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-  K A R A R - 
Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 01/05/2018 tarihli yazıda aynen; "24 Haziran 

2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimlerinde Kurulumuzun 26/04/2018 tarihli, 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim 
Takvimi uyarınca, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarından adaylığı 
kabul edilenler için 4-9 Mayıs 2018 tarihlerinde seçmenler tarafından saat 08.00-20.00 saatleri 
arasında teklifte bulunulacaktır. 
            4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilenler için seçmenler 
tarafından teklifte bulunulacağından, bu seçmenlere ilişkin kimlik tespitinde hangi belgelerin kabul 
edileceği hususunda gerekli Kurul kararı alınması takdirlerinize arz olunur." denilmiş olmakla  
konu incelenerek;  

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
           İstem;  4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilenler için 
teklifte bulunacak seçmenlerin kimlik tespitinde hangi belgelerin kabul edileceğinin belirlenmesine 
ilişkindir. 

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilenler 
için 4- 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında teklifte bulunacak seçmenlerin kimlik tespitinde; Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, 
nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, 
askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen 
mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan 
resimli, resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilmesi gerektiğine,  

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi 
ibraz eden seçmenin teklifte bulunabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca nüfus 
müdürlüklerince verilmiş veya e-devlet kapısından (barkodlu) (www.turkiye.gov.tr) alınmış nüfus 
kayıt örneğini ibraz etmesi gerektiğine, 
 Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık 
başvurusu kabul edilenler için 4 - 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında saat 08.00-20.00 saatleri arasında 
teklifte bulunulacağından, saat 20.00 itibariyle sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu 
kişilerin de teklif işlemlerinin tamamlanması gerektiğine, saat 20.00’den sonra gelenlere teklifte 
bulundurulmayacağına,  
 karar verilmesi gerekmiştir. 

 S O N U Ç :   
 Açıklanan nedenlerle; 
 1- Cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilenler için 4- 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında teklifte 
bulunacak seçmenlerin kimlik tespitinde; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk 
damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar 
ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik 
kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birine itibar 
edilmesi gerektiğine,  
 2- Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik 
belgesi ibraz eden seçmenin teklifte bulunabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca nüfus 
müdürlüklerince verilmiş veya e-devlet kapısından (barkodlu) (www.turkiye.gov.tr) alınmış nüfus 
kayıt örneğini ibraz etmesi gerektiğine, 
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 3- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden 
adaylık başvurusu kabul edilenler için 4 - 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında saat 08.00-20.00 saatleri 
arasında teklifte bulunulacağından, saat 20.00 itibariyle sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak 
bu kişilerin de teklif işlemlerinin tamamlanması gerektiğine, saat 20.00’den sonra gelenlere teklifte 
bulundurulmayacağına, 
     3- Karar örneğinin; 

a) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına 
gönderilmesine, 

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde 
yayınlanmasına,  

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi 
elektronik posta ile iletilmesine,  

d) Resmî Gazete’de yayımlanmasına, 
e) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumuna gönderilmesine, 
01/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan  Başkanvekili  Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Nakiddin BUĞDAY 

 

 
 
 

Üye Üye Üye 
Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

 
 
 
 
 
 

 
Üye Üye Üye  

Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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