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- K A R A R - 
 
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun; 
 
"Adaylara yardım" başlıklı 14. maddesinde;  
 

          "(1) Adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk 
uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar. 
 

(2) Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde 
mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının 
kesinleşmesini müteakip Resmî Gazetede yayımlanır.  

 
(3) Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdî yardım miktarı, her bir tur için en yüksek 

Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık  brüt 
tutarını geçemez. Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Adaylar 
ödünç niteliğinde para kabul edemez.  

 
(4) Seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın 

üzerindeki nakdî yardımlar adayların “Seçim Hesabı” olarak kendileri adına açtıracakları bir banka 
hesabına yatırılır. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın altında kalan nakdî yardımlar ise 
makbuz karşılığında alınır ve seçim hesabına yatırılır. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim 
harcamalarında kullanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez.  

 
(5) Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde 

bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik edilen listelere 
kaydedilir. 

 
(6) Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler, seçim 

sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. Yüksek Seçim 
Kurulu bir ay içinde, seçim hesaplarını inceler ve varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp 
aşılmadığını tespit eder. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından adaylara uygun bir süre verilir. Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti aşan 
miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilir. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştaydan 
ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilir.  

 
(7) Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonuçları kesin olup, incelemenin 

tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilân edilir. 
 
(8) Aday, Yüksek Seçim Kuruluna önceden bildirmek şartıyla, seçim hesapları ile gelir ve 

harcamalara ilişkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazına ilişkin hususlarda 1/6/1989 
tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa 
göre yetki almış meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilir. Bu 
durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi veya 
eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulur.  

 
(9) Aday tarafından verilecek mal bildiriminin usul ve esasları, adaylar tarafından 

kullanılacak listelerin şekil, içerik ve tasdiki, makbuzların şekil ve içeriği, bastırılması, bağış ve 
yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış sınırını aşan kısmın 
Hazineye intikali ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Yüksek Seçim 
Kurulunca belirlenir. 

 
 



                  T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 1016 

 
 
20. maddesinin birinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, Yüksek Seçim 

Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına 
bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır. 

       6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrası gereğince,   
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Yüksek Seçim 
Kurulunun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararı uyarınca Resmi Gazete’nin 04 Temmuz 2018 
tarihli ve 30468 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.  

 30 Nisan 2018 tarihli ve 30407 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim 
Kurulunun 30/04/2018 tarihli, 2018/335 sayılı kararı eki “Cumhurbaşkanı Seçiminde 
Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar İle Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul 
ve Esasları Gösterir Örnek: 201 Sayılı Genelge’nin 8. maddesinde; “Seçim hesapları ile bağış, yardım 
ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının 
kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna tutanak karşılığında teslim edilir. 
Yüksek Seçim Kurulu bir ay içinde, adaylara ait seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları 
inceleyerek varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit eder. Bu aşamada 
tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylara 30 gün 
süre verilir.  
 

 Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13.916,00 TL) aşan miktar ile harcanmayan 
kısım Hazineye intikal ettirilir. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştay Başkanlığı ve gerekli 
görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilir. 

Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonuçları kesin olup, incelemenin 
tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilân edilir.” hükmüne yer verilmiştir. 

 

Örnek: 201 sayılı Genelgenin 8.  maddesinde, seçim hesapları ile bağış, yardım ve 
harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listelerin, seçim sonuçlarının 
kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna tutanak karşılığında teslim edileceği 
ve Yüksek Seçim Kurulunun da bir ay içinde, adaylara ait seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları 
inceleyeceği belirtilmiş, söz konusu denetimin nasıl yapılacağı hususu da Yüksek Seçim Kurulunun 
09/07/2018 tarihli, 955 sayılı kararı ile; 

 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 14. maddesi ve Yüksek Seçim Kurulunun 
30/04/2018 tarihli ve 335 sayılı kararı ekinde yayınlanan Örnek: 201 sayılı Genelge ve 06/06/2018 
tarihli, 2018/711 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararı kapsamında; 

 Cumhurbaşkanı Seçimine katılan her bir adaya yönelik olarak  ayrı ayrı olmak üzere; 

