yerleşik kararlarına göre; ".... seçmen 

iradesinin belirlenmesinde herhangi bir kuşku ve hataya, seçim sonuclartyla ilgili 

olarak kamuoyunda uyan abilecek şüphe ve endişelere imktm btraktImamak 

gerekir." denmektedir.4  

298 sayılı  Kanunun 130. maddesinde yer alan, "... seçimin neticesine müessir olaylar 
ve haller sebebiyle yapılan itirazlar..." ifadesinden kasıt, sadece sandık kurullarının oy 
verme günü yürüttükleri iş  ve işlemler ile seçim sonrası  oy sayım ve dölcüm işlemlerinden 
ibaret değildir. 

Madde hülcmünün içeriğine bakıldığında, doğrudan seçimin sonucuna tesir edecek 
olaylar ve hallerin olması  ve gerçekleşmesi halinde, seçimin neticesine müessir görüldüğü 
takdirde, bu tür itirazlarm incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. 

Buradan amaç, seçimlerin sonucuna müessir bir durum ile karşılaşılması  halinde, bu 
durumun Yüksek Seçim Kurulu nezdinde, alt kademelerce verilen kesin olmayan veya 
kesinleşmiş  olan kararlarına bakılmaksızın dahi incelenebilme imkanı  tanınmıştır. 

Oy verme işlemine münhasır bütün işlemler öncelikle Yüksek Seçim Kurulunca 
hazırlanan seçim takviminde belirtilıniştir. Bu itibarla, seçim takvime göre yürütülen 
her türlü iş  ve işlemler doğrudan seçimin sonucuna müessir olaylardandır. 

Seçim takvimine göre yürütülen seçmen kütükleri ve sandık kurullarının oluşumuna 
yönelik yapılan işlemler ile bu yönde verilen kararlar seçimin ve seçim sonucunun ana 
unsurunu oluşturmaktadır. Bu denli önemli olan ve seçimin sonucuna doğrudan etki 
eden işlemlerin olağanüstü itiraz kapsamında ele alınması  gerekmektedir 

Örneğin; 

Seçim sonrasında yapılan OLAĞANÜSTÜ İTİRAZLARDA, Kısıtlı  — Ölü — Asker 
gibi kişiler ile ilgili olarak Kurulunuzca kesinlesen listelere tekrar dönülmek suretiyle, 
usulsüz oy kullanılmasının  (Kesinlesen listede seçmen kaydı  olup ta, oy kullanmaması  
gerekenlerin belirlenmesi) sabit görülmesi halinde bu durum seçimin sonucuna doğrudan 
müessir bir olay, hal ve tam kanunsuzluk kapsammda değerlendirilmiş  olup seçimlerin 
iptalleri yapılmıştır. Kurulunuzun tüm kararları  ve uygulamaları  da bu yöndedir (YSK K. 
21.04.2014 tarihli, 2014/1886 ; 24.04.2014 tarihli, 2014/2117). 

YSKK. 20.4.1994/1175; YSK.K. 30.4.1994/1335 
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Kanun ve usule aykırı  tüm işlemler aşağıda açıklanan gerekçelerle, seçimin sonucunu 

doğrudan şüphe altında bırakacak nitelikte etki yaptığından ve seçimlerin dürüstlüğüne 

gölge düşürdüğünden; kamuoyu vicdanının seçimlere yönelik güven 

duygusunun devamı  için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  seçimlerinin 

iptalinin gerekli olduğu ve Sayın Kurulunuzca bunun sağlanması  gerektiği 

açıkça ortaya çıkmıştır. 

Nitekim, YSK'nın 1963/883 sayı lı  kararına göre de; "Seçimin tümünün 
sonucunda, bu sonucu iyice şüphe altında bırakacak nitelikte etki yapacak 
olayların tespiti sonunda, itirazcının istemiyle bağlı  kalınmayarak, seçimin iptaline 
hükmolunması  gerekir.' denmektedir. 

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler 

Seçimlerinde, 31.280 sandıkta gerek itirazlar noktasında gerekse de sandık 

kurulu üyelerimizin ve müsahitlerimizin tespit ettiği maddi hata, usulsüzlük ve 

hileli işlemlerin bazılarının değerlendirilmesi aşağıda belirtilmiştir. 

4.a) İstanbul İl Seçim Kuruluna yapmış  olduğumuz itirazımızın kabulü neticesinde, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  seçimine ait geçersiz oy pusulalarının sayım' 
kararı  sonrasında, birçok sandıkta usulsüzlükler tespit edilmiştir. 

Örneğin; 

Kadıköy 3. ilçe Seçim Kurulu'nun 3267 nolu sandığında 1 adet oy pusulası, 
zarftan çıkmamış  olup, bu hususa ilişkin 04.04.2019 tarihli, 2019/33 sayılı  tutanak 
düzenlenmiştir. (EK-1) 

5  Seçimin tümünün sonucunda, bu sonucu iyice şüphe altında bırakacak nitelikte etki yapacak olayların tespiti sonunda, 
itirazcının istemiyle bağlı  kalınmayarak, seçimin iptaline hükmolunması  gerekir. Oy'ımu kullanan seçmenlerin sayısı  
ile sandıktan çıkan zarf sayısının aynı  olduğu hallerde, sandık kurullannca geçerli sayılmayan oy pusulalannm, itiraz 
edildiğinde (298 sayılı  yasanın 100 ncü maddesine göre itiraz vulcuunda) üst lamıllarca incelenmesine imkan bırakmak 
amacıyla, ayrı  bir paket halinde saklanması  gerekir; zira, hesaba katılmayan oy pusulalannm sebepleri tutanak 
defterinde gösterilmiş  olsa bile, itiraz halinde, bu oyları n sandık kundlannın anlayışının tersine geçerli sayılabilmesi de 
miimIcilndür.YSKK.11.12.1963/883 
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Kadıköy 3. ilçe Seçim Kurulu'nun 3021, 3024, 3027, 3028 nolu sandıklarında 

Ver adet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulası  torbadan 

çıkmam§ olup, bu hususa ilişkin 06.04.2019 tarihli tutanak düzenlenmiştir. (EK-1) 

Kadıköy 3. ilçe Seçim Kurulu'nun 3158 nolu sandıkta 16 adet oy zarftan 

çıkınamış  olup bu hususa ilişkin 2019/94 sayı  10.04.2019 tarihli tutanak 

düzenlenmiştir. Bu konu ile ilgili tarafımızdan İstanbul Anadolu Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş  olup, 2019/68873 soruşturma sayılı  dosya 

ile soruşturma devam etmektedir. (EK-1) 

Kadıköy 2. ilçe Seçim Kurulu'nun 2075 nolu sandığında, sandık kurulu başkanı  
tarafından iki farklı  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanhğı  sandık sonuç tutanağı  
düzenlenmiş  olup bu tutanakların birinde Ak Partinin oyu 1 (bir) olarak yazılmışken 

diğerinde ise 76 (yetmiş  altı) olarak yazılmıştır. (EK-1) 

Kadıköy 3. ilçe Seçim Kurulu'nun 3329 nolu sandığında İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığına ait 4 oy pusulasının torbada bulunmadığı  hususuna ilişkin 

2019/58 sayı  06.04.2019 tarihli tutanak düzenlenmiştir. (EK-1) 

Sarıyer 1. ilçe Seçim Kurulu'nun 1007, 1039, 1050, 1113, 1121, 1230, 1283, 1285, 

1293, 1310 no% sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Seçimlerine 

ait geçersiz oyların torbada bulunmadığı  2019/36 nolu 04.04.2019 tarihli kararı  ile 

tespit edilmiştir. (EK-1) 

Gaziosmanpaşa 1. ilçe Seçim Kurulu'nun 1027 ve 1319 nolu sandıklarında 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 1 adet geçersiz oy pusulasının torbada 

bulunmadığı  hususuna ilişkin tutanak düzenlenmiştir. (EK-1) 

Arnavutköy Ilçe Seçim Kurulu'nun 1104 nolu sandığında, sandık sonuç 

tutanağında 31 adet geçersiz oy pusulasının yazılı  olduğu belirtilmesine rağmen oy 

torbasında 11 adet geçersiz oy pusulasının bulunduğu görülmüş, ancak 20 adet oy 

pusulasının bulunmadığı   07.04.2019 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. (EK-1) 

Çekmeköy ilçe Seçim Kurulu'nun 1287 nolu sandığında, sandık sonuç 

tutanağında 13 adet geçersiz oy yazılı  olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığına ait geçersiz oy pusulalarının torbada bulunmadığı  05.04.2019 tarihli 
tutanakla tespit edilmiştir. (EK-1) 
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4.1) Oy Sayım ve Döküm Cetvellerine ilişkin Usulsüzlükler: 

YSK - Seçsis kayıtları  incelendiğinde görüleceği üzere; 

Oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapılmıştır. Şöyle ki; 

> 5.388 adet MÜHÜRSOZ, 

> 694 adet İ MZASIZ, 

D 214 adet BOŞ, 

D 498 adet EKSIK, 

D 919 adet RAKAM BELİRTİLMEMİŞ, 

D 1.135 adet SAYİSİ  EKSİK, 

Oy sayı m döküm cetveli söz konusudur.  (EK-2) 

298 sayılı  Kanunun denetim ve kontrol mekanizmasının ana unsuru ve temeli 

oy sayım döküm cetvelleridir. Dolayısı  ile oy sayım döküm cetvellerinin hukuken tam 
ve eksiksiz olması  seçimin sıhhat şarbdır.  İstanbul seçimlerinde, tespit edebildiğimiz 

kadarıyla 8.848 adet usulsüz düzenlenmiş  oy sayım ve döküm cetveli, 1.000.000'u aşkın 

seçmenin kullandığı  oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açmakta ve dolayısıyla 

seçimin sonucuna doğrudan gölge düşürmektedir. (EK-2) 

Nitekim, YSK'ya yaptığımız itiraz başvurusu üzerine verilen 09.04.2019 tarihli 
karar doğrultusunda; 

Yeni oy sayımı  yapılan 57 sandıktaki seçim torbalannın bir kısmından da oy 

sayım ve döküm cetvellerinin çıkmadığı  görülmüştür. Şayet tüm seçim torbalarmın kontrol 

edilebilme imkanı  olsa idi bu tür usulsüzlüklerin ve evrak kavıplannın çok daha fazla olduğu 

ortaya çıkacaktı.  

Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Kartal, Sultangazi, Şişli, Avcılar, Ataşehir, 

Ümraniye, Küçükçekmece, Pendik, Eyüpsultan, Üsküdar, Zeytinburnu, 

Gaziosmanpaşa,Sanyer, Kadıköy, Beykoz, Fatih, Beşiktaş, Esenyurt ve Başakşehir ilçe 

Seçim Kurullarının yetki alanındaki toplam 57 sandıkta ki oy sayım döküm cetvellerinin 

usulüne uygun olmadığından bu sandıkların yeniden sayılmasına dair kararları  da 

iddialarımızda haklı  olduğumuzu açıkça ortaya koymuştur. 
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YSK'nın verdiği karar doğrultusunda sayılan 57 sandıkta; 

Örneğin, Gaziosmanpaşa 1. ilçe Seçim Kurulu'nca 1279 nolu sandıkta mühürlü 

oy torbası  açılmak suretiyle yapılan yeni sayım sonucu düzenlenen tutanakta (EK-3) 

önemli hukuki sonuçları  olan tespitlerde bulunulmuştur: Tutanağa göre "Torba içerisinde 

Başkanlığımıza teslim edilen imzalı  seçmen listesi, tutanak defteri, iki adet evet mührü ve 

sandık kurulu mührü dışında torbada bulunması  gereken sandık sonuç tutanakları, sandık 

başında yapılan sayım ve döküm cetvelleri ve sandık seçmen listesini gösteren ve sandık 

alanına asılan sandık seçmen listesinin bulunmadığı ,  torba içerisinde sadece zarflar ve oy 

pusulalarının olduğu tespit edilerek, partilerin aldığı  oylar" tespit edilmiştir. 

Örneğin, Başakşehir 1. ilçe Seçim Kurulunca yeniden sayımı  yapılan 1022 ve 

1338 sayılı  sandıklarda, " İnızah seçmen listesi, tutanak defteri, iki adet evet mührü ve 

sandık kurulu mührü, sandık sonuç tutanakları  ve oy sayım döküm cetvelinin 

Başkanlığınuzca teslim alındığından torba içerisinde zarflar ve oy pusulalarının olduğu 

tespit edilerek partilerin aldığı  oylar yukardaki şekilde sisteme işknmesine 	"karar 

verilmiştir. Bu tespitten, oy torbalarında olması  gereken imzalı  seçmen listesi, sandık 

sonuç tutanakları  ve sayım döküm cetvelinin çıkmadığı   anlaşılmaktadır. (EK-4) 

Keza, Avcılar 2. ilçe Seçim Kurulu'nun 2371 no'lu sandığında, sandık sonuç 

tutanağmda 10 adet geçersiz oy pusulası  yazılı  olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı, çuvalın içerisinden 

çıkan geçersiz oy sayısmm sandık sonuç tutanağı  ile uyumlu olmadığı, çuvalın içerisinden 

sandık seçmen listesi, sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağı  suretinin 

çıkmadığı  10.04.2019 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. ( EK-1) 

Bir kısım sandıklarda oy kullanan seçmenlerin imzasını  taşıması  gereken onaylı  
sandık seçmen listesinin, oy sayım ve döküm cetvelinin ve sandık sonuç tutanaklarının 

hiçbirinin bulunmadığı, sadece "zarflar ve oy pusulalarının" bulunduğu bir seçim 

torbasında; 

D Oyların kim tarafından kullanıldığı, 

D Gerçekte o sandık seçmenlerince mi yoksa başka kimseler tarafından mı  
kullanıldığı, 

D 298 sayılı  Kanuna göre oy kullanması  mümkün olmayan kimselerin oy 

kullanıp kullanmadığı, 
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Bir kimsenin birden fazla kişi yerine oy kullanıp kullanmadığı, 
Sandık kurulunca tutanak defterine işlenip kayıt altına alınması  gereken 

hususların usulüne uygun olup olmadığı, 
D Sayım, diiküm ve tutanağa geçirme işlemlerini bir itiraz vukuunda seçim 

kurulları  ile YSK tarafından hukuken denetime elverişli kılan belgelerin 
hiçbirisinin olmadığı, 

Şeklindeki hususlar açıkça kanuna aykırılık oluşturmaktadır ki bu seçimlerin 
sonucuna doğrudan etki eden ve seçimlerin iptalini gerektiren müessir bir haldir. 

Yüksek Seçim Kurulu'nca kabul edilen 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılacak Mahalli 
İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullannın Görev ve Yetkilerini Gösterir 138 Sayılı  
Genelgenin "Sayma ilişkin kâğıt ve belgelerin paketlenerek torbaya konulması" başlıklı  
52. maddesine göre; 

"Sandık kurulları, her seçim türüne ilişkin kağıt ve belgeleri ayrı  ayrı  olmak üzere, 
ilçe seçim kuruluna teslim etmek için aşağıdaki şekilde hazırlar; 

Zarflar açıldıktan sonra hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulalarını, 

Zarflar açıldıktan sonra itiraz üzerine geçerli sayılan oy pusulalarım, 

Zarflar açıldıktan sonra hesaba katılmayan oy pusulalarım, 

ç) Açılmadan geçerli sayılmayıp saklanan zarflarz, 

Kullanılmayarak artan ve iptal edilmiş  bulunan oy pusulalarım, 

Kullanılmayarak artan zarfları, 

19 Alt tarafı  imzalı  sayım ve döküm cetyellerini,  

Sandık kurullarınca düzenlenen Örnek: 51, 53, 54, 54/1, 54/2 sayılı  tutanaklarz, 

ğ) Geçerli sayılmıs zarflarz, 

Tutanak defterini, 

0 Sandık seçmen listesini, 
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Ayrı  ayrı  paketler halinde sararak, üzerlerine sayılarını  yazıp, üstlerini sandık kurulu 

mührü ile mühürleyip imzaladıktan sonra tamamını  torbaya koyup ağzını  yine kurul 

mührüyle mühürler ve imzalar." 

Genelgenin "Sapma ilişkin torba (kağıt ve belgelerin) ilçe seçim kurulu 

başkanına veya görevli geçici ilçe seçim kurulu başkanına teslimi" başlıklı  53. 

maddesine göre ise; 

"Hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, ilçe seçim kurulu 

başkanlığınca yapılacak düzenlemeye göre; sandık kurulu başkanı  ile ad çekme yoluyla belli 

edilecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin ve hiçbir yere 

uğranmaksınn en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına veya görevli geçici ilçe seçim 

kurulu başkanına teslim edilir..... 

Ilçe seçim kurulu, torba ve sandık kurulu mührünü alarak, torbayı  getiren üyeler 

önünde açıp içindekiler hakkında, bu seçimler için sandık kurulu başkanına teslim 

edilmiş  olan torba için Örnek: 40 sayılı  tutanağı  üç nüsha olarak düzenlen 

Bu tutanağın alt tarafı, torbayı  ve müıhrü teslim edenlerle ilçe seçim kurulu başkanı  
ve üyelerden biri tarafından imzalanır. Bu tutanağın bir örneği sandık kurulu başkanına 

verilir. Bir örneği de il seçim kuruluna gönderilecek evraka bağlanır." 

298 saydı  Kanunun 34. maddesinin 7. fıkrasına göre; "Sandık seçmen listesinde 

yazılı  olmayan seçmen oy veremez" Aynı  Kanunuun "Oy verme yetkisi" başlıklı  86. 

maddesinde ise; 

"Onaylı  sandık seçmen listesinde yazılı  her seçmen, oy verme yetkisine sahiptir. Bu 

Kanunda sayılan istisnalar dışında, sandık seçmen listesinde kaydı  olmayanların oy 

kullanmalarına izin verilmez.....  

Her seçmen, bu Kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde 

kayıtlı  ise ancak o sandıkla oy kullanabilir. 

Bir seçmen aynı  seçim türü için birden fazla oy kullanamaz. 

Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan 

seçimler için oy kullanabilir. 
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Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili 

mercilerden resmi belge gelmiş  bulunan seçmenler ile tutuklu sandık seçmen listesine 

kaydedilmiş  olup da tahliye edilen veya taksirli suçlar dışında bir suçtan hüküm giyerek 

cezası  kesinleşenlerin durumlarını  gösteren resmi belge gelmiş  bulunanlara, seçmen 

listesinde kayıtlı  olsalar bile oy kullandirdmaz ve bu husus sandık kurulunca tutanağa 

geçirilir." denilmektedir. 

4.2) Oy Sayım ve Hüküm Cetvelleri İle Sandık Sonuç Tutanakları  
Arasındaki Usulsüzlülder (Oy Kaydırmaları): 

Ilçe Seçim Kurullarma yaptığımız itiraz dilekçelerinde belirtilen sandıklarda; AK 
PARTI lehine çıkan oylar oy sayım ve döküm cetvelinden sandık sonuç tutanağına 
geçirilirken eksik yazılmış  ve bu hatalar ilçe birleştirme tutanaklarma da yansımıştır. Öyle 
ki bazı  sandıklarda AK PARTI Büyükşehir Belediye Başkan Adayının aldığı  oy, sandık 
sonuç tutanağma (0) ve (1) olarak geçirilmiş  (EK-5); yapılan itirazlarmuz sonrasında sandık 
kurullarının hazırladığı  bu tutanaklarıın tamamen usulsüz ve maddi gerçeklere aykırı  olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bir çok sandıkta yaşanan bu usulsüzlükler, seçim sonuçları  hakkında ciddi 
şüphelere yol açmıştır. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Seçimlerinde, kasten veya sehven 
yapılan hatalar sonucunda, AK Parti'nin geçerli oyları  gerçekte aldığı  geçerli oylardan az, 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gerçekte aldığı  oylardan fazla oy almış  gibi gösterilmiş  
olup; bu durum, seçimin neticesine müessir bir hal teşkil etmektedir.  

Örneğin; 

*ARNAVUTKÖY ilçesinde; 

1487 nolu sandıkta sandık kurulunca müşahidimize verilen sandık sonuç 
tutanağında AK PARTI oyu 182, CHP oyu 87 iken; sandık kurulunca düzenlenen ve 
torbaya konulan sandık sonuç tutanağmda ise AK PARTI oyu 1, CHP oyu 182 yazı larak 
sonuç değiştirilmiş  ve aldatmaya yönelik iki farklı  sandık sonuç tutanağı  
hazırlanmıştır  (EK 6). 
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*AVCILAR ilçesinde; 

1017,1029,1193,1278,1281,1306,2019,2032,2095,2188,2189,2212,2257,2262 

nolu sandıklarda toplamda AK PARTİ'ye 401 OY EKSİK; CHP'ye ise 15 oy FAZLA 

yazılmıştır. 

*BAĞCILAR ilçesinde; 

3106, 3119, 3311, 3299, 2309, 2320, 1032, 1056, 1088, 2230, 2191, 2175, 2132, 
2106, 2109, 2091, 2041, 1315,4052, 4046, 4044, 3374,3368,4098, 4188,4237, 4313, 4102, 
4129, 2012, 1246, 1283, 3343, 2328, 3023 nolu sandıklarda toplamda AK PARTİ'ye 1581 
OY EKSIK yazılmıştır. 

*BAYRA1V1PAŞA ilçesinde; 

2025, 2068, 2028, 2114, 2010, 1208, 2121, 2257, 1060, 1059, 2256 nolu sandıklarda 
toplamda AK PARTİ'ye 418 OY EKSİK yazılmıştır. 

4.3) Sandık Sonuç Tutanaldarmın 298 sayılı  Kanun'a ve YSK'nın 138 
sayılı  Genelgesine Aykırı  Biçimde Düzenlenmesi: 

298 sayılı  Kanunun "Sandık sonuç tutanağının düzenlenmesi ve ilanı" başlıklı  105. 
maddesinin 1. fıkrasında; "Sandık kurulu, her seçim türü için ayrı  hazırlanmış  sandık sonuç 
tutanağını, iki nüsha olarak, sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve 
sayım ve döküm cetveli sonucuna göre düzenler. Bu tutanaklarin ait olduğu bölümüne, her 
seçim türüne ilişkin bilgiler eksiksiz olarak işlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından 
ad ve soyadları  yazılarak inızalanır ve sandık kurulu mührü ile mühürlenir." hükmüne yer 
verilmiş; 2. fıkrasında ise tutanağa işlenmesi gereken bilgilerin neler olduğu eıtıredici 
biçimde düzenlenmiştir. Buna göre sandık sonuç tutanağma işlenmesi zorunlu olan 
bilgilerden bazıları  şunlardır:  

"12. Geçersiz zarf sayısı  ve geçersizlik sebebi. 

Belediye seçimlerinde, oy zarfı  içinden eksik oy pusulası  çıkmış  ise eksik çıkan 
oyların hangi seçim türüne ait olduğu ve sayısı. 

içinden hiç oy pusulası  çıkmayan boş  zarf sayısı. 
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1 7. itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulası  toplamı. 

Geçersiz sayılan oy pusulası  sayısı  ve geçersizlik sebebi.  

Hesaba katılmayan oy pusulası  sayısı  ve hesaba katılmama sebebi.  

Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulası  toplamı. 

23. Oylama iş  ve işlemlerine ve oyların sayım ve dökümüne dair yapılan şikâyetlerle 

bunlara ait kararların nelerden ibaret bulundukları." dır. 

Öte yandan, 298 sayılı  Kanunun "Geçerli olmayan oy pusulaları" başlıklı  101. 

maddesinde hangi birleşik oy pusulalarının geçersiz sayılacağı  11 bend halinde düzenlenmiş  
ve yine 101. maddede oy pusulalarını  geçersiz kılmayacak olan haller açıkça 

gösterilmiştir. Keza, 298 sayılı  Kanunun "Hesaba katılan ve katılmayan oy pusulaları" 

başlıklı  102. maddesinde de oy pusulalarının hangi hallerde hesaba katılacağı, hangi hallerde 

(geçerli olsa bile) hesaba katılmayacağı  7 fıkra halinde ayrıntı lı  olarak düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla, 298 sayılı  Kanunun 105. maddesine göre sandık kunılunca düzenlenecek 

sandık sonuç tutanaklan, 101. ve 102. maddelerde belirtildiği şekilde sebepler açıkça 

belirtilmek suretiyle düzenlenmek zorundadır. 

Nitekim, Kanunkoyucu'nun bu hususlar' sıkı  şekil kurallarına bağlaması  
ve ayrıntı lı  olarak düzenlemesi, Kanunkoyucu'nun amacının, seçim 

sonuçlarının ve dolayısıyla seçmen iradesinin doğru ve hertürlü kuşkudan uzak 

bir biçimde tespitini en sağlıklı  şekilde sağlamak amacına yönelik olduğunu 

göstermektedir. 

Oysa, itiraza konu sandık sonuç tutanakları  incelendiğinde; oy pusulaları= 

geçersizlik ve hesaba katılmama sebeplerinin 101. ve 102. maddedeki açıklığı  
sağlamaktan çok uzak biçimde genel geçer birkaç kelime ile yazıldığı; birçok sandık sonuç 

tutanaklarında ise bu bilgilerin hiç yazılmadığı  veya eksik yazıldığı  görülmektedir (EK-7). 

Bu nedenle, bu tür oy pusulalarının gerçek hukuki durumunun tespiti yapılamamıştır. Bu 

durum ise, Kanunlcoyucımun amacıyla çelişmektedir. 
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Nitekim, Yüksek Seçim Kurulunun oldukça önemli 31/12/1963 tarih ve 1099 sayılı  
ilke kararında "....bir çok torbada geçerli sayılmayan oyların, geçerli sayılmama 
sebeplerinin açıklanınamasının sonuca etki edecek durumda olduğunun...." 
vurgulanması  da bu kanaatimizi pekiştirmektedir. 

İstanbul genelinde ilk etapta KULLANILAN OYLARIN 320.000  civarı  

GEÇERSIZ iken itirazlarımadan sonra geçersiz oyların sayısı  314.243'e  düşmüş  
olup, bu durum 1. ve 2. Parti arasında oy tarlanın çok dizi olduğu dikkate alındığında, 

SEÇİM SONUÇLARINI ETKILEYECEK VE KAZANAN! DEĞİŞTİREBİLECEK 

nitelikte olduğu aşikardır. Zira bu durumda partilerin aldığı  oy miktarı  değişebilecek 

ve hatta KAZANAN PARTİNİN DEĞIŞMESI DAHI SÖZ KONUSU 

OLABILECEKTIR. 

Tüm bu hususlar da göstermektedir ki, sandık kurullarınca tutulan ve ilçe 
birleştirme tutanağına esas teşkil eden SANDIK SONUÇ TUTANAKLARININ 
KAHİR EKSERİYETİ  HATALARLA DOLUDUR. Yukarıda saydıklarımız dışında 

kalan tutanaldann da hemen hemen tamamında benzer eksiklik, hatalar ve 

usulsüzlülder mevcuttur. ZIRA, OY TORBALARININ İÇINDE BULUNAN OY 

PUSULALARININ YANLIŞ  DEĞERLENDIRILMESI SONUCUNDA SANDIK 
SONUÇ TUTANAKLARINDA SEÇİM SONUÇLARINI ETKILEYEBILECEK 
HATALAR VE USULSÜZLÜICLER MEYDANA GELMIŞTIR. 

Yukarıda anlattığımız tüm bu hususlara ilişkin yapmış  olduğumuz itiraziar 

üzerine, yapılan usulsüzlükler ilçe Seçim Kurullarında tek tek ortaya çıkmış  ve bu 

durumlar tutanağa bağlanarak haklılığı= tescil edilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  seçimleri sonucu düzenlenen sandık sonuç 

tutanaklarmda; 

ÖRNEĞIN: 

ATAŞEHIR 1 NOLU ILÇE SEÇİM KURULUNA BAĞLI; 

ı  1002 nolu sandıkta 12 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 
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1024 nolu sandıkta 
yazılmamıştır. 
1029 nolu sandıkta 
yazılmamıştır. 

ı  1032 nolu sandıkta 
yazılmamıştır. 
1045 nolu sandıkta 
yazılmamıştır. 

11 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

7 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

11 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

10 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

AVCILAR 1 NOLU ILÇE SEÇİM KURULUNA BAĞLI; 

1011 nolu sandıkta 3 oy geçersiz sayılmış  ancak tutanak üzerine tekrar 7 

yazılmış  geçersizlik sebebi yazılmamıştır. (Yani geçersiz oy 3'mü yoksa 7'mi 

muğlaktır.) 
1019 nolu sandıkta 6 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 
1039 nolu sandıkta 15 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 
1040 nolu sandıkta 14 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır 
1041 nolu sandıkta 2 zarf, 11 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1042 nolu sandıkta 4 zarf, 4 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. (Bu sandıkta geçersiz zarf ve oyların toplamı  8 olup oy kullanan 
seçmen sayısı  282 ve geçerli oy sayısı  ise 278'dir.) 

BAĞCILAR 1 NOLU ILÇE SEÇIM KURULUNA BAĞLI; 

1004 nolu sandıkta 10 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 
1014 nolu sandıkta 8 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamış;ayrıca hesaba katılmayan oy pusulası  sayısı  91 olarak yazılmış  
sebebi belirtilmemiştir. 
1026 nolu sandıkta 8 oy zarfı, 8 oy pusulası  geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik 
sebebi yazılmamıştır. (Bu sandıkta geçersiz zarf ve oyların toplamı  16 adet olup 

oy kullanan seçmen sayısı  258 ve geçerli oy sayısı  ise 250'dir.) 
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AK PARTi 

1027 nolu sandıkta 5 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1037 nolu sandıkla 10 oy zarfı, 10 oy pusulası  geçersiz sayılmış  ancak 
geçersizlik sebebi yazı lmamıştır. (Bu sandıkta geçersiz zarf ve oyların toplamı  
20 olup oy kullanan seçmen sayısı  287 ,geçerli oy sayısı  ise 276'dır.) 
1042 nolu sandıkta 6 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazı lmamıştır. 

BÜYÜKÇEKMECE ILÇE SEÇIM KURULUNA BAĞLI; 

1233 nolu sandıkta 18 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1235 nolu sandıkta 1 zarf 8 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 

ESENLER 1 NOLU ILÇE SEÇIM KURULUNA BAĞLI; 

1005 nolu sandıkta 10 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır,sandıktan çıkan geçersiz zarf sayısı  ise 290 olarak yazılmıştır. 
(Bu sandıkta toplam seçmen sayısı  298'dir.) 
1006 nolu sandıkta 21 oy geçersiz 
yazılmamıştır 
1013 nolu sandıkta 12 oy geçersiz 
yazılmamıştır. 
1030 nolu sandıkta 14 oy geçersiz 
yazılmamıştır 
1077 nolu sandıkta 15 oy geçersiz 

yazılmamıştır. 

sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

sayı lmış  ancak geçersizlik sebebi 

EYÜPSULTAN 1 NOLU ILÇE SEÇİM KURULUNA BAĞLI; 

1003 nolu sandıkta 10 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 
1103 nolu sandıkta 9 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
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GAZIOSMANPAŞA 1 NOLU ILÇE SEÇİM KURULUNA BAĞLI; 

1012 nolu sandıkta 13 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. Bu sandıkta hesba katılmayan oy pusulası  sayısı  67 yazılmıştır. 
1032 nolu sandıkta 8 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1034 nolu sandıkta 14 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 

KADIKÖY 1 NOLU ILÇE SEÇIM KURULUNA BAĞLI; 

1015 nolu sandıkta 5 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 
1052 nolu sandıkta 3 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 

KARTAL 1 NOLU ILÇE SEÇIM KURULUNA BAĞLI; 

1001 nolu sandıkta 13 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1006 nolu sandıkta 11 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1014 nolu sandıkta 14 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1025 nolu sandıkta 7 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. Hesaba katılmayan oy pusulası  sayısı  48 olarak yazılmış  sebebi 

belirtilmemiştir. 
./ 1147 nolu sandıkta 11 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 

KÜÇÜKÇEKMECE 1 NOLU ILÇE SEÇIM KURULUNA BAĞLI; 

1027 nolu sandıkta 10 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1089 nolu sandıkta 8 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. 
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5 oy geçersiz 

14 oy geçersiz 

17 oy geçersiz 

19 oy geçersiz 

17 oy geçersiz 

sayılmış  

sayılmış  

sayı lmış  

sayılmış  

sayı lmış  

ancak geçersizlik 

ancak geçersizlik 

ancak geçersizlik 

ancak geçersizlik 

ancak geçersizlik 

sebebi 

sebebi 

sebebi 

sebebi 

sebebi 

4.00°  sıer 

AK PARTi 

SANCAKTEPE 1 NOLU ILÇE SEÇIM KURULUNA BAĞLI; 

1006 nolu sandıkta 
yazılmamıştır. 
1007 nolu sandıkla 
yazılmamıştır. 
1012 nolu sandıkla 
yazılmamıştır. 
1025 nolu sandıkla 
yazılmam ıştır. 
1031 nolu sandıkla 
yazılmamıştır. 

