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KARAR TARİHİ    : 03.06.2021 

KARAR NO             :154 

KARAR KONUSU : 6  Haziran’da Yapılacak Seçimler 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 03.06.2021 tarihinde Yozgat Valisi Sayın Ziya POLAT 

başkanlığında il genelinde Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirler  

kapsamında olağanüstü toplanmıştır. 

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri 

Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesiyle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; 

Pazar günleri ise Cumartesi saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve 

Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2021 tarihli 6 Haziran’da Yapılacak Seçimler konulu 

Genelgesiyle ; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar 

günü, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, köy/mahallede ise muhtar ve/veya 

ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29’uncu ve 33’üncü 

maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak 

kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiği bildirilmiştir. 

Bu çerçevede,  

 

1. İlimizde seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın, 

Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek 

amacıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının detayları 01.06.2021 tarihli ve 133681 yazısı ve 

ekinde belirtilen muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde; 

 Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz 

etmeleri, 

 Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, 

 İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak, 

kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar 

günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

2. Kaymakamlıklarca ; sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair 1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ivedilikle alınmasına, 

3. 6 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık ,ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi 

yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk 

kuvvetleri vasıtasıyla planlanması/alınmasına, 

4. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 



 

Kanununun 79’uncu ve 82’nci maddelerinde yer verilen; seçim günlerinde emniyet ve 

asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah 

taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın 

konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade 

edilmemesine, 

5. Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları 

alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları 

alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde 

bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına, 

6.Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 

planlamaların yapılması, muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde adayların 

aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanması muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesi, 

seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin 

şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi aksamaya meydan 

verilmemesine,  

 

Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin 

eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayanlara/işyerlerine Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para 

cezası uygulanması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci 

maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

Karar verilmiştir. 

 

 

 

 

EK: 

 

1. İçişleri  Bakanlığı’nın 6  Haziran’da Yapılacak Seçimler konulu Genelgesi 

2.  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2021 tarihli 

Seçim Yapılacak Yerler konulu yazısı ve ekli Seçim Yapılacak Yerler listesi 