- Aday adına bağış/yardımda bulunanlar arasında yabancı devlet, uluslararası kuruluş, tüzel 
kişi, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişi/kişilerin olup olmadığı, (Cumhurbaşkanı adayı adına 
banka seçim hesaplarına yapılan EFT ve havaleler de bağışçının Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası bulunmaması halinde, Türk vatandaşı olmasının yeterli olduğu) 

- Bir kişi tarafından her bir adaya yapılabilecek olan  ve aday adına bankada açılan 'Seçim 
Hesapları'na yatırılması gereken nakdi yardım miktarının, (13.916,00 TL)'yi aşıp aşmadığı, (Bağışı 
kabul edilemeyeceklerin ve belirlenen tutardan fazla bağışta bulananların bağışının geri iade 
edilmesinin mümkün olmadığı) 

 - 2000 TL'nin altında kalan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik edilen makbuzlar 
karşılığı alınan bağışların/yardımların aday adına açılan 'Seçim Hesaplarına' aktarılıp aktarılmadığı, 

 
- 2 - 

            



              T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 1016 
 
 

- Yapılan bağış ya da nakdi yardımların, bir şarta bağlı kılınıp kılınmadığı ve ayrıca  ödünç 
olarak nitelendirilip nitelendirilmediği, 
 
 - Adaylığın kesinleşmesi tarihi olan 13/05/2018 tarihinden önce veya kesin seçim 
sonuçlarının ilân edildiği 04/07/2018 tarihinden sonra yapılan bağış ya da nakdi yardımların bulunup 
bulunmadığı,  
 

 - Alınan bağış/nakdi yardımların seçim harcamaları dışında kullanılıp kullanılmadığı ve 
harcamaların/giderlerin geçerliliği olan tevsik edici belgelere dayandırılıp dayandırılmadığı, 
(Cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyasında kullanması için hizmetine verilen aracın yakıt 
giderlerinin aday adına fatura alınmak kaydıyla gider olarak kabul edilebileceği; Cumhurbaşkanı 
adaylarının seçim ofislerine yapılacak kira ödemelerinde söz konusu sözleşmelerin tevsik edici belge 
olarak kabul edilebileceği) 

 
 - Yapılan harcamaların/giderlerin aday adına yapılıp yapılmadığı ve buna ilişkin tevsik edici 
belgelerin aday adına düzenlenip düzenlenmediği, (Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sürecinde, 
basın ve propaganda işlerinde görevli olan kişilere ödenecek ücretlerin gider olarak kabul 
edilebileceği; Cumhurbaşkanı adaylarının refakatinde bulunan kişilere ait giderlerin, seçim 
çalışmaları kapsamında olmak ve aday adına fatura kesilmek kaydıyla seçim hesabından 
karşılanabileceği) 
 
 - Alınan tüm bağış/nakdi yardımların ve harcamaların Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik 
edilen listelere kaydedilip edilmediği,(Bağış ve yardım listesi ile harcama listelerinin bilgisayar 
ortamında kayıtlarının tutulabileceği ve tutulan kayıtların Yüksek Seçim Kurulunca onaylı 
müteharrik yapraklı A4 kağıtlarına yazdırılabileceği) 
 
 - Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik edilen gider ve harcama listelerinin Örnek: 201 
sayılı Genelge'ye uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği,  
 
 - Örnek: 201 sayılı Genelge'ye aykırılık oluşturacak başkaca hususların bulunup bulunmadığı,  
 
      Hususlarının incelenmesi ve denetiminin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca 
görevlendirilen (3) kişi ile birlikte Sayıştay Başkanlığı aracılığıyla görevlendirilen (3) denetçi 
tarafından oluşacak komisyonca yapılmasına,"  
 

 şeklinde belirlenmiştir. 
 
Komisyonca; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adaylara yapılan 

bağış ve yardımlar ile adaylar tarafından yapılan harcamalara ilişkin rapor 03/08/2018 tarihinde 
Kurulumuza sunulmuş olup, söz konusu raporda belirtilen hususların Yüksek Seçim Kurulunda 
görüşülmesi sonucu, açıklanması gereken hususlarