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Ba§kanlik Makaminca Kurulumuza sunulan 17/04/2020 tarihli yazida; "2972 sayih 

Mahalli Idareler ile Mahalle Muhtarhklari ve Ihtiyar Heyetleri Sefimi Hakkinda Kanun'un 1. 
maddesinin (c) fikrasi; kdy ve mahalle muhtarlari ile ihtiyar meclisi ve heyeti uyelerinin, 
se9im sistemini, usulunu, ddnem ve zamanlarina ait esaslarla, aday olabilme ve se^ilme 
ilkelerine ait hukumlerini kapsamaktadir.

2972 sayih Kanun'un 33. maddesinin ikinci fikrasmda; bo§alan muhtarhklar ifin her 
yil Haziran ayinin ilk Pazar giinu sefim yapilacagi,

Yine, aym Kanun'un 33. maddesinin i^iincu ve muteakip fikralarmda; se^im 
ddneminin sona ermesinden once ihtiyar meclisi veya heyeti uye sayismin yedeklerinin de 
getirilmesinden sonra uye tamsayismm, kdylerde tabii uyeler hari?, yarisina dii§mesi halinde, 
ilan tarihinden sonra gelen 60. gtinii takip eden ilk Pazar gunii se9im yapilmasi hususu ile 
ihtiyar meclisi ve heyeti se9iminin yapilmasi gerektigi hallerde koy veya mahalle muhtarligi 
da bo§almi§ ise, Haziran ayi beklenmeksizin her iki se9imin beraber yapilacagi,

belirtilmi§tir.
Yiiksek Se9im Kurulunun;
17/03/2020 tarihli, 2020/203 sayih arase9imlere ili§kin karari ile se9im gunu 6 Nisan 

2020 Pazartesi giiminden sonraki tarihlere rastlayan muhtar, ihtiyar meclisi veya heyeti 
iiyeligi se9imlerinin 7 Haziran 2020 Pazar giinii yapilmasina,

17/03/2020 tarihli, 2020/204 sayih karari ile 22 Mart 2020 - 5 Nisan 2020 tarihleri 
arasmda yapilacak olan muhtar veya ihtiyar meclisi - heyeti iiyeligi se9imlerinin 7 Haziran 
2020 tarihinde yapilacak olan ara se9imlerle birlikte yapilmasina,

karar verilmi§tir.
17 Nisan 2020 tarihli, 31102 sayih Resmi Gazete’de yayimlanan 7244 sayih Yeni 

Koronavirus (Covid-19) Salgimnm Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltilmasi 
Hakkmda Kanun ile Bazi Kanunlarda Degi§iklik Yapilmasina Dair Kanunun “Sure uzatimi, 
toplanti erteleme ve uzaktan 9ali§ma” ba§hkh 2. maddesinin (g) fikrasmda “18/1/1984 tarihli 
ve 2972 sayih Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarhklari ve ihtiyar Heyetleri Se9imi 
Hakkmda Kanunun 33 iincu maddesine gore yapilmasi gereken se9imler 2020 yihnda 
yapilmaz.” hukrnu yer almi§tir.

Bu nedenle, 07 Haziran 2020 tarihinde yapilmasina karar verilen ara se9imlerin 
yapihp yapilamayacagi hususunda gerekli Kurul kararimn almmasi takdirlerinize arz olunur." 
denilmi§ olmakla, konu incelenerek;

GEREGi GORU§ULUP DU§UNULDU
Ba§kanhk teklifinde de belirtildigi iizere; 2972 sayih Mahalli idareler ile Mahalle 

Muhtarhklari ve ihtiyar Heyetleri Se9imi Hakkmda Kanun'un 1. maddesinin (c) fikrasi; kdy 
ve mahalle muhtarlari ile ihtiyar meclisi ve heyeti uyelerinin, se9im sistemini, usulunu, 
ddnem ve zamanlarina ait esaslarla, aday olabilme ve se9ilme ilkelerine ait hukiimlerini 
kapsamaktadir.

2972 sayih Kanun'un 33. maddesinin ikinci fikrasmda; bo§alan muhtarhklar i9in her 
yil Haziran ayinin ilk Pazar gunu se9im yapilacagi,

Yine, aym Kanun'un 33. maddesinin i^uncti ve muteakip fikralarmda; se9im 
ddneminin sona ermesinden once ihtiyar meclisi veya heyeti uye sayismin yedeklerinin de 
getirilmesinden sonra tiye tamsayismm, kdylerde tabii uyeler hari9, yarisina du§mesi halinde, 
ilan tarihinden sonra gelen 60. gunu takip eden ilk Pazar giinii se9im yapilmasi hususu ile 
ihtiyar meclisi ve heyeti se9iminin yapilmasi gerektigi hallerde kdy veya mahalle muhtarligi 
da bo§almi§ ise, Haziran ayi beklenmeksizin her iki se9imin beraber yapilacagi,

belirtilmi§tir.
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Yiiksek Sefim Kurulunun;
17/03/2020 tarihli, 2020/203 sayih arase9imlere ili§kin karari ile segim gunii 6 Nisan 

2020 Pazartesi gununden sonraki tarihlere rastlayan muhtar, ihtiyar meclisi veya heyeti 
iiyeligi se9imlerinin 7 Haziran 2020 Pazar gunii yapilmasina,

17/03/2020 tarihli, 2020/204 sayih karari ile 22 Mart 2020 - 5 Nisan 2020 tarihleri 
arasinda yapilacak olan muhtar veya ihtiyar meclisi - heyeti iiyeligi se9imlerinin 7 Haziran 
2020 tarihinde yapilacak olan ara se9imlerle birlikte yapilmasina,

karar verilmi§tir.
17 Nisan 2020 tarihli, 31102 sayih Resmi Gazete’de yayimlanan 7244 sayih Yeni 

Koronaviriis (Covid-19) Salgimnm Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltilmasi 
Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda Degi§iklik Yapilmasina Dair Kanunun “Siire uzatimi, 
toplanti erteleme ve uzaktan 9ah§ma” ba§hkh 2. maddesinin (g) fikrasinda “18/1/1984 tarihli 
ve 2972 sayih Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarhklari ve ihtiyar Heyetleri Se9imi 
Hakkinda Kanunun 33 iincii maddesine gore yapilmasi gereken se9imler 2020 yihnda 
yapilmaz.” hiikmii yer almi§tir.

07 Haziran 2020 tarihinde yapilmasina karar verilen ara se9imlerin yapihp 
yapilamayacagi hususunda karar verilmesinin istenildigi anla§ilmi§tir.

A9iklanan gerek9elerle; Yiiksek Se9im Kurulunun 17/03/2020 tarihli, 2020/203 ve 
2020/204 sayih kararlari ile 7 Haziran 2020 Pazar giinii yapilmasina karar verilen muhtar, 
ihtiyar meclisi/heyeti iiyeligi se9imlerinin 7244 sayih Yasanin 2. maddesinin (g) fikrasi 
uyarmca 2020 yihnda yapilamayacagina karar verilmesi gerekmi§tir.

SONUC
A9iklanan gerek9elerle;
1- Yuksek Se9im Kurulumm 17/03/2020 tarihli, 2020/203 ve 2020/204 sayih kararlari 

ile 7 Haziran 2020 Pazar gunii yapilmasina karar verilen muhtar, ihtiyar meclisi/heyeti 
iiyeligi se9imlerinin 7244 sayih Yasanin 2. maddesinin (g) fikrasi uyarmca 2020 yihnda 
yapilamayacagina,

2- Karar dmeginin Se9men Kiitiigu Genel Mudurliigiince www.ysk.gov.tr adresinde 
ve Yuksek Se9im Kurulu kurumsal portahnda yayimlanmasina,

3- Karar dmeginin Se9im Hizmetleri Genel Miidiirliigiince il ve il9e se9im kumlu 
ba§kanliklarma gdnderilmesine,

17/04/2020 tarihinde oy birligi ile karar verildi.
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