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Giriş

31

Mart 2019 tarihinde Türkiye’de yerel seçimler
düzenlendi. Seçim sonuçlarına göre 57 milyon civarında seçmenin
yaklaşık 48 milyonu sandığa gitti ve %84.7’lik bir
katılım oranı sağlandı. Seçmenler oy kullandıkları idari
bölgeye göre değişmekle beraber büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il
genel meclisi üyesi, muhtar ve muhtar azası seçiminde
bulundular.
İlk kez 2018 genel seçimlerinde uygulanan ittifak sisteminin, 31 Mart yerel seçimlerinde de uygulanmış olması, bu seçimleri önceki yerel seçimlerden ayıran en
büyük etmen oldu.
AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve MHP (Milliyetçi
Hareket Partisi) Cumhur İttifakı bünyesinde 30 büyükşehir, 21 il ve birçok ilçe belediyesinde seçimlere girdi.

Buna karşın, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ve İYİ Parti
23 büyükşehir, 27 il ve bir dizi ilçe belediyesi seçimlerinde Millet İttifakı bünyesinde güçlerini birleştirerek
seçim yarışına dahil oldu.
Türkiye’nin en büyük 3 şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’de AK Parti ve CHP’nin adayları yarıştı. Bu üç büyükşehirde AK Parti adaylarını MHP, CHP adaylarını da
İYİ Parti destekledi.
Geçici seçim sonuçlarına göre AK Parti ve MHP’nin
kurduğu Cumhur İttifakı ülke genelindeki oyların
%51.64’ünü alırken, CHP ve İYİ Parti’nin kurmuş olduğu
Millet İttifakı da oyların %37.50’sini aldı. Mecliste grubu
bulunan bir diğer parti HDP (Halkların Demokrasi Partisi) ise %4.24 oranında bir oya ulaştı.
YSK’nın (Yüksek Seçim Kurulu) açıklamış olduğu geçici
sonuçlara göre AK Parti 15, CHP 11, HDP 3 büyükşehir
belediyesi kazandı. Yine bu geçici sonuçlara göre 51
il belediyesinden 24’ünü AK Parti, 10’unu CHP, 10’unu

SEÇİM SONUÇLARI ÖZETİ
Açılan Sandık
Sayısı

AK PARTİ

MHP

CHP

84.67 %

Katılım

100%

İYİ PARTİ

Cumhur İttifakı

Millet İttifakı

51.64%

37.57%

HDP

4.24 %

DİĞER

6.55 %
Kaynak: Anadolu Ajansı
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31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları en fazla itiraz yapılan sonuç olmuştur.
YSK Başkanı Sadi Güven’in 1 Nisan tarihinde yaptığı açıklamaya göre Ekrem İmamoğlu
4,159,650 oy alırken Binali Yıldırım 4,131,761 oy almış ve 27,889 oy farkı ile öndedir.

AK PARTİ

CHP

MHP

HDP

TKP

BAĞIMSIZ
Kaynak: Anadolu Ajansı

MHP, 5’ini HDP ve birini de TKP (Türkiye Komünist
Partisi) kazanmayı başardı.
Her ne kadar YSK geçici sonuçları seçimin ertesi
günü açıklamış olsa da seçim süreci sona ermiş değildir. Kesin sonuçların açıklanması için öncelikle siyasi
partilerin yaptıkları itirazların yetkili seçim kurulları
tarafından değerlendirilip karara bağlanması gerekmektedir.
Seçim kanunu, seçimlerin gerçekleşmesinden sonra
siyasi partilerin sonuçlara yapacakları itirazları yasal bir hak olarak tanımlamış ve bu itiraz sürecini de
düzenlemiştir. Bu yerel seçimlerde de özellikle önde
gelen adaylar arasındaki oy farkının az olduğu bölgelerde siyasi partiler oy sayımında çeşitli tutarsızlıklar
olduğunu öne sürerek belirli sandıkların tekrar sayılması, geçersiz oyların yeniden sayılması, tüm oyların
yeniden sayılması itirazında bulundular ve hatta seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi gibi çeşitli itirazlarda bulunacaklarını beyan ettiler.
Bu itirazların içerisinde en çok öne çıkan yer şüphesiz İstanbul oldu. Ülke nüfusunun yaklaşık %20’sine
ev sahipliği yapan İstanbul’da da seçimler çekişmeli
bir ortamda gerçekleşti. YSK başkanı Sadi Güven’in 1

Nisan’da açıkladığı geçici sonuçlara göre CHP adayı
Ekrem İmamoğlu AK Parti adayı Binali Yıldırım’dan
27,889 daha fazla oy almıştır.
AK Parti, İstanbulda’ki 39 ilçede 310 bin civarında
olan geçersiz oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu. Maddi hataların düzeltilmesi ile AK Parti
lehine 11 bin, CHP lehine ise 4 bin civarında oy artışı
oldu. Geçersiz oyların da yeniden sayımının ardından
iki aday arasındaki fark 14 bin civarına düştü. AK Parti’nin yapmış olduğu İstanbul seçimlerinde kullanılan
tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik başvuru ise
YSK tarafından reddedildi. AK Parti başvurusunun
reddinin ardından yine YSK’ya seçimlerde usülsüzlük
olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilip tekrarlanması
için olağanüstü itiraz yoluyla başvuruda bulunacağını
açıkladı.
Bu çalışmada, seçim sisteminin bir parçası olan itiraz
sürecinin işleyişi hakkında gerekli bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda, Yüksek Seçim Kurulu’nun yapısı
detaylı bir şekilde ele alınmış ve itiraz sürecinin işleyişi
anlatılmıştır. Ayrıca, İstanbul seçimleri ve siyasi partilerin itiraz gerekçelerine yer verilmiştir. Son olarak,
sürecin işleyişinin daha iyi anlaşılabilmesi için diğer
illerdeki itiraz süreçlerinden de örnekler verilmiştir.
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(Muhammed Furkan Güneş- AA)

Türkiye’de Seçim
Süreci
Yüksek Seçim Kurulu, tüm seçim süreçlerinin şeffaf, adil,
eşit ve güvenilir bir şekilde yürütülmesinden sorumlu
olan en üst otoritedir. YSK tüm seçim sürecini başından
sonuna kadar denetlemektedir. Buna ek olarak, il ve ilçe
seçim kurulları YSK’nın kararlarını kendi seçim bölgelerinde uygulamakla yükümlü kurumlardır. Seçim günü
gerekli tüm işlemlerin yapılmasından ve oyların sayılmasından sandık kurulları sorumludur. Her sandık için
bir sandık kurulu oluşturulur ve siyasi partiler sandık
kurullarına bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere iki üye
gönderirler. YSK, il, ilçe ve sandık kurulları seçimlerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için sürece katkı
sağlarlar.
Ayrıca, siyasi partiler tüm seçim sürecini SEÇSİS adı
verilen bir bilgisayar yazılım sistemi üzerinden şeffaf bir
şekilde takip edebilmektedir. Bu sistem sayesinde siyasi
partiler seçim sonuçlarına aynı anda ve aynı ekrandan
ulaşabilmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu’nun
İşlevi?
Yüksek Seçim Kurulu görevlerini yerine getirirken ve
yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız bir kurumdur.
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Hiçbir makam veya kişi YSK’ya emir ve talimat veremez.
YSK seçimlerin başlangıcından bitimine kadar seçimin
düzen içinde yönetilmesinden sorumludur. Ayrıca, seçim
süreci veya sonrasıyla ilgili şikâyet ve itirazları incelemek
ve kesin olarak karara bağlamakla yükümlüdür.
YSK, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı
Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri
arasından seçilir. Üyelerin görev süresi altı yıldır ve görev
süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Siyasi parti temsilcileri de YSK’nın çalışmalarına katılabilirler. Yasalara
göre, seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan
milletvekili genel seçiminde en çok oyu almış beş siyasi
parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan
siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu’nda bir asıl bir yedek
temsilci bulundurabilir. Bu temsilciler kurulun bütün
çalışmalarına ve görüşmelerine katılabilirler ancak oy
kullanamazlar.
YSK, kararlarını salt çoğunlukla verir. Oyların eşitliği
hâlinde, YSK başkanının bulunduğu tarafın görüşü
doğrultusunda karar verilmiş olur. Kurulun prensip kararları on beş gün içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanır;
seçime ilişkin diğer kararları ise Kurulun resmî internet
sitesinde yayımlanır.
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YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN YAPISI

(Raşit Aydoğan- AA)

Yüksek Seçim Kurulu (11 Üye)
Yargıtay’dan Seçilen
6 Mahkeme Üyesi

Danıştay’dan Seçilen
5 Mahkeme Üyesi

5 Siyasi Parti
Temsilcisi

İl Seçim Kurulu (3 Üye)

O İldeki en Rütbeli Hakimin
Başkanlığında Üç Hakim

Siyasi Parti
Temsilcileri

İlçe Seçim Kurulu (7 Üye)

İlçedeki en
Kıdemli Hakim

2 Kamu
Görevlisi

Siyasi Partilerden
4 Üye

Sandık Kurulu (7 Üye)

2 Kamu
Görevlisi

Siyasi Partilerden
5 Üye
Kaynak: Anadolu Ajansı
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(Evren Atalay- AA)

YSK’nın Görev ve Yetkileri
Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi,
yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
İl ve ilçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, il
seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına
karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz
konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,
İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında

verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,
İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı
yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak,
İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin
yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını
sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak.

