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İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

Gönderilmek Üzere 

 BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM KURULU’NA 

 

İTİRAZ EDEN           : Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanlığı 

İTİRAZ KONUSU : Büyükçekmece İlçesinde 31.03.2019 tarihinde yapılan mahalli 

idareler yerel seçiminde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve 

İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin, seçimin sonucuna müessir sahtecilik 

yapıldığının ve usulsüz oy kullandırıldığının ortaya çıkması sebebiyle iptali 

talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR : 

 Mahalli idareler seçimi seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, 

Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle 

usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilen İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi Mehmet 

Özgür Samanlı ve CHP başkan adayı Hasan Akgün ile aynı ismi taşıyan akrabası Hasan 

Akgün tutuklanmıştır. Bu hususta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

2019/2708 Soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma süreci devam etmektedir. 

 Aynı zamanda Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün 

soruşturma konusu işlemleri ile ilgili idari tahkikat başlatıldığını ve tahkikat sonucu 

tecziye talepli rapor hazırlandığını 02.04.2019 tarihinde ekte sonulu rapor ile 

öğrenmiş bulunmaktayız.  

01.04.2019 tarihli soruşturma raporunda yapılan tespitlere göre, kişinin İlçe 

Nüfus Müdürlüğüne görevlendirilmesi, nüfus müdürlüğünde seçmen kaydı bölümüne 

yetkilendirilmesi, bu hususta mernis sistemine giriş yetki ve şifresi tahsis ettirilmesinin 

ve bundan sonraki yaptığı işlemlerin tümünün önceden tasarlanarak planlı ve 

programlı şekilde seçimleri manipüle etmek için yapıldığı görülmektedir. Tüm bu 

hususların İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis 

Üyeliği seçimlerini doğrudan etkileyecek mahiyette olduğu ortaya çıkmıştır.  

 Soruşturma raporunda yapılan tespitlere göre: 

1- Tutuklanan ve hakkında soruşturma devam eden Mehmet Özgür Samanlı’nın 

sadece 2018 yılı içerisinde yaklaşık 7.000 işlemde toplamda yaklaşık 21.000 

seçmen kaydı yaptığı,   

2- Olayın vehametinin daha büyük olduğu, soruşturma dosyasındaki tespitler 

dışında tekrar tekrar aynı işlemlerin yapılarak aynı adreslere aynı kişi 

tarafından birçok seçmen kaydının yapıldığı, 
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3- Bu işlemlerin bir kısmının ilgili yerine sahte imzalar atılmak suretiyle, bir 

kısmının ilgili seçmenin haberi dahi bulunmaksızın imzalarının taklit edilmek 

suretiyle ve bir kısım adres beyan formlarının da imzasız olarak düzenlenmek 

suretiyle seçmen kayıtlarının yasalara aykırı şekilde yapıldığı, 

4- Tüm bu işlemlerin ilçe belediyesi ile organize bir şekilde, boş arsalara adres 

atanarak, inşaatlara konut statüsü verilerek aynı haneye onlarca kişi yazılmak 

suretiyle, hane sahibinin bilgisi olmaksızın hane üzerine seçmen kaydının 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

İLÇE BELEDİYESİNDEKİ ARASINDAKİ FARKIN 4000 OY CİVARINDA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDAKİ FARKIN 23.000 OY OLDUĞU GERÇEĞİ 

DİKKATE ALINDIĞINDA SADECE BU KİŞİ TARAFINDAN YAPILAN 21.000 

SEÇMEN KAYDININ HEM İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HEM DE BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI DEĞİŞTİRECEĞİ ŞÜPHESİZ 

AŞİKARDIR.  

 

Tüm bu hususlar soruşturma ve idari tahkikat dosyasında detaylı bir 

şekilde görülmekle birlikte ekte sunacağımız sahte belgeler, sahte seçmen 

kayıtları ile de açıkça görülecektir.  

 

Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri 

Müdürlüğü tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’na gönderilen 

19.12.2016 tarihli 43486416-610-E.2697 sayılı yazı ile, Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Nüfus Müdürlüklerinde 

kadroların eksik olması nedeniyle İlçemiz Nüfus Müdürlüğünde personel 

ihtiyacını karşılamak üzere Nüfus Müdürlüğü iş ve işlemlerini verimli 

yürütebilecek, kamu personeli statüsüne uygun Belediyede görevli iki personel 

isminin ivedi kaymakamlığa bildirilmesi istenmiş, Büyükçekmece Belediyesi 

tarafından bu iş ve işlemler için belediye personeli Mehmet Özgür Samanlı 

görevlendirilmiş, söz konusu belediye personeli görev belgelerine açıkça 

aykırı şekilde sadece belirli şartları taşıyan kişilerin atanacağı bir görev olan 

adres kayıt sisteminde görevlendirilmiştir.  

Söz konusu şahsa usulsüz olarak kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilmiş 

olup, tüm bu hususlar kapsamında söz konusu belediye personeline mernis 

sistemlerine giriş ve adres değişikliği yapma yetkisi verilmiş ve Nisan 2017 

tarihinde Nüfus Müdürlüğünde mernis kayıt ve adres değişikliği biriminde 

çalışmaya başlamıştır. Bu tarihten tutuklandığı 18.01.2019 tarihine kadar ilgili 

birimde kesintisiz görev yapmıştır.  

