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T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Reyhanlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı

 
Sayı : E.14787782-140-silinmesin OtomatikTarih
Konu : Ara Seçim hk. 

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 24.3.2022 tarih ve 116 sayılı kararı ve 2972 sayılı Kanunun 
33. Maddesi gereğince Başkanlığımıza bağlı Beşaslan Mahallesinde 5 haziran 2022 Pazar günü 
Muhtarlık seçimi yapılacağı, buna dair ekli ilanın ilçemizde alışılmış usulerle ilan edilerek, ilan 
edildiğine dair tutanakların Başkanlığımıza gönderilmesini;

Bilgilerinize rica ederim.
 

Necla YILDIRIM
İlçe Seçim Kurulu Başkanı

Ek   :Beşaslan Mah. İlan
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İ L A N

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun 33. Maddesi gereğince, 5 Haziran 2022 tarihinde BEŞASLAN  Mahallesinde Muhtarlık seçimi 
yapılacaktır.

Askı listeleri halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya 18 Nisan 2022 Pazartesi 
günü saat 08.00’da askıya çıkartılıp, 26 Nisan 2022 Salı günü saat 17.00’de askıdan indirecektir.

Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak 
ve eksikliği gidermek için 18 -26 NİSAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA;

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
b) 5/6/2004 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce 

verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),
c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile 

listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği 
kontrol edilir.),

d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını 
kullanmak isteyen,

e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut 
eksiklik bulunan,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),
Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri 

yapabilmeleri için ÖNCE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE, SONRA İLÇE SEÇİM KURULU 
BAŞKANLIĞINA,

g) Oy verme günü olan 5 Haziran 2022 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da 
asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve 
yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin 
veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz 
ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile 
uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun 16. maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları 
dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan 
ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi 
yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı 
veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun 
süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan 
hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanunun 471. maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet 
sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan 
kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen 
olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma 
getirebilmek için İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞIMIZA, başvurabilirler.

İLANEN DUYURULUR.