SARIYER 1 NOLU ILÇE SEÇIM KURULUNA BAĞLI; 

1006 nolu sandıkla 12 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1007 nolu sandıkta 9 oy geçersiz sayı lmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1011 nolu sandıkta 7 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 
1024 nolu sandıkla 10 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır Hesaba katılmayan oy pusulası  sayısı  86 olarak yazılmış  sebebi 
belirtilmemiştir. 
1027 nolu sandıkla 14 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 
yazılmamıştır. 

ŞIŞLI 1 NOLU ILÇE SEÇIM KURULUNA BAĞLI; 

1011 nolu sandıkta 8 oy geçersiz sayılmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır 
1030 nolu sandıkla 9 oy geçersiz sayı lmış  ancak geçersizlik sebebi 

yazılmamıştır. Hesaba katılmayan oy pusulası  sayısı  9 olarak yazılmış  sebebi 

belirtilmemiştir. Bu sandıkla oy kullanan seçmen sayısı  255 olup geçerli oy 

sayısı  246 olarak gösterilmiştir. 
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Yukarıda gösterilen örneklerden de açıkça anlaşılacağı  üzere; sandık kurullarının, 

sandık sonuç tutanaklarında yaptığı  bu türden usulsüzlükler ve eksiklikler, 

kamuoyunun seçim sonuçlarına olan güvenini sarsmış  ve ciddi bir endişeye sevk 

etmiştir. 

Nitekim, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31.12.1963 gün ve 1099 sayılı  kararına göre; 

"Torbalar içindeki oy pusulalarının bir bölümünün zarf içinde, bir bölümünün 
zarf dışında ve geçerli oylarla karışık bir durumda bulunması; bir kısım torbalarda, diğer 
seçimlere ait san dıklardan çıkan belediye seçimine ait zarf içindeki oyların, belediye 
seçimlerinde geçerli sayılınası; bir çok torbada geçerli sayılmayan oyların, geçerli 
sayılınama sebeplerinin açıklanmaması; partiler için geçerli sayılan oy toplamının, 
geçerli oy toplamından çok bulunması; ilçe birleştirme tutan ağına göre, belediye başkan 
seçiminde iki ayrı  parti adayı  arasındaki oy farkının 162, her iki partinin belediye meclisi 
üyelerine ait oy farkını  n ise 125 olması  karşısında; sonuca etki yapacak durumlardır. 

Oylar arasındaki farkın küçüklüğü sebebiyle, incelenme imkanı  bırakılmayan oy 
pusulalarının, itiraz üzerine incelenmesinde, aradaki farkı  kap atacak kadar oy miktarının 
geçerli sayılması  mümkün bulunduğundan, seçim sonucu büsbütün değişebilir ve bu 

durumda itirazcının belli kimselerin tutan aklarının iptali istemiyle bağlı  kalın mayarak, 
seçimin tüm olarak iptali gerekir." denmektedir. 

4.4.a) AK PARTİ'ye verilen ve GEÇERLI Sayılması  Gerektiği Halde 

GEÇERSIZ Sayılan Oylar: 

298 sayı lı  Kanunun 101. maddesinin 2. Merasına göre; 

"Ancak aşağıdaki haller oy pusulalarını  geçersiz kurnaz: 

I. Zarfların açılması  veya oyların okunması  sırasında yırtılması. 

Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 

Herhangi bir sekilde lekelenmş  olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla 
yapıldığoun anlasilamaması. 
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AK PARTI 

Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması  sebebiyle "EVET" mührü ile oy 

pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasınzn diğer lasımlarına 

geçmesi. 

Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "EVET" mührünün sadece iki 

parti alanını  ayıran çift çizgili bölgeye taşmış  olması. 

Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, bir 

siyasi partinin alanına birden çok "EVET" mührü basılması. 

Yetkili seçim kurulları  tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim 

Kurulu filigranz bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle 

mühürlenmemiş  olması. 

Bir zartta birden fazla oy pusulası  kullanılan seçimlerde, zarftan çıkan oy 

pusulalarından bir seçim türüne ait olanınzn geçersiz olması, diğerlerinin geçersiz 

sayılmasıni gerektirmez." 

Sandık kurullarının iş  ve işlemlerine yönelik ilçe Seçim Kurullanna yapılan itiraz 

dilekçelerinde belirttiğimiz üzere; AK PARTİ 'ye verilen ve geçerli sayılması  gereken 

oylardan bir kısmı  AK PARTİ'ye ait sütuna birden fazla EVET mührü basılmış  olması, bir 

kısmı  zarfların açılması  sırasında kazaen yırtılmış  olması, bir kısmı  hafif lekeli olması, bir 

kısmı  ise oy pusulasınm arkasına basılan sandık kurulu mührünün oy pusulasının diğer 
kısunlarma çıkması  nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Oysa, 298 sayılı  Kanunun 101. maddesi 
ile Örnek 138 sayılı  Genelgenin 42. maddesi gereğince bu sebepler oy pusulasını  geçersiz 
hale getirmez. 

Bazı  Ilçe Seçim Kurullarınca yeniden sayılan geçersiz oylara ilişkin olarak verilen 

kararlar; 

ÖRNEĞIN; 

*ÜMRANIYE ilçesinde; 

1. 2. ve 3. Ilçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz oylardan 
384 OY AK PARTI lehine, 99 OY CHP lehine geçerli sayılmıştır. 
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GENEL MERKEZ 

*BASAKSEHIR ilçesinde; 

Ilçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz oylardan 72 OY AK 
PARTI lehine, 20 OY CHP lehine geçerli sayılmıştır. 

*FATIH ilçesinde; 

1, 2 ve 3. Ilçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz oylardan 

257 OY AK PARTI lehine, 81 OY CHP lehine geçerli sayılmıştır. 

*KÜÇÜ(ÇEKMECE ilçesinde; 

Ilçe Seçim Kurullarmca yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz oylardan 896 OY 
AK PARTI lehine, 367 OY CHP lehine geçerli sayı lmıştır. 

Bu örnekler dahi itirazlarımızda ne kadar haklı  olduğumuzun açık bir göstergesidir. 

Kaldı  ki itirazlar üzerine açılan birçok oy torbasında geçersiz oyların kanuna aykırı  olarak 

ayrıca paketlenip mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırılmış  halde bulunduğu tutanakla 

tespit edilmiştir. 

4.4.b) CHP lehine GEÇERLI sayılan ve oysa hukuken GEÇERSIZ 

sayılması  gereken oylar: 

298 sayılı  Kanunun 101. maddesi kapsammda; Hiçbir yerine "EVET" mührü 

basılmamş  olan; Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden 

fazlasına "EVET" mührü basılmış  olan; Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya 

ayrılan alana taşmış  "EVET" mührü bulunan; Üzerine "EVET" mührü dışında veya 

"EVET" mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya 

parmak izi basılmış  olan; Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait 

bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş  veya şaretlenmş  olan; 

Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar 

yazılmış  veya şekiller çizilmiş  olan birleşik oy pusulaları  CHP lehine geçerli oy alarak 

sayılnuştır Ilçe Seçim Kurullarma verilen itiraz dilekçelerimizde bu hususlar ayrıntı lı  olarak 

açıklanmıştır. 
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Tespitlerimize göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Seçimlerinde bu 
şekilde CHP lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda GEÇERSIZ olması  
gereken oyların toplamı  35.000 civarında olup, bu oy sayısı  seçimlerin sonucunu doğrudan 
etkileyecek derecede önemli bir olaydır. 

4.5) Kayıp Oy Pusulaları: 

İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından verilen karar uyarınca, Ilçe Seçim Kurtıllarmca 

geçersiz oylar yönünden yeniden değerlendirmesi yapılan bazı  seçim torbalarının içinde 
bulunması  gereken geçersiz oy pusulalarının torba içerisinde bulunmadığı  tutanak ile tespit 
edilmiştir. Şöyle ki; 

ATAŞEHIR 2. ilçe Seçim Kuruluna bağlı; 

2324 nolu sandıkta sandık sonuç tutanağında yazılı  8 adet geçersiz oy pusulası, 

2325 nolu sandıkta sandık sonuç tutanağında yazılı  8 adet geçersiz oy pusulası, 

2326 nolu sandıkta sandık sonuç tutanağında yazılı  10 adet geçersiz oy ile,1 adet 
Saadet Partili adaya, 1 adet Bağımsız Türkiye Partili adaya, 1 adet Vatan Partili adaya ve 1 
adet bağımsız aday Ali Rıza Kansız adına kullanıldığı  belirtilen toplam 14 adet oy pusulası, 

2391 nolu sandıkta sandık sonuç tutanağında yazılı  4 adet geçersiz oy pusulası, 

OLMAK ÜZERE, 34 OY PUSULASININ KAYIP OLDUĞU VE TORBA 
IÇERISINDE BULUNMADIĞI TUTANAĞA BAĞLANMIŞTIR.  Bu tespitler 

göstermektedir ki; tümü sayılmayan seçim torbalarında da birçok kayıp oy 

pusulasının var olduğu ancak torbalar aeılamadığı  için tespitinin mümkün 

olmadığı  ciddi bir karine olarak da göz önüne alınmalıdı r. 

Kayıp olan bu oy pusulaları  Ataşehir 2. Ilçe Seçim Kurulunca tutulan tutanakla tespit 
edilmiştir (EK-8). 

Bu olaylar ile torbalarda bulunamayıp tutanakla kayıp olduğu tespit edilen oy 
pusulalarmın Ilçe Seçim Kurulu tarafından denetlenebilirliği ortadan kaldırılmış  olup 
seçimlerin güvenilirliği açısmdan seçim sonuçlarını  doğrudan etkileyen bir durumdur. 
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4.6) Oy Kullanan Seçmen Sayısı  İle Sandık Sonuç Tutanaklarına işlenen Oy 

Sayıları  Arasındaki Hatalar: 

31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
Seçimlerinin sonrasında düzenlenen birleştirme tutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı  ile 

seçimlerde kullanılan oy pusulası  sayılan arasında ciddi bir farkın oluştuğu görülmüştür. Bu 

farlmı  oluşmasının sebebi, sandık kurullarının gerek oy verme esnasında yaptığı  hatalı  
işlemler gerekse de oy sayımı  sonrasında usulsüz ve hatalı  olarak düzenlediği tutanaklardır. 
Bu durum, 298 sayılı  Kanunun 98. ve 100. maddelerine aykırıdır. Şöyle ki; 

298 sayılı  Kanunun "Sandığın açılması  ve zarfların sayımı" başlıklı  98. 

maddesine göre; 

" 	Bütün zarflar sayddıktan sonra, geçerli olup olmaması  yönünden kontrol edilir. 

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve 

sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı  yırtılmış  olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve 

sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir 

işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya 

çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşdarnaması  
halinde, bu zarflar geçerli sayılır. 

İtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, başkan 

tarafindan bir kenara ayrılır. Sandık kurulu, bütün zarflar kontrol edildikten sonra, itiraza 

uğrayan zailları  inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması  yönünde kararını  verir. 

Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı  ayrı  ayrı  
o seçim türüne ait özel tutanağın ilgili yerine işlenir. 

Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı  yazdın Bu 

zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. 

Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarflarm topla nı  
sayısı  ile o seçim türü için oy kullanan seçmen sayısı  karşılaştırılır. 

Zarf sayısı, o seçim türü için oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca 

bir işlem yapılmaz 
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Zarf sayısı  oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce 
geçersiz zarf sayısı  düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik 
sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı  geçerli zarflar arasından, eşitliği sağlayacak 
sayıda zarfı  gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. imha 
edilen zarf sayısı  tutan ağa yazdın 

Yukarıda belirtilen işlemler bittikten sonra, geçerli oy zarfları  sandığın içine tekrar 
konularak sayıma geçilir. 

Bütün bu işlemler ayrıca tutanak defterine geçirilerek, sağı rlık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

Sandıklar, bütün seçimlere ait sayım ve döküm işlemleri bitinceye kadar oy verme 
yerinden çıkardamaı." 

298 sayılı  Kanunun "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümir başlıklı  100. 
maddesinde de oyların sayım ve dökümüne ilişkin temel usul ve esaslar belirlenmiştir. 
Madde hülunüne göre; 

Aynı  zarf içinde birden fazla oy kullanılan belediye ve muhtarlık seçimlerinde, 

oy zarfı  içinden eksik oy pusulası  çıkmış  ise eksik çıkan oyların hangi seçim türüne ait 
olduğu ve sayısı  ile içinden hiç oy pusulası  çıkmayan boş  zarf sayısı  toplamı, zarfların 
açılması  bittikten sonra tespit edilip sandık sonuç tutanağına işlenir........ 

Geçersiz sayılan veya geçerli olmasına rağmen hesaba katılmaması  gereken oy 
pusulaları  ile geçerli olup olmadığı  veya hesaba katılıp katılmaması  yönünden tereddüt 
edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sayım ve döküm cetveline şlenmeksizin ayrılır ve 
sandık kurulu başkanı  tarafından muhafaza altına alınır. 

Bütün zarfların açılıp okunması  bittikten sonra; itiraz edilmeksizin geçerli sayılan ve 
her iki sayım ve döküm cetveline işlenen oy sayıları, her siyasi parti veya bağımsız adayın 
sütununda işaretlenmş  son rakamlar karşılaştırılarak, her siyasi parti veya bağımsız 
adayın aldığı  geçerli oy sayısının iki cetvelde de aynı  olup olmadığı, başkan tarafindan 
kontrol edilir. Oy sayıları  aynı  ise, her siyasi parti veya bağımsız adayın aldığı  geçerli oylar 
toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, o seçim türüne ait 
sandık kurulunca düzenlenecek özel tutanağa yazı  ve rakamla ğlenir. 
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Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları  ve kendi hanelerine işlenmiş  geçerli 
oy sayılarını  gösterir rakamların her iki sayım ve döküm cetvelinde de aynı  olmaması  
halinde ikinci sayım yapılır. İkinci sayımda, geçerli tüm oy pusulaları  yeniden, tek tek 

okunarak, boş  ve yazısız ayrı  iki sayım ve döküm cetveline işlenir. Bu cetvellerdeki oy 
sayıları  aynı  ise, her siyasi parti ve bağımsız adayın aldığı  geçerli oylar toplanarak, itiraz 
edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, o seçim türüne ait sandık kurulunca 
düzenlenecek özel tutanağa yazı  ve rakamla işlenir.... 	 

Açılan sandığa ait son geçerli zarf açılıp içindeki oy pusulası  okunduktan sonra, 

sandık başkanı  tarafından o sandığa ait açılmııyan geçerli zarf olup olmadığı  kontrol edilir 

ve açılan zarfların sayısı  ile sandıktan çıkan ve tutanağa işlenmiş  olan geçerli zarf sayısı  
karşılaştırılır ve sonuç, tutanak defterine işlenir. 

Geçerli oyların sayım ve döküm cetvellerine işlenmesinden sonra, hesaba katılıp 
katılmaması  veya geçerli sayılıp sayılmaması  yönünden tereddüt edilen veya itiraza 
uğrayan oy pusulaları, sandık kurulunca ayrı  ayrı  değerlendirilerek karara bağlanır ve 
bu karar, tutanak defterine yazıldıktan sonra mühürlenip imzalanır. 

Sandık kurulu kararı  ile geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulaları, sayım ve 

döküm cetvelinde ait olduğu siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılmış  bulunan sütuna 

işlenir. Bu şekilde geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı, o 
seçim türüne ait özel tutan akta ilgili yere işlenir. 

Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları, ayrı  ayrı  paket yapılarak 

bağlanır ve paketin üzeri mühürlenerek, sayısı  yazıhr ve saklanır. Bu oy pusulaları  
yakılmaz yırtılmaz ve yok edilemez. Bunların sayısı, o seçim türüne ait özel tutanakta ilgili 

yere işlenir. 

Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, sayım ve döküm cetvelinde siyasi 

partilerin ve bağımsız adayların aldığı  oyların toplam sayısı, kendi sütununun altına 
rakamla ve yazı  ile yazıhr. 

Sayım ve döküm cetvelinde, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı  oylar, 
orada bulunanlara, başkan tarafından yüksek sesle ilan edilir. 
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Bu ilandan sonra, sayım ve döküm cetvelindeki sonuçlar, sandık sonuç tutanağına 

şlenir. Bu bilgilerin doğruluğu, sandık başkanı  tarafindan sayım ve diiküm cetveli 

sonuçları  ile karşılaştırddıktan sonra, sandık sonuç tutan ağı, başkan ve üyeler tarafindan 
imzaların- ve mühürlenir. 

Bütün bu işlemler, tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu başkan ve üyeleri 

tarafından imzalanır ve mühürlenir " denilmektedir. 

Bu hükümlere göre;  

*SİYASİ  PARTILERIN VE BAĞIMSIZ ADAYLARIN ALDIĞI OYLARIN 
TOPLAMI, GEÇERLI OY PUSULALARININ TOPLAMINA EŞIT OLMALIDIR. 

*GEÇERLI OY PUSULALARININ TOPLAMI İLE GEÇERSIZ SAYILAN 
VEYA HESABA KATILMAYAN OY PUSULASI TOPLAMI, OY KULLANAN 
SEÇMENLERIN TOPLAM SAYISINA EŞIT OLMALIDIR. 

*BÜTÜN BU EŞİTLİKLER DE SANDIK SONUÇ TUTANAĞINDA VE ILÇE 
BIRLEŞTIRME TUTANAĞINDA OLMALIDIR. 

31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
seçimlerinde toplam 31.280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı  ile tutanaklara işlenen oy 
sayılan karşılaştırı ldığında; 

18.174 sand ı kta kanunun aradığı  eşitliklerin sağlanmış  olduğu; buna 

karşı n 12.410 sandı kta ise RAKAMSAL OLARAK TUTARSIZLIKLARIN 

OLDUĞU VE EŞITLIĞIN SAĞLANAMADIĞI GÖRÜLMEKTEDIR. 

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI İLE OY PUSULASI TOPLAMLARI 

EŞIT OLMAYAN 12.410 sandıkta ki sonuç tutanaktan incelendiğinde; 

.• 10.418 sandı kta siyasi partilerin ve bağımsız adayları n aldığı  geçerli oy 

pusulaları n ı n toplam ı  ile geçersiz sayı lan veya hesaba katı lmayan oy 

pusulası  toplam ı n ı n, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı ndan EKSIK 

(16.502 oy pusulası ) olduğu görülmektedir. (EK-9) 
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1.992 sand ı kta ise siyasi partilerin ve bağımsı z adayları n aldığı  geçerli oy 

pusulaları n ı n toplam ı  ile geçersiz sayı lan veya hesaba katı lmayan oy 

pusulası  toplam ı n ı n, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı ndan FAZLA 

(8.811 oy pusulası ) olduğu görülmektedir. (EK-9) 

Bu durumun ise bir k ı sı m seçmene fazla oy pusulası  verilmesinden 

kaynaklanmı s olması  kuvvetle muhtemeldir.  

"Oysa ki, 298 sayı lı  Kanunun 86. maddesinin 4. fı krası na göre, "Bir seçmen aynı  seçim 

türü için birden fazla oy kullanamaz." denmektedir. 

Bu şekilde, sandık kurullarının hataları  ve yanlış  işlemleri sonucu meydana gelen 

eksik veya fazla oy sayısı  25.313 olup  seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyen ciddi bir 

olgudıır. 

Nitekim, Yüksek Seçim Kurulu'nun 21.04.2014 ve 1845 sayılı  kararında; 

"30 Mart 2014 tarihinde Hatay İli Samandağ  Ilçesi Gozene Mahallesinde yapılan 

muhtarlık seçimlerinde sandık kurulunca düzenlenen sandık sonuç tutanağındaki oy 

kullanan seçmen sayısı  ile Samandağ  Ilçe Seçim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen sandık 

sonuç tutanaklarındalci oy kullanan seçmen sayılarının farklı  olduğu, Samandağ  Ilçe Seçim 

Kurulunun geçersiz saydığz oy pusulalarının geçersizlik nedenlerinin açık olmadığı  
gözetildiğinde Hatay İli Samandağ  ilçesi Gozene Mahallesinde bulunan 1105, 1106 ve 1107 

nolu sandıklarda sayım doküm işleminin yenilenmesine," denilmiştir. 

4.7) 298 sayılı  Kanuna Aykırı  Olarak, Kısıtlılar Tarafından veya Ölü 

Seçmenler Adına Kullanılmış  Oyların ve Mükerrer Seçmenlerin Varlığı; 

Anayasa'nın 67. maddesinin 1. fikrasında, vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara 

uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette 

bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğu belirtilmiş; aynı  maddenin 3. 

arasında, "On sekiz yaşını  dolduran her Türk vatandaşı  seçme ve halkoylamasına katılma 

haklarına sahiptir." htikmüne yer verilmiştir. Yine aynı  maddenin 5. fıkrasında ise, "Silah 

altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler 

hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz 
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kurumları  ve tutuk evlerinde oy kullanılması  ve oyların sayım ve dökümünde seçim 

emniyeti açısından alınması  gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir 

ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır." denilerek, seçme hakkının 

istisnaları  başka bir anlatımla oy kullanamayacalclar gösterilmiştir. 

2972 sayılı  Kanunda ve bu kanunlara göre yapılacak olan seçimlerde seçme yeterliği 
ve oy kullanamayacak olanlara ilişkin herhangi bir hüküm yer almamıştır. Mezkar 2972 
sayılı  Kanunun 36. maddesinde "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 
gün ve 298 sayılı  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 
22/4/1983 tarih 2820 sayılı  Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı  
Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı  olmayan 
hükümleri uygulanır." düzenlemesine yer verilmiştir. Böylelikle Anayasa'nın 67. 
maddesindeki hükme paralel olarak, 298 sayılı  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 6., 7. ve 8. maddelerinde, seçme yeterliğiyle ilgili genel 
nitelikte yani bütün seçimlerde uygulanacak esaslar hükme bağlananş  ve seçimleri 
düzenleyen özel seçim kanunları  bu esaslara gönderme yaparak bunların bütün seçimlerde 
uygulanacağını  kabul etmiştir. 

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

"Oy kullanamıyacak olanlar" başlıklı  7. maddesinde; 

"Aşağıda yazılı  olanlar oy kullanamazlar: 

I. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta cavusları  (Her ne sebeple olursa olsun, 
izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), 

Askeri öğrenciler.  

Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar"  

"Seçmen olamıyanlar" başlıklı  8.maddesiınde ise; 

"Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar: 

I . Kısıtlı  olanlar,  

2. Kamu hizmetinden yasaklı  olanlar."  

Hükümlerine yer verilmiştir. 
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31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
seçimlerinde, Anayasa ve 298 sayılı  Kanun gereği oy kullanamayacak olan KİSİTLİ, ÖLÜ, 

TUTUKLU ve HÜKÜMLÜ olanların yerine oy kullanılmıştır. Kurultumzea, bu kişilerle 

ilgili resmi kayıt tutan ilgili kamu kurumlarına yazı  yazılarak gerçeğin tespit edilmesi 

mümkündür. 

Tarafımızdan yapı lan tespitlere göre; 

2.308 adet OY KULLANAN KISITLI SEÇMEN, (EK-10) 

> 	1.229 adet YERINE OY KULLANILAN öLii SEÇMEN, (EK-ıl) 

> 	10.290 adet HEM CEZAEVİ  HEM DE BAŞKA SEÇMEN LISTESINDE KAYITLI SEÇMEN,(EK-12) 

5.287 adet İ STANBUL SEÇMEN Lİ STESİ NDE KAYITLI HÜKÜMLÜ SEÇMEN,(EK-13) 

236 adet İSTANBULDA YERLEŞİM YERİ  ADRESİ  CEZAEVİ  OLAN SEÇMEN, (EK-14) 

KAYİTLARİ  TESBİT EDİLMİŞ  OLUP, MüKERRER KAYİTLİ  BU 

SEÇMENLER YERiNE, YERLEŞİM YERLERINDE OY KULLANİLİP 

KULLANILMADIĞI SEÇIMIN SONUCUNU DOĞRUDAN ETICİLEYECEK 

ÖNEMLI BİR HUSUSTUR. 

Konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararlarına göre; 

"Daimi seçmen kütüklerinde ve sandık seçmen listelerinde mükerrer yazzlmalar 

bulunduğu takdirde, birden fazla kayıtlardan, seçmenin son ikametgölu dışında olanların 

ilçe seçim kurulu başka/Iltica iptal edilmesi ve mükerrer seçmen kartı  verilmişse birden 

fazlasznzn seçmenlerden geri alınması  gerekir (YSK K4.10.1975/445). 

Kanuna aykırı  olarak daimi seçmen kütük-Line mükerrer yazılan seçmenlere ait 

mükerrer kayıtlardan birisinin seçim kurulu başkanlığınca iptali gerekir (1973/1031 karar 

da aynı  niteliktedir) (YSK K13.7.1973/693). 

...Beldesinde seçimi kazanan ve kaybeden siyasi parti adayları  arasında bir oy farkı  
bulunduğu ve iki kısıtlı  kişinin kısztlılık durumlarının sürmesine karşın oy kullandıklarının 
anlaşılması  nedeniyle seçimlerin iptaline karar verilmelidir (YSK K 27.4.2004/1775). 

Seçimin sonucuna tesir edecek sayıda usulsüz olarak asker- mükerrer ve ölüler adına 

oy kullandırılmış  olması  ve usulsüz oyların iki parti arasındaki oy farkını  kapatır sayıda 
bulunması  nedeniyle seçimin iptali gerekir (YSK K 14.04.1999/1490). 
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Kanuna aykırı  biçimde kullanılan bu tür oyların toplamı  19.350  olup; bu 

oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin "GİZLİ  OY" ilkesi gereğince 

hukuken ve fiilen olanaksız olduğu aşikârdır. 

Ayrıca, kurulun gündeminde bulunan Büyükçekmece İlçemiz ile ilgili itiraz 
dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy 
kullandığına dair başlatılan idari ve cezai soruşturmalar devam etmekte olup önemli delillere 

ulaşılmıştır. (Büyükçelunece C. Başsavcılığı  2019/2708 sayılı  soruşturma dosyası  ile 
Büyükçekmece Kaymakamlığının 21/01/2019 tarih ve 287 nolu idari soruşturması). 
Büyükçekmece ilçesinde yapılan idari tahkikat dosyası  içeriğine göre, Büyükçekmece 
Belediyesinde işçi kadrosunda bulunan ve geçici olarak Büyükçekmece ilçe Nüfus 

Müdürlüğü'nde görevlendirilen şahsın, kamu binalarını, tır parklarım, boş  arsalar!, 

inşaatı  devam eden bina vb. yerleri mesken gibi göstererek sahte numaratajlarla 
usulsüz seçmen kaydı  yaptığı  ve bu nedenle soruşturma başlatıldığı, soruşturma 
çerçevesinde iki kişinin tutuklu olduğu anlaşılmaktadır.  

Söz konusu sahte seçmen kaydetme işi kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim 

yeri adres değişikliği işi değildir. Burada yapılan, ilgili kişinin belediye imkanlarım da 

kullanarak nıımarataj alması  ile hayali binalar oluşturarak, normal binalara olmayan daireler 

ekleyerek, inşaatı  devam eden binalar ve kamu binalarını  mesken göstererek seçim sonucuna 
etki edecek şekilde usulsüz seçmen kaydedilmesidir. 

Tüm bu usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediği tahkikat dosyası  ile 
ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece İlçemizde de yaşanan bu müessir olayların İstanbul iline 
bağlı  Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede yapılmış  olabileceği 
ihtimal dahilindedir. 

Diğer önemli bir tespit olarak; 

Parti görevlilerimizin oy verme gününden sonra yapmış  olduğu araştırmalar 
neticesinde, Istanbul'un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş  ve üstü toplam 

21.782 kişinin seçmen listelerinde  yer aldığı  ve sandıklarda oy kullandığı  belirlenmiştir. 
Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu 
oldukları  ve seçme hakkı  açısından engelli oldukları  tespit edilmiştir. 
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Avrupa Birliği, "Hukuk aracılığı  ile demokrasi için Avrupa Komisyonunun (Venedik 

Komisyonu)" 23 Mayıs 2003 tarihli ve 190/2002 sayılı  görüşünde; "Zihinsel yetersizlik, 

seçme ve seçilme hakkı  açısından mesru bir kısıtlama sebebidir" demektedir. A1HM'nin 
aldığı  birçok kararında da zihinsel engeli bulunan kişilerin seçme hakkım kullanamayacağı  
ifade edilmiştir. 

On binlerce zihinsel engelli kişinin İstanbul seçmen listesinde kaydının var olması  ve 

sandıklarda oy kullanması  nedeni ile seçmen iradesinin doğrudan sandığa yansıması  
konusunda kamuoyunda ciddi şüpheler oluşmuştur. Ifade ettiğimiz bu hususun, Sağlık 

Bakanlığı  hasta kayıtlanndan incelenerek tespit edilmesi mümkündür. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  seçimlerindeki iki aday arasındaki oy 
farlunın, 13.500 civarında olduğu düşünülürse on binlerce zihinsel engellinin oy 
kullandığı  bu seçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılamaması  
nedeni bile başlı  başına seçimin yenilenmesine sebep oluşturmaktadır.  

4.8) Sandık Kurullarının Oluşturulmasına Dair 298 Sayılı  Kanun'a Açık 

Aylurılıklar ve Usulsüzlükler; 

298 sayılı  Kanun'un 21. maddesinde; "Sandık kurulu bir başkan ile altı  asıl ve altı  
yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır." hükmüne yer verilmiş, "Sandık 
kurulu başkanının belirlenmesi" başlıklı  22. maddesinde ise sandık kurulu başkanının 

belirlenmesine dair usfılü düzenlemiştir. 

Madde 22'ye göre; "ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare 

amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu 

başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından 

ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı  sayısının iki katı  kamu görevlisini ad çekme 

suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanlar, sandık kurulu 

başkanı  olarak belirler. 

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından 

belirlenen üye bu üyenin de bulunmaması  durumunda en yaşlı  üye kurula başkanlık eder." 

Sandık kurulu başkanlığına mani olan haller ise aynı  Kanunun "Kurullarda görev 
alamayacak olanlar" başlıklı  26. maddesinde gösterilmiştir. Bu hükme göre; "İdare 

amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı  askeri 
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şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara 

seçilemezler./ 648 sayılı  Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak 

kimseler; bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından 

görevlendirilemezler." 

Yüksek Seçim Kurulu'nun 15.02.2014 tarih ve 2014/405 nolu kararına göre, askeri 

sivil personelin de askeri şahıslar sayılaca.ğına karar verilmiştir. 

298 sayılı  Kanunun "Sandık kurulu üyelikleri" başlıklı  23. Maddesinde; 

"Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir: 

ilçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı  
bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış  olan 

beş  partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adını  beş  gün içinde bildirmelerini 

tebliğ  eder. 

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı  beşten az olduğu takdirde, eksik kalan 

üyelikler, aynı  şartları  taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları  oyların büyüklük sırasına 

göre, aynı  usulle tamam lanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş  asıl ve beş  yedek üyenin tümü 

belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı  bulunan diğer siyasi partiler 

arasında ad çekilir. Ad çekınedeki sıraya göre, adı  çıkan, eksik üyelik sayısı  kadar siyasi 

partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık kurulu üyesi olur. 

ilçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini 

belirlemek için önce, 22 nci maddenin birinci fikrası  uyarınca bildirilen listeden sandık 

kurulu başkanı  olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye 

sayısının iki kah kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali 

bulunmayanları  sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler." 

Yukarıdaki fikralar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden göreve 

gelmeyenin yerine, öncelikle, gelmeyen üyenin yedeği alınır. 
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Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu 

huzurunda, bu kurulun başkanı  tarafından yapılır. 

Oyeliklerin bu şekilde doldurulması  mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu 

başkanı  tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca 

olmayan kimselerden doldurulur." hükmüne yer verilmiştir. 

Kanunkoyucu bu madde ile sandık başkanlık"' görevinin ancak "kamu 

görevlileri" tarafından yürütülmesi esasını  getirmiştir. 298 sayılı  Kanunda sandık kumlu 

başkanının belirlenmesine dair getirilen ayrunılı  şekil ve usul kurallarmın bu işlemlerde 

keyfiliği önlemek ve seçimin düzeni ve dürüstlüğünü sağlamak amacına yönelik olduğu 

açıktır. 

Kanunkoyucu, 298 sayılı  Kanuna göre oy verme günü tüm sandık başı  iş  ve 

işlemlerinin düzeninden ve yürütülmesinden, oy torbalarının ilçe seçim kuruluna 

tesliıııinden birinci derece sorumlu olan sandık başkanının "kamu görevlileri arasından 

belirlenmesini" şart koşmuştur. ilçe seçim kurulu başkanının bu görevlendirmelerde 

bir takdir hakkı  yoktur. Bu hüküm, kamu düzenine ilişkin emredici bir hükümdür. 

Sandık başkanının yetkisi "kamu görevlisi" sıfatından kaynaklanmaktadır. ilçe Seçim 

Kumlu başkanı  kamu görevlisi dışında herhangi bir kişiyi sandık kurulunda başkan ve 

üye olarak görevlendiremez. 

Yasa ile tanımlanmış  bulunan yolun dışında gerçekleşen her hal ve durum 

volsuzluktur.  

298 sayılı  Kanunun 22. ve 23. maddeleri, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin 

hangi yol izlenerek tespit edileceğini göstermektedir. 

Buna göre; ilçede görev yapan kamu görevlileri arasından sandık kurulu başkanı  ve 

memur üye seçimi yapılması  yoluna riayet edilmeksizin  sandık kurulu başkanı  ve memur 

üyenin tespiti seçim işlemi yolsuzlugudur.  

Sandık kurulu başkanı  ve memur üyenin kanunda belirlenmiş  olan usulde atanması  
kaidesinin temelindeki mantık, asli vazifesi yargısal bir işlem yapmak olan bu kurulun 

bağımsızlık ve tarafsızlığının sağlanmasıdır.  
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Bunun en bariz örneği, okuma-yazma bilmeyen seçmenlere yardım etme görevinin 

sandık kurulu başkanma verilmiş  olmasıdır. Sandık kurulu başkanının kamu görevlilerinin 

arasından seçilmesi onun diğer partili üyelere nispeten tarafsızlığı  sağlayacağına olan 

güvendir. 

298 sayılı  Kanun hükümlerine bakıldığında, sandık kurullarının oy verme işleri 

hakkında ileri sürülecek itirazları  incelemek ve bunlar hakkında karar vermek, bunlardan 

itiraza uğrayanları  ilçe Seçim Kuruluna göndermek gibi yargısal nitelikte görevleri 

bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, tüm seçim kurullarında olduğu gibi sandık kurulları  da yargısal görev 

icra etmekte olup, oluşum ve kuruluşlarında yasaca belirlenmiş  yola riayet edilmemesi 
hem iç hukuk açısından Anayasanın 79. maddesinde ifadesini bulan seçim yolsuzluğu halini 

teşkil etmekte hem de Avrupa İnsan Hakları  Sözleşmesi'nin 6. maddesinde tanımlanan adil 

yargılama hakkının ihlali niteliği taşımaktadır. 

Dolayısıyla, ilçe Seçim Kurulu başkanı  tarafından, kamu görevlisi olmayan birinin 

sandık kurulu başkanı  ve memur üyesi olarak görevlendirmesi Kanuna açıkça 
aykırılık teşkil ettiği gibi; o ilçede görev yapmayan bir kamu görevlisinin dahi sandık 

kurulu başkanı  ve memur üyesi olarak görevlendirilmesi kanunen mümkün değildir. 

Anayasa, 298 sayılı  Kanun ve YSK'nuı  kararları  dikkate alındığında; 

31 Mart 2019 Pazar günü Istanbul'da gerçekleştirilen mahalli idare seçimlerine 
ait 31.280 sandığın sandık başkanları  ve memur üyeleri; 298 sayılı  Kanunun 22. 
maddesine göre belirlenmesi gerekirken; 

idare amiri tarafından, ilçe Seçim Kuruluna gönderilen kamu 

görevlileri listesinin dışına çı kı larak görevlendirme yapılmıştır. 

>> Yerleşim yeri adresi ve görev yeri dikkate alınmamıştır. 

Kamu görevlisi sıfatı  taşımayan kişilerden atama yapılmıştır. 

Kamu çalışanı  olsa bile görev verilemeyecek kişiler listeye eklenmiştir. 
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Sonuç olarak  

31.280 sandı k başkanı nı n 6.539'unun  kamu görevlisi olmayanları n 

arası ndan, 

-> 31.280 sandı k kurulu memur üyesinin, 13.084'ünün  kamu görevlisi 

olmayanları n arasından belirlenmekte toplamda;  62.560 sandı k başkanı  ve 

memur üyenin 19.623'ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arası ndan 

İ l ve ilçe dışından görevlendirmeler yapı ldığı, sivil askeri personel gibi görev 

yapamayacak olanların da listeye eklendiği ve görev verildiği tespit 

edilmiştir. (EK-15) 

Örneğin; 

Tespit edebildiğimiz kadarı  ile, 32 kişi Milli Savunma Bakanlığı  bünyesinde halen 

"hademe — hizmetli — aşçı  — garson — şoför — bahçivan — hemşire" vb görevlerde 

bulunan sivil personel, 298 sayı lı  Kanuna ve YSK kararlarına aykırı  olarak sand ı k 

kurulu başkanı  ve memur üye olarak atanmıştı r (YSK-15.02.2014 tarih ve 405 sayı lı  
kararı). 

Ayrıca, ilk etapta bizim tespit ettiğimiz, KHK ile kamu görevinden çı kartı lan ve 

kamu hizmetinden yasaklanmış  olan 12 kişinin ise sandı klarda, sandık kurulu başkanı  
ve memıı r üye olarak görev ifa ettikleri tespit edilmiştir. Kurulunuzca yapılacak 

detaylı  araştı rmalarda bu sayı nın daha da artacağını  düşünüyoruz. 

Sandık kurullarını n kanuna aykı rı  olarak oluşturulması  nedeniyle ortaya çıkan 

bazı  olumsuzluklar; 

Oy verme esnası nda sandı k başında seçmene telkinde bulunulduğu ve yanlış  

yönlendirildiği, 

İ BB seçimine ait oy pusulaları nın seçmene eksik veya fazla verildiği, 

Oy sayı mı nda partiler arası nda kaydı rmalar ve yanlış  işlemler yapı ldığı, 
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Oy sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanakları nın usulüne uygun tutulmadığı  

ve torba içerisinde bulunamadığı  gibi durumların ortaya çıkması na sebebiyet 

vermiştir. 

Örneğin; 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  için oy kullanan seçmen sayısı  8.865.262 

iken, ilçe Belediye Başkanlığı  için oy kullanan seçmen sayı sı  8.851.159'dur ve FARK: 

14.103'tür. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  için geçersiz oy sayı sı  314.243 iken, ilçe 

Belediye Başkanlığı  için geçersiz oy sayısı  282.566'dır ve İBB ALEYHİNE FARK: 

31.677'dir. Bu husus sandık kurulunca seçmene fazla veya eksik İBB oy pusulası  

verilmesinden kaynaklandığını  açıkça ortaya koymaktadır (EK- 16).  

Tüm bu anlatım ve değerlendirmeler ile dosya eklerinin, Yüksek Seçim 

Kurulu tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak tespitlerinin 

yapılması  gerekmektedir. 

Anayasal= 79. maddesinin 3. fıkrası  uyarınca, görev ve yetkileri Kanunla düzenlenmiş  
bulunan Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurulları, Kanunun vermediği bir görevi 
yapamayaeağı  gibi Kanunda yer almayan bir yetkiyi de kullanamaz.6  

Anayasa'nın 6. maddesinin 3. fıkrasma göre de; "Hiçbir kimse veya organ kaynağını  
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." 

Bu tespitlere göre; 

Kanuna aykırı  biçimde sandık kurulu başkanlığı  ve sandık kumlu memur üyeliği 
görevlendirmeleri esasen tam kanunsuzluk halidir. Dolayısıyla bu sandıklarda yapılan tüm 
seçim iş  ve işlemleri yok hülfinündedir. Zira, seçim hukukunun kapsamına giren her türlü 
iş  ve işlemler doğrudan kamu düzenini ilgilendiren konulardandır (YSK 
K.17.10.1969/1510).7  

YSKK.7.8.1986/316. 
7  Kamu düzenini ilgilendiren bu hükmün ih181i, seçme yeterligine sahip olmayanlarm seçmen külügüne ve sandık 
seçmen listelerine kaydedilmek suretiyle oy kullanabilmelerinin seçim düzenini ve dürüstlügünü ortadan kaldıracagı  
açıktır. Bu aylcuılıgın ortadan kaldırılması  Kurulumuzun görev ve yetkisi içerisindedir. Bu yetkinin ilçe seçim kurulu 
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Örneğin; 

Belediye seçimlerinde ilçe seçim kurulları, seçilenlerin tutanağun veya seçimi iptale 

yetkili değildir (YSK K.24.12.1977/3288). Bir ilçe seçim kurulu böyle bir karar vermiş  ise 

bu karar yok hülzmiindedir ve bu karara itiraz edilmemiş  olması  kararın yok olma niteliğini 

ortadan kaldırmaz. Nitekim uygulama böyledir.8  

Yüksek Seçim Kurulunun konuya ilişkin kararlarına göre; 

"Seçim kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerin kamu düzen ine olan etkileri 

de göz önünde tutulduğunda, yetki sınırı  aşılarak alınan bir kararın veya yapılan bir 

işlemin tam kan unsuzluk nedeniyle, Yüksek Seçim Kurulunca ortadan kaldırdarak, 

hukuken olması  lazım gelen durumun saptanmasıyla o yolda karar verilmesi 

gerekmektedir." (YSK K. 26.5.1971/188). 