İl Seçim Kurullarının Görev ve
Yetkileri
İl seçim kurulu il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında ve merkez ilçe seçim kurulu
başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşur.
Kurulun, hâkimlerden iki de yedek üyesi vardır. İl seçim
kurulu iki yıl süre ile görev yapar. Siyasi partiler il seçim
kurularında bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabilirler.
İl seçim çevresi içinde seçimin düzenle yürütülmesini
sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim
işlerini denetlemek,
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İlçe seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek derhal karara
bağlamak,
İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin
yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak,
İle bağlı ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları
birleştirerek il seçim çevresi için bir tutanak düzenlemek.
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İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri
İlçe seçim kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek
üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en
kıdemli hâkim kurulun başkanıdır. İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına
başkanlık edecek hâkimden sonra gelen en kıdemli hâkim
başkanlık eder. İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört
yedek üyesi siyasi partilerden alınır. Kurulun kalan iki üyesi
kamu görevlileri arasından seçilir.
İlçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini
denetlemek,

Sandık kurullarını kurmak,
Sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,
Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin
yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak,
İlçe çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek, ilçe seçim tutanağını düzenlemek ve bu
tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim
kuruluna derhal teslim etmek.

Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri
Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden
ve Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen tarihte
kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. Bu kurulların asıl
ve yedek üyeleri, her seçim çevresinin yerel özellikleri göz
önüne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek
tarihlerde göreve başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız
çalışmaya devam ederler. Sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar birer müşahit
gönderebilirler.
Sandık çevresinde seçimin düzen içerisinde yürütülmesi için gereken tedbirleri almak ve oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek,

İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri
yerlerde, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak
başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri
koymak veya alışılmış araçlar ile duyurmak,
Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek ve bir karara, bağlamak ve kararlarını tutanak defterine geçirerek altını imzalamak,
Bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilçe seçim kuruluna göndermek,
Bu kanundaki esaslara göre sandığa atılmış olan oy
pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa
geçirmek ve bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilçe seçim kuruluna teslim etmek.

(Şahin Oktay - AA)
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SEÇSİS Sistemi
SEÇSİS sistemi ile seçmenlerin eksiksiz belirlenmesi, mükerrer
yazımın önlenmesi, listelerin hazırlanması, seçmenin kolay, hızlı oy
vermesi, seçimin çabuk sonuçlanması ve itirazların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Sandık sayım sonuç verileri SEÇSİS sistemine girildikten sonra
geçici sonuçlar web servisleri aracılığıyla güvenli bir hat üzerinden
YSK’ya ve siyasi partilerin merkezlerine eşzamanlı olarak iletilir.
Sandık kurulları tarafından imzalanan sayım sürecinin tutanakları, ilçe seçim kurulları tarafından taranmakta ve sisteme girilmektedir.
Sandık sonuç tutanaklarındaki bilgiler, tüm ilçe seçim kurullarındaki istemci bilgisayarlardan girilerek anında merkez’de toplandığı
için seçim sonuçları çok hızlı bir şekilde alınabilmekte, hazırlanan
görsel bir ekranda il seçim kurullarında, adetsel ve oransal olarak
TV ve basın kuruluşları ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
Şeffaflığı sağlamak adına, ilçe seçim kurulları tarafından sunulan geçici sonuçlar www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmakta ve
böylece halk seçim bölgelerine göre sonuçları görebilmektedir.
Sonuçların kesinleşmesiyle beraber seçim sonuçlarının özeti Resmi
Gazete’de yayımlanır.
Her türlü işlemin geriye yönelik kaydı tutulmaktadır. Çalışanlar
yetkileri düzeyinde işlem yapabilmektedir.

Kaynak: (Salih Zeki Fazlıoğlu - AA)

Oyların Sayımı ve
Sonuçların Açıklanması
Bazı doğu illerinde oy verme işlemi 7.00 ile 16.00 arasında
gerçekleşirken batı illerinde 8.00 ile 17.00 arasında gerçekleşmektedir. Oy verme işlemlerinin gözetimi, sürecin takibi
ve dokümantasyon işlemleri sandık kurullarının sorumluluğundadır. Bu sistem ülkedeki bütün sandıklar için geçerlidir. 31 Mart yerel seçimlerinde, ülke genelinde 194.678
sandık kurulmuştur.
Oy verme işlemleri tamamlanıp sandıklar kapatıldığında,
oy sayım işlemleri başlar. Sandık kurulları sayım işlemlerini gerçekleştiren birinci sorumlu otoritedir. Sandık kurulu
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başkanı sayım ve döküm işlemlerini gözetler. Oy sayım işlemleri bittiğinde, geçerli veya geçersiz, kullanılan ve kullanılmayan, bütün oylar “sayım-döküm cetveli” isimli bir
dokümana işlenir. Bu dokümanda yer alan bilgiler ışığında yine sandık kurulu tarafından “sandık sonuç tutanağı”
hazırlanır. Sayım-döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağı
sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve siyasi parti temsilcileri dâhil olmak üzere üyelere birer adet verilir.
Daha sonra, sandık kurulu başkanı ve en az iki üye oy torbasını, sayım-döküm cetvelini ve sandık sonuç tutanağını
kolluk kuvvetleri eşliğinde ilçe seçim kuruluna götürür.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını Anlamak

İlçe seçim kurullarına gelen sandık sonuç tutanakları
YSK memurları tarafından “birleştirme tutanağı” ile tek bir
doküman haline getirilir ve bu işlemler siyasi parti temsilcilerinin ve gözlemcilerin de hazır bulunduğu alanda
yapılır. Birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra, rakamlar YSK’nın elektronik sistemi olan SEÇSİS’e işlenir. Siyasi
partiler, SEÇSİS sistemine erişebilir ve YSK sistemindeki
rakamları kendi elindeki rakamlar ile kıyaslayabilir.

İlçe seçim kurulları birleştirme tutanakları ışığında sonuç
belgesi hazırlar ve bunu il seçim kuruluna gönderir. Bunun akabinde de il seçim kurulları kendilerine ilçe seçim
kurullarından gelen bilgiler doğrultusunda sonuç tutanağını hazırlar ve bunu YSK ile paylaşır. Nihayet, YSK seçim
sonuçlarına itiraz olmadığı takdirde seçim sonuçlarını ve
kazanan adayları kamuoyuna duyurur.

İtiraz Süreci
Seçim sonuçlarına itiraz 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile
düzenlenir. Kanuna göre, “seçme yeterliğine sahip
yurttaşlar, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine
göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri,
müşahitler, adaylar ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile

milletvekilleri” seçim sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar
sırası ile ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve YSK’ya
yapılmaktadır. İlçe seçim kurulunun verdiği karara itiraz
için il seçim kuruluna; il seçim kurulunun kararına itiraz
için YSK’ya başvuru yapılır. YSK’nın verdiği karar nihai
nitelikte olup bu karar için itiraz mercii bulunmamaktadır.

YSK Başkanı Sadi Güven seçim süreci ile ilgili güncel gelişmelere dair açıklama yapıyor. (Emin Sansar- AA)
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İTİRAZ MEKANİZMASI ÇALIŞMA SÜRECİ
Seçim Sonuçlarına İtiraz Başvurusu

İlçe Seçim Kurulu

Karar Süresi: 2 Gün
Kabul

Ret
1 Gün

Yeniden İnceleme
İl Seçim Kurulu
2 Gün

OY

Ret

Kabul

3 Gün
Yeniden İnceleme

YEREL
SEÇİMLER

YSK
3 Gün

Kabul

Ret

Yeniden İnceleme
Kaynak: Seçim Kanunu
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İtiraz Süreci ile İlgili Bilinmesi Gerekenler
İtirazların değerlendirilebilmesi için, itiraz sahibinin
kimliğini ispat etmesinin yanında delil ve gerekçe sunulmalıdır. Aksi takdirde, itirazlar incelemeye alınmaz
ve reddedilir.

Bir itirazın YSK veya onun kurulları tarafından kabulü
halinde, verilen karar bundan sonra yapılması gerekenleri de içerir (bütün oyların yeniden sayımı, geçersiz oyların yeniden sayımı, maddi hataların düzeltilmesi gibi).

İtirazlar yazılı veya sözlü olarak kurul başkanına sunulur. Her iki itirazın delil ve gerekçeleri itiraz dilekçesi
ile birlikte sunulmalıdır.

Yapılan bir itirazın reddi halinde bir sonraki itiraz bir
üst kurula yapılmalıdır. Fakat YSK’nın kararları nihai
olup bu kararlara itiraz yapılamaz.

İlgili Kurul, karalarını salt çoğunluk ile alır. Eğer oylamada eşitlik oluşursa, kurul başkanının tarafı geçerli
sayılır.

Oylar Nasıl Geçersiz Olur?
Aşağıda belirtilen durumlarda oy pusulaları geçersiz
oy olarak sayılır.

yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan,

Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş
biçim ve renkte olmayan,

Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde ise aşağıdaki şartlarda geçersizlik söz konusu olmaktadır.
Zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı
veya şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkmış olması halinde, bu zarftan çıkan oy
pusulalarının hiçbiri hesaba katılmaz.

Arkasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu”
filigranı bulunmayan,
Hiçbir yerine “TERCİH/EVET” mührü basılmamış 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,
Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim
çevresi için düzenlenmiş olan,
Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış
olan,
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 işaretlenmiş olan,
Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında

Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, zarfın içerisinden aynı seçim türüne ait birden fazla oy
pusulası çıkmış olması halinde, sadece bu seçim türüne
ait oy pusulaları hesaba katılmaz, diğerleri hesaba katılır.
Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, o zarfta kullanılması gereken oy pusulalarının dışında başka bir seçim türüne ait oy pusulası çıkmış olması
halinde, bu zarftan çıkan oy pusulalarının hiçbiri hesaba
katılmaz.
Fakat,
Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, zarfın içerisinden aynı seçim türüne ait birden fazla oy
pusulası çıkmış olması halinde, sadece bu seçim türüne
ait oy pusulaları hesaba katılmaz, diğerleri hesaba katılır.
Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde,
o zarfta kullanılması gereken oy pusulalarından biri veya
birkaçı eksik çıksa bile, zarftan çıkan diğer oy pusulaları
hesaba katılır.
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İstanbul’da Seçim
Sonuçları
Yerel seçimlerde en fazla ön plana çıkan ve siyasi partilerin en çok önem verdikleri şehir İstanbul olmuştur. İstanbul 16 milyon insana ev sahipliği yapmakta ve Türkiye nüfusunun hemen hemen yüzde yirmisini oluşturmaktadır.
İstanbul ayrıca Türkiye’nin ekonomik ve sosyo-kültürel
başkentidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
1994 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı seçilmesinden bu yana İstanbul’u AK Parti ve halefleri yönetmektedir. 31 Mart seçimlerinde, AK Parti’nin İstanbul adayı
eski başbakan ve eski meclis başkanı Binali Yıldırım olurken CHP, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul için aday göstermiştir.
İstanbul’da kayıtlı seçmen sayısı bu seçimlerde 10.560.963
olarak duyurulmuştur. Kayıtlı seçmenlerden 8.548.585’i oy
kullanmış ve katılım oranı yüzde 84 civarında olmuştur.
Sandıklar saat 17: 00’da kapandıktan hemen sonra sayım
işlemi başladı. Sonuçlar, üç farklı siyasi partinin İstanbul’un 39 ilçesinde belediye başkanlığını kazandığını gös-

terdi. Sonuçlara göre, AK Parti 24 ilçeyi, CHP 14 ilçeyi, MHP
ise 1 ilçeyi kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oylarının sayımına başlanmasından itibaren, Binali Yıldırım ve Ekrem
İmamoğlu arasındaki düşük bir fark gözlendi. Her iki adayın da oy oranları gece boyunca %48.7 civarında seyretti.
Oyların hemen hemen tamamı sayıldıktan sonra hem AK
Parti cephesinden hem de CHP cephesinden seçimi kendi
adaylarının kazandığına dair açıklamalar geldi.
1 Nisan sabahı YSK başkanı Sadi Güven İstanbul’da toplam
31.188 oy sandığının 31.102 sinin sayıldığını ve bu sonuca
göre Ekrem İmamoğlu’nun 4.159.650, Binali Yıldırım’ın ise
4.131.761 oy aldığının açıkladı. Buna göre, Ekrem İmamoğlu’nun 27.889 oy ile Binali Yıldırım’ın önünde olduğunu, seçim sürecinin sona erdiğini ve itiraz sürecinin başladığını
belirtti.

İstanbul’da Seçim Sonuçlarına Parti İtirazları
AK Parti adayı Binali Yıldırım 1 Nisan Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, YSK’nın geçici sonuçlarına göre,
İmamoğlu’nun yaklaşık 25.000 oy önde olduğunu belirtti.
Yıldırım bununla birlikte geçersiz olarak sayılan 310 bin
civarında oyun seçim sonucunu değiştirebilecek sayıda
olduğunu, bu geçersiz oyların tekrardan sayılması için itirazda bulunacaklarını da açıkladı.
CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise her seçimde olduğu gibi
bu seçimde de olduğunu, ancak tespit edilen bazı hataların
hali hazırda düzeltildiğini ve sonucun değişmediğini söyleyerek YSK sonuçlarına göre mazbatanın kendisine verilmesi gerektiğini savundu.

AK Parti
AK Parti yetkilileri, seçimin hemen ertesinde 39 ilçenin
tamamında seçimlerde bir takım usülsüzlükler yapıldığını iddia ederek itirazda bulunacaklarını açıkladı. AK Parti
yöneticileri, seçimlerde iki farklı usulsüzlük olduğunu savunuyorlar. AK Parti’nin kendi bulgularına göre, geçersiz
olduğuna karar verilen oylar ilçe belediye başkanlığı ve
belediye meclisi seçimlerindeki geçersiz oy ortalamasının
16

üstünde ve bunların neden geçersiz olarak kabul edildikleri belli değil. AK Parti iddiasına göre ikinci usulsüzlük, bazı
sandık tutanaklarında AK Parti oylarının farklı partilerin
oyu olarak kayda geçirilmesi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de düzenlediği basın toplantısında, itiraz işlemlerinin seçim sonuçlarındaki usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için tasarlanan doğal bir süreç olduğunu ve itiraz sürecini ilerleteceklerini açıkladı. Çelik ayrıca
yasal sürecin devam ettiğini de sözlerine ekleyerek, “Süreç
son derece şeffaf. YSK süreçteki tek karar vericidir. Süreç
tamamlandığında ve YSK süreçle ilgili kararını verdiğinde,
hepimiz sonuçlara saygı göstereceğiz.” dedi.
AK Parti’nin itirazlarının ardından yetkili seçim kurulları ve
YSK İstanbul’daki tüm geçersiz oyların tekrardan sayılmasına karar verdi. Eldeki son verilere göre geçersiz oyların
%90’ından fazlası yeniden sayıldı ve iki aday arasındaki
mevcut fark 14 bin civarında seyretti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek
Seçim Kurulu’nun kayıtlarına dayanarak sonuç değerlen-
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(Arif Hüdaverdi Yaman- AA)

dirmesi yaptıklarında, seçimde maddi hataların ötesinde
organize bir usülsüzlük durumuyla karşı karşıya olduklarını söyledi. AK Parti, bu durumun açığa çıkarılması gerektiğini savunarak tüm geçerli oyların da yeniden sayılması
için YSK’ya başvuruda bulundu. Ancak YSK, AK Parti’nin
bu talebini reddetti ve toplamda sadece 51 sandığın yeniden sayılmasına dair bir karar aldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da son durum hakkında yaptığı açıklamada YSK’ya İs-

tanbul seçimlerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla seçimin
iptal edilip tekrarlanması için olağanüstü itiraz yoluyla başvuruda bulunacaklarını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’da yaptığı açıklamada partisinin yetkililerinin
açıklamalarını destekleyerek, “İstanbul’da neredeyse seçimin tamamı usulsüz. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan
sonraki yargı sürecidir. İtiraz mercileri biter, bittikten sonra
çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz.” dedi.

AK PARTI’NIN ITIRAZ ETTIĞI MADDI HATA ÖRNEĞI

Bağcılar’daki 1212
numaralı sandığın
sayım-döküm cetveli
ile sandık sonuç
tutanağı arasındaki
uyumsuzluk.
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(Orhan Akkanat- AA)

CHP

CHP’li yetkililer, geçersiz oyların sayılması kararının yapılan itirazlarda gerekçe ve delil bulunmamasından dolayı
yasal olmadığını iddia ettiler. CHP’li yetkililer AK Parti ile
sayımda bazı hatalar ve eksiklikler olduğu konusunda
hemfikir olduğunu, ancak bu hataların çok fazla olmadığını ve dolayısıyla sonuçları etkilemeyeceğini ifade ettiler. Bu
nedenle CHP’li yetkililer, sürecin uzatılmasının gereksiz olduğunu ve en kısa zamanda Ekrem İmamoğlu’na görevin
verilmesi gerektiğini belirttiler.
CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, diğer
siyasi partilerin de maddi hataların düzeltilmesine yönelik
başvuru yapabileceğine değinerek, şöyle devam etti:
“İstanbul’da geçersiz oyların yeniden sayımıyla ilgili
olarak ilçe seçim kurullarına dilekçeler verildi. İlçe seçim
kurullarına geçersiz oyların sayımıyla ilgili dilekçelerin
verilmesi için bunun hukuki bir dayanağının olması lazım.
Hukuki dayanağı da sandıklar kapandığı anda, geçersiz
oylar sayıldığında, ıslak imzalı tutanaklar oluşturulurken,
altına geçersiz oylarla ilgili bir şerh düşülmesi lazım ki
bugün geçersiz oyların yeniden sayılması için hukuki delil
ve gerekçe oluşturabilmiş olsun. Hukuki bir temellendirme
yapılmadan, seçim günü sandıklar açıldığı anda -ki bütün
siyasi partilerin temsilcileri oradaydı- bir şerh yazılmadan bütün geçersiz oyların sayılması talebi mesnetsiz ve
hiçbir hukuki gerekçeye dayandırılmayan bir yaklaşımdır.
Herhangi bir sandıkta geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili
not düşüldüyse bunun sayılmasında sıkıntı yok. Bütün geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir hukuki dayanağı
ve gerekçesi yoktur. İlçe seçim kurullarına yapılan, iki ilçe
seçim kuruluna yapılan itirazlar da bu bağlamda reddedil
miştir” dedi.
İmamoğlu, AK Parti’nin tüm geçersiz oyları yeniden sayma
isteğinin, herhangi bir gerekçe veya somut delile dayanmadığını söyledi. İmamoğlu “Geçersiz oyların bazıları zaten yeniden sayıldı ancak oy farkında büyük bir değişiklik

