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- K A R A R - 
  

Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler tarafından Kurulumuz Başkanlığına 
gönderilen 19/04/2017 tarihli dilekçede özetle; 16 Nisan 2017 günü yapılan halkoylaması devam 
ederken, sandık kurullarından, ilçe seçim kurullarından çok sayıda mühürsüz ve/veya “tercih” 
yerine “evet” yazan oy pusulalarının seçmenlerce kullanıldığı, bu durumda yasalara uygun 
olması için nasıl işlem yapılması gerektiği yönünde Yüksek Seçim Kuruluna yapılan müracaatlar 
üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılacağı, “Tercih” 
mührü yerine “Evet” mührünün basılmış olduğu oy pusulalarının geçerli sayılacağı kararlarının 
verildiği, Yüksek Seçim Kurulunun bu uygulamasının Anayasanın 67. maddesinde güvence 
altına alınmış seçme hakkını ve 79. maddesinde yer alan seçimlerin doğruluk ve dürüstlük 
kurallarını ihlal ettiği, seçme hakkını güvence altına alan diğer uluslar arası hukuk kurallarına 
açıkça aykırı olduğu gibi, aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulunun yerleşik kararlarına da aykırı 
olduğu belirtilerek, anılan kararların 298 sayılı Kanunun 131. maddesi uyarınca kaldırılmasına 
karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;         

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:   
 

 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylaması ile ilgili olarak; 
 

Oylamada kullanılan “EVET” mührünün seçmenin iradesini yansıtan işaret niteliğinde 
olduğu,  kanunda yer alan mühürlerden birinin yerine diğerinin kullanılmış olmasının seçmenin 
iradesini etkileyecek nitelikte görülmeyerek, “EVET” mührüyle mühürlenmiş oy pusulalarının da 
geçerli sayılmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 16/04/2017 tarihli ve 2017/559 sayılı 
gerekçeli kararı, 

 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan hallerde, sandık 
kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile kullandırılan 
oyların geçerli kabul edilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 16/04/2017 tarihli ve 2017/560 
sayılı gerekçeli kararı, 

 

tüm teşkilatımıza gönderilmiş ve ayrıca Kurumumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesinde 
yayınlanmıştır.  

 

 Anayasanın 79 ve 298 sayılı Kanunun 111/2 ve 132/4 maddelerine göre, Yüksek Seçim 
Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir. 
 

Yasalar, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yeniden inceleme yoluyla ele alınmasına 
olanak tanımamaktadır. 
 

 Bu itibarla, gerekçeleri açıklanmış bulunan Kurulumuzun 16/04/2017 tarihli, 2017/559 ve 
560 sayılı kararlarının kesin olması ve değiştirilmesini gerektirir bir durum da bulunmadığından, 
yapılan talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir. 

 

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
 

 1- Talebin reddine,  
 

2- Karar örneğinin; 
a) Evrensel Yol Partisi Genel Başkanlığına gönderilmesine,  
b) Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,  
02/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

          Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Sadi SARIYILDIZ 

  
Üye Üye Üye 

Nakiddin BUĞDAY Cengiz TOPAKTAŞ Z.Nilgün HACIMAHMUTOĞLU 
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Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU 
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