Seçimlerle ilgili yasalardaki hükümlerin, kamu dlizenine ilişkin bulunmaları  itibariyle, 

sürekli bir şekilde kendiliğinden göz önünde bulundurularak ıtygulanmalari zorunluğu, 

seçim hukukunun genel kurallarındandır. Seçim kurullarının görev ve yetkilerini belli eden 

hükümler aynı  nitelikte olduklarından, Yüksek Seçim Kurulunea her vakit kendiliğinden 

göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır (YSK K. 7.8.1969/427). 

Seçim hukukunda seçim kurullarının veya başkanlarının görev ve yetkilerine 
girmeyen bir konuda veyahut kanunla tanınan yetki ve görevlerini aşarak bir işe el 
koyup karar vermiş  veya işlem yapmış  olmaları  halinde tam kanunsuzluk söz konusu 
olur (YSK K. 28.12.1973/2591). 

veya başkanlığınca kendiliğinden kullanılmış  olması  bu işleme ve alınan karara bir geçerlik kazandı rmaz. 
(YSKIC.12.6.1975/197) 
8 Belediye seçimlerinde, ilçe seçim kurulunun, sandık işlemlerine ait itiraz üzerine, bu itirazları  da gözönünde tutarak, geçerli 
saymayacağı  sandık sonuçlarını  ve işlemleri ayrı  tutarak, kabul ettiği geçerli oylara ve elde edilen sonuçlara göre sayım ve 
döküm yapıp, kendi hukuki gliıi.işilne ve anlayışına göre ilçe birleştirme tutağını  düzenleyip seçimi kazandığı  anlaşılacak 
belediye başkanı  ile belediye meclisi üyelerine tutanaldarum vermesi gerekirken, görevi dışına çıkarak seçimin iptaline karar 
vermesi ve il seçim kurulunun da, yetkisizlik ve görev yönünden ilçe seçim kurulunun kararını  kaldırması  gerekirken, işin 
esasını  inceleyerek bu kararı  onaması  yasaya aykırıdır. 

YSKK.12.3.1964/1309 
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Seçim kurullarının veya başkanhklarının görev ve yetkilerine girmeyen bir konuda 

veyahut kanunla tanınan yetki ve görevlerini aşarak bir işe el koyup karar vermiş  veya 

işlem yapmış  olmaları  yani tam kanunsuzluk hallerinde Yüksek Seçim Kurulunun 
gerek bir şikâyet veya itiraz veya bir ihbar yahut re'sen muttali olması  üzerine işe 

kendiliğinden el atarak işin kanuni yoluna konulmasını  sağlamak görev ve yetkisi 

vardır  (YSK K. 1.1.1974/15-YSK K. 4.6.1969/299). 

Gerçekten görev, kamu düzeni ile yakınan ilgilidir. Seçim kurullarının yetki ve 
görevlerini aşarak verdikleri kararların kamu düzeninde yaratabileceği belirsizlik ve 

karmaşa dikkate alındığında bu konudaki İl Seçim Kurulları  kararlarının Yüksek 

Seçim Kurulunca, diğer tam kanunsuzluk hallerinde olduğu gibi her zaman 

incelenebileceği kabul edilmelidir (YSK K 17.3.1990/84). 

5) 298 SAYILI KANUNUN 112/5. MADDESİ  KAPSAMINDA DELİL 

DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ;  

Seçim hukuku açısmdan itirazlarda "itiraz dayanağı  delil ve belgelerin dilekçeye 

eklenmesi mecburi tutulmuş" Ancak, 298 Sayılı  Kanun'un 112. maddesinde qtirazlarda, 

delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu 
delili seçim kurulu temin eder." denilmektedir. Buna göre itirazcı  tarafından "hukuken elde 

edilmesi mümkün olmayan delillerin" hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi 

delil yerine geçer. Sandık Kurulu tutanakları, oylar ve zarflar, sandık tutmak defteri, oy 

sayım ve döküm cetvellerinin aslı  ilçe Seçim Kurullannca muhafaza edilmektedir. Bu 

belgeler, örneğin oy pusulaları, imzalı  seçmen listesi, sayım ve döküm cetvelinin aslı  ilçe 

seçim kurullarında muhafaza edilmekte ve bunların örneklerinin herhangi bir şekilde siyasi 

partilere verilmesi de kanunen mümkün olmamaktadır. 

Nitekim; Yüksek Seçim Kurulunun 30.06.1968/1154; 15.08.1969/479; 06.11.1965/738 

sayılı  kararlarinda da bu saydığımız belgelerin itirazcz tarafından kanunen temin edilmesi 

mümkün olmadığı  belirtilmiştir. Dolayısıyla itiraz dilekçemizde sunduğumuz sandık sonuç 

tutanakları  ve ilçe birleştirme tutanakları  dışında yasal olarak diğer delilleri elde etme 

olanağımız bulunmamaktadır. 
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6) GENEL DEĞERLENDİRNIEMİZ: 

Ayrıntıları  yukarıda geniş  bir şekilde açıklandığı  üzere, 31 Mart 2019 Pazar günü 

Istanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Seçimlerinde; 

Sandık kurulları  tarafından seçimin sonucunu değiştirebilecek sayıdaki zarflarm ve 

oyların sayımında ve geçerli olup olmadığı  yönünden yapılan değerlendirmelerde; Sandık 

sonuç tutanaklarmın ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık 

sonuç tutanalclarma geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler, 

Kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları, 

Ilçe Seçim Kurullarınca 298 sayı lı  Kanuna açıkça aykırı  şekilde yapılan sandık kumlu 

başkan ve üye atamaları, 

Seçmen listesinde kayıtlı  olmasına rağmen Anayasa ve 298 sayılı  Kanun gereği oy 

kullanamayacak kısıthlarm oy kullanması  ve seçmen listesinde kayıtlı  olmakla birlikte ölü 

olan seçmenler yerine de başkaları  tarafından oy kullanılmış  olması, 

Çok sayıda mtikerrer kayıtlı  seçmenlerin birden fazla seçim çevresinde oy kullanıp 

kııllanmadığının tespit edilememesi, 

Torbalarda bulunamayan kayıp seçmen listeleri nedenleriyle, 

İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300.000 oy pusulasının hukuki durumunun 

belirsiz hale gelmiş  olmasmdan dolayı  seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak 

ve kesin olarak belirlenebilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır. 

Ayrıca yukarıda arz etmeye çalıştığımız hususlar; tüm bu hata ve 

usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis KASTEN ve ORGANİZELİ  
bir şekilde yapıldığını  göstermektedir. 
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SONUÇ VE TALEP: 

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen; 

31 Mart 2019 Pazar günü Istanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
Seçimlerinde oluşan "seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve 

haller" ve bu şekildeki oyların iki parti arasındaki oy farkını  kapatır sayıda 

bulunması  ve tam kanunsuzluk  nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
SEÇIMLERININ; Anayasa'nın 67, 79 ve 2972 sayılı  Kanunun 25. ve 29. maddeleri 

ile 298 Sayılı  Kanunun 14,110,112 ve 130. maddeleri kapsamında İPTAL 

EDİLMESİ  ve YENİLENMESİNE karar verilmesini arz ve talep ederiz. 

-------14 
Ah İhsan YA Z 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı/ Seçim Işleri Başkanı  

Sakarya Milletvekili 

T. 	. 
YÜKSEK SEÇİ M KURULU B.A KANLIĞ  I 

SAYI 

".11IP I 	t 

TAR İ M EKI 

MM" 
SEÇMEN KUTUGU OE.NtL MÜDÜRLÜĞÜ gie 

~4444.44).4.4443,9~a_ 
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EKLER: 

EK-1 : itiraz üzerine yapılan sayım sonucu düzenlenen tespit tutanakları  ile 

verilen kararlar. 

2) EK-2 : Eksik veya kayıp olan sandık oy sayım döküm cetvelleri listesi. 

Mühürsüz, imzasız, boş  ve sayısal hatalar içeren ilçe bazlı  sandık 
numaralarını  gösterir liste. 

EK-3 : Gaziosmanpaşa 1.İlçe Seçim Kurulu'nun 1279 nolu sandıkta yapılan yeni 
sayım sonucu düzenlediği tutanak. 

EK-4 : Başalcşehir 1.İlçe Seçim Kurulu'nun 1022 ve 1338 nolu sandıklarda 
yapılan yeni sayım sonucu düzenlediği tutanak. 

EK-5 

	

	AKPARTİ  Büyükşehir Belediye Başkan Adayının aldığı  oy sandık sonuç 

tutanağına (0) ve (1) olarak geçirilmiş  tutanak örnekleri. 

EK-6 : Arnavutköy ilçesinde 1487 nolu sandıkta eksik ve fazla yazılan oylara dair 
ilçe Seçim Kurulu tutanak örneği. 

7) EK-7 : Geçersizlik sebebi yazılmayan oy zarflan ve pusulaları  ile hesaba 
katılmayan oy pusulalarının neden hesaba katılmadığı  belirtilmeyen 
örnek sandık sonuç tutanakları. 

EK-8 : Kayıp olan oy pusulalanna dair Ataşehir 2. ilçe Seçim Kurulunca tutulan 
tutanaklar. 

EK-9 : Oy sayısı  ile seçmen sayısındaki eksik ve fazlalıklar listesi. 

EK-10 : Kısıtlı  seçmen listesi. 

EK-il: Ölü seçmen listesi. 

EK-12 : Cezaevi seçmen listesinde ve kendi yerleşim yerinde nı iikerrer kayı tl ı  
seçmen listesi. 
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EK-13 : İstanbul seçmen listesinde kayıtlı  hükümlü seçmen listesi. 

EK-14 : İstanbul yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmen listesi. 

EK-15 : 298 Sayılı  kanunun 22. Ve 23. Maddelerine göre sandık başkanı  ve memur 

üye olarak görev yapamayacaklar listesi. 

EK-16 : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Seçimleri ile ilçe Belediye 

Başkanlığı  Seçimlerinin karşılaştırdması. 

EK-17 : ilçe Seçim Kurulu Kararları. 

EK-18 : İl Seçim Kurulu Kararları. 
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