18

olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla, tüm geçersiz oyları saysak
bile, seçim sonucunu değiştirmeyecek.” dedi.
9 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, İmamoğlu “YSK sürecini takip ediyoruz. Ne olursa olsun bu süreç bitsin artık.
Bu şehir gerçekten yoruldu. İnanıyorum ki YSK, en doğru
kararı verip bizi yetkilendirecektir diye düşünüyorum.
Şehir acil bir yönetime ihtiyaç duyuyor. Hala bu şehirde
yoksulluğun en derinden hissedildiğini hepimiz biliyor ve
yaşıyoruz.” dedi.
CHP sözcüsü Faik Öztrak ise, “Şu ana kadar yapılan sayılarda sonuçları değiştirecek bir husus ortaya çıkmayacak.
Geçersiz oy sandıklarının yüzde 96’sı sayılmış durumda.
YSK verilerine göre de Sayın Ekrem İmamoğlu 14 bin 532
oyla önde gidiyor. Hukuken de vicdanen de Sayın Ekrem
İmamoğlu’na mazbatasının verilmesinin önünde hiçbir
engel kalmamıştır. Şu anda İBB başkanıdır. Bundan sonra
kumpaslar devam edebilir ama artık İmamoğlu görevine
başlamalıdır” dedi.
YSK önümüzdeki üç gün içinde siyasi partilerin itirazlarını
alacak. Bundan sonraki üç günde karar verme süreci devreye girecek. 13 Nisan’da bu süreç tamamlanacak.
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Diğer İllerdeki Durum
İstanbul’un haricinde de birçok il ve ilçede de seçim
sonuçlarına itirazlarda bulunuldu. Bu itirazlar genellikle
adaylar arasındaki oy farkının az olduğu seçim bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Yetkili seçim kurulları yapılan her
itirazı değerlendirmekte, somut delillere dayanan itirazları
kabul ederek gerekli adımları atmaktadır. Bu bölümde farklı bölgelerde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar ve seçim
kurullarının bu itirazlar sonucunda aldıkları kararlara yer
verilmiştir.

Ankara

Başkent Ankara 5.5 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en
büyük ikinci şehri konumundadır. Ankara yüksek nüfusu
ve siyasetin merkezinde olmasından dolayı yerel seçimler
boyunca siyasi partilerin en çok önem verdiği şehirlerden
biri oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK
Parti daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış olan Mehmet Özhaseki’yi aday gösterdi. Özhaseki’nin önde gelen rakibi ise
daha önce de iki defa büyükşehir belediye başkanlığı için
yarışmış olan CHP adayı Mansur Yavaş oldu. Geçici seçim

sonucunda Mehmet Özhaseki %47.12 oy alırken rakibi Mansur Yavaş %50.93 oy aldı. Geçici sonuçlara itiraz eden AK
Parti, geçersiz oyların yeniden sayımı için yetkili seçim kurullarına başvuruda bulundu. Seçim kurulları AK Parti’nin
itirazını kabul ederek geçersiz oyların tekrardan değerlendirilmesi kararını verdi. Yeniden sayılan geçersiz oylar sonucunda AK Parti’nin oyu 1807 artarken CHP’nin oyu 668 arttı.
AK Parti’nin tüm oyların tekrar sayılmasına yönelik yaptığı
başvuru ise YSK tarafından reddedildi. CHP adayı Mansur
Yavaş 8 Nisan Pazar günü Ankara İl Seçim Kurulu’ndan
mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
görevine başladı.

Kars
Yerel seçimlerin çekişmeli geçtiği yerlerden birisi de Kars
oldu. Seçim yarışı MHP adayı Çetin Nazik ve HDP adayı
Ayhan Bilgen arasında gerçekleşti. Seçim sonuçlarına göre
HDP’li Ayhan Bilgen 29.58% oy alarak %26.57 oy alan rakibi
Çetin Nazik’i üç puan geçti ve seçimleri önde tamamladı.
MHP’nin yaptığı itiraz sonucu seçim kurulu geçersiz oyların

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Can Özcan Ankara seçim
sonuçlarına dair itirazlarını açıklıyor. (Orhan Karslı- AA)
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tekrardan sayımına karar verdi. Tekrar sayım sonucu HDP
ve MHP arasındaki oy farkı HDP lehine az da olsa arttı ve
seçim sonuçlarına etki edecek bir sonuç çıkmadı. MHP
bu gelişmenin ardından seçimde bir takım usulsüzlüklerin yapıldığı iddiasıyla Kars İl Seçim Kuruluna seçimlerin
yenilenmesi için başvuruda bulundu ancak Kurul MHP’nin
başvurusunu reddetti. Ayhan Bilgen mazbatasını alarak
göreve başladı.

Bartın

Bartın’da seçim yarışı Cumhur İttifakının iki üyesi AK Parti
ve MHP arasında geçti. Seçim sonucunda AK Parti adayı
Yusuf Ziya Aldatmaz 13 bin 855 oyla ikinci olurken MHP
adayı Cemal Akın 14 bin 24 oy alarak seçimin kazananı
oldu. AK Parti geçersiz olarak sayılan 1562 oyun tekrar
sayımı için Bartın Seçim Kuruluna başvurdu ve Kurulun
itirazı kabul etmesiyle bu oylar tekrar sayıldı. Ancak yeniden sayım sonucunda MHP ve AK Parti adayları arasındaki
farkta kayda değer bir değişim olmadı ve seçimin kazananı değişmedi. Bu gelişmelerin ardından AK Parti YSK’ya
Bartın’daki geçerli oyların tamamının tekrardan sayımı için
başvurdu. YSK nihai kararını henüz vermedi.