Yapılan tespitlere göre söz konusu personel 2017 yılında yapmış olduğu 

işlemler dosyada bulunmamakla birlikte yalnızca 2018 yılı içerisinde 7.000 adet 
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işlem ile yaklaşık olarak 21.000 usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilmiştir. 

Kaydı yapılan kişilerin tümüne yakını seçmen niteliğindedir.  

Bu birimde söz konusu personel dışında 2 personel daha çalıştırılmaktır. 

Söz konusu personel bu iki personelin yapmış olduğu işlemlerin toplamının 2 

katı kadar işlem yaptığı bu raporda tespit edilmiştir. Söz konusu işlemler 

hayatın olağan akışına aykırı ve Nüfus Müdürlüğü iş ve işlemlerinin çok çok 

üzerindedir. Tüm bu açıkladığımız hususlar dilekçemiz ekinde sunulan belgeler 

incelediğinde görülebileceği gibi ilgili hususlara dair iş ve işlemlerin belgeleri 

Nüfus Müdürlüğünden celp edilmek suretiyle de görülebilecektir.  

Tespit ettiğimiz ve ekte sunulan adres beyan formlarından açıkça 

görüleceği üzere, bu belgelerin bir kısmının seçmenlerin imzası olmaksızın 

düzenlendiği, bir kısım belgelerin seçmenlerin imzalarının taklit edilmek 

suretiyle ilgili seçmenlerin bilgisi dahi olmaksızın düzenlendiği, aynı kişi 

hanesine atılan imzaların başka belgelerde de taklit edilmek suretiyle aynı 

imzaların atılarak düzenlediği, bir kısım belgeler yanına taşınılan hane 

sahibinin imzasının olmadığı, bazı adres beyan formlarında aynı kişiye ait 

imzaların farklılık gösterdiği tarafımızca tespit edilmiştir. Buna ve ilgili kişi 

tarafından diğer formlara ilişkin belgeler dilekçemiz ekinde sunulmuştur.  

Tüm bu hususlardan habersiz olarak seçmen listesinin askı sürecinde 

tespit ettiğimiz 717 sahte seçmenin kaydına yaptığımız itiraz sonucu 

Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulunun 2019/20 ve 2019/23 sayılı kararları ile 

silinmiştir. Ayrıca daha sonra kısıtlı zaman aralığı içerisinde tespit edebildiğimiz 

837 seçmenin usulsüz olarak Büyükçekmece seçim çevresinde seçmen olarak 

kaydedildiği tarafımızca tespit olunması üzerine Büyükçekmece ilçe seçim 

kurulu başkanlığına 24.01.2019 tarihinde iş bu seçmenlerinde seçmen 

kayıtlarının dondurulması için tarafımızca itirazda bulunulmuştur. 

Büyükçekmece ilçe seçim kurulu başkanı iş bu itiraz üzerine itiraza konu 

seçmenlerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığının tespiti amacı ile 

Büyükçekmece İlçe Kaymakamlığına tahkikat yapılması için yazı yazılmıştır.  

Büyükçekmece Kaymakamlığı gerekli tahkikatı yaparak hazırladığı tahkikat 

raporunu ilçe seçim kuruluna 25.01.2019 tarihinde 2019/2587 sayılı yazısı ile 

teslim etmiştir. İş bu tahkikat raporunda da usulsüz adres beyanları olduğu 

açıkça tespit edilmiştir. İş bu rapor ilçe seçim kurulunun 25.01.2019 tarih ve 

2019/27 sayılı karar dosyasında mevcut olup iş bu dosyadan temin 

edilebilecektir.  

Ancak bu raporun ve ekli belgelerin ortaya çıkması ile aynı adreslere 

ilgili kişi tarafından tekrar usulsüz olarak seçmen kaydının yapıldığı, oy verme 

günü bu kişilere oy kullandırıldığı tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak; 
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Bugün itibari ile ortaya çıkan tahkikat raporu, savcılık tarafından 

yürütülmekte olan soruşturma dosyası ve geçmişte yaptığımız itirazlar 

sonucu silinen sahte seçmen kayıtları ve emniyet tarafından tespit olunan 

diğer usulsüz kayıtlar ile sadece bu kişi tarafından İstanbul içi ve İstanbul dışı 

21.000 sahte seçmen nakli ile organize bir şekilde seçim sonuçlarının 

değiştirildiği, gerçek Büyükçekmece İlçesi seçmeninin iradesine ipotek 

konularak İlçe Belediye Başkan adayımız Mevlüt Uysal’ın kazanmış olduğu 

seçimin kaybettirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali 

Yıldırım’ın seçilmesinin engellendiği ortaya çıkmıştır.  

Tüm bu usulsüzlüklerin soruşturma dosyasından da anlaşılacağı üzere 

CHP adayları lehine organize edilmesi sebebiyle, taşınan seçmenin de başka bir 

adaya oy vermeyeceği de tartışmasız olduğuna göre; 21.000 seçmenin 

Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuçlarını CHP adayları 

lehine değiştireceği de tartışmasızdır. 

Tüm bu sebeplerle Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye 

Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali, bu kişi tarafından 

yapılan seçmen kayıtlarının tümünün dondurularak yenilenecek seçimde oy 

vermelerinin önüne geçilmesi için gereği saygıyla arz ve talep olunur. 

02.04.2019  

        İtiraz Eden 

        Ak Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı 

 

 

 

EKLER: 

1- Mahkeme Tutuklama Kararı 

2- İlçe Seçim Kurulunun 2019/20 ve 2019/23 sayılı kararları 

3- 11 Adet Klasör 