Balıkesir

Balıkesir’de yerel seçim yarışı MHP destekli AK Parti adayı
Yücel Yılmaz ve CHP destekli İYİ Parti adayı İsmail Ok arasında geçti. Geçici seçim sonuçlarına göre AK Partili Yılmaz
oyların %47,78’ini, İYİ Partili Ok %46,50’sini aldı. Böylece iki
aday arasındaki fark 10 bin 57 oy oldu. İYİ Parti 30 binin üs-

tünde geçersiz oy olduğunu bu oyların tekrar sayılmasıyla
seçim sonucunun değişebileceği iddiasıyla seçim kurullarına geçersiz oyların tekrar sayımı için başvuruda bulundu.
Ancak İYİ Parti’nin yaptığı başvurular yetkili seçim kurulları
ve YSK tarafından reddedildi. Yücel Yılmaz mazbatasını
alarak göreve başladı.

Giresun

Önde gelen adaylar arasındaki makasın dar olduğu yerlerden birisi de Giresun’du. Geçici seçim sonuçlarına göre AK
Parti adayı Aytekin Şenliklioğlu 30 bin 306 oy alırken CHP
adayı Kerim Aksun 30 bin 26 oy aldı. CHP 280 oyluk farkın
kapanacağı düşüncesiyle geçeriz oyların tekrar sayımı için
itirazda bulundu. İtirazın kabulü sonucu oylar tekrardan
sayıldı ancak 280 oyluk fark AK Parti’nin oyların artması sonucu 319’a çıktı ve Giresun’da seçimin kazananı değişmedi.

Yalova

Yalova’da seçim Millet İttikafı’nın CHP’li adayı Vefa Salman
ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Yusuf Ziya Öztabak
arasında geçti. Açıklanan ilk seçim sonuçlarına göre Selman
28 bin 796, Öztabak ise 28 bin 183 oy aldı. AK Parti sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu 5 sandıkta tüm oyların, 64
sandıkta ise geçersiz oyların sayılmasına hükmetti. Salman
ile Öztabak arasındaki fark 338 indi. Bunun üzerine AK Parti tüm sandıkların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna
başvurdu. İl Seçim Kurulu bu talebi kabul etti fakat YSK, İl
Seçim Kurulu kararını durdurdu. Böylece Vefa Selman Yalova’da belediye başkanı seçilerek mazbatasını aldı.

İYİ Parti Balıkesir adayı İsmail Ok ve partililer ildeki seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu (İlkan Toprak - AA)
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Sonuç
Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimler için sandıklara gitti. Katılım oranının yüzde 84,7 olduğu seçimlerde, ilk sonuçlara göre AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı tüm oyların yüzde 51,6’sını alırken CHP ve İYİ Parti’nin
oluşturduğu Millet İttifakı oyların yüzde 37,6’sını aldı. Üç
büyükşehirden Ankara ve İzmir’i CHP alırken, itiraz sürecinin devam ettiği İstanbul’da da CHP’li Ekrem İmamoğlu
rakibi AK Parti’li Binali Yıldırım karşısında yarışı önde götürüyor.

başvuruda bulundu. Maddi hataların düzeltilmesi ve geçersiz oyların yeniden sayılması sonucu, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki fark 14 bine kadar indi. AK
Parti, ayrıca, İstanbul’daki bütün oyların yeniden sayılması
talebinde bulundu fakat bu talep YSK tarafından reddedildi. Bu kararın ardından, AK Parti, seçimlerde tespit ettiği
usulsüzlükleri dayanak göstererek İstanbul’daki seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi için YSK’ya başvuruda
bulunacağını açıkladı.

Geçici sonuçların YSK tarafından açıklanmasının ardından siyasi partiler için sonuçlara itiraz süreci başlamış
oldu ve İstanbul’daki sonuçlar tartışmaların odak noktası haline geldi. Hem AK Parti hem de CHP İstanbul’daki seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP’nin itirazları maddi
hataların düzeltilmesi yönünde oldu. AK Parti ise maddi
hataların düzeltilmesi yanında 39 ilçedeki bütün geçersiz
oyların yeniden sayılması yönünde ilgili kurul ve YSK’ya

Taraflar itiraz süreci boyunca İstanbul’un haricinde birçok
il ve ilçede de seçim sonuçlarına itirazlarda bulundu. Bu
itirazların genelde adaylar arasındaki oy farkının az olduğu seçim bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü. YSK’nın
tek ve nihai yetkili karar organı olduğu seçim süreci, kurumun bu hafta içinde itirazları karara bağlayıp resmi sonuçları açıklanması ile son bulacak.

İlçe seçim kurulu üyeleri tartışmalı olan oyların yeniden sayım işlemini yapıyor. (Selim Bostancı - AA)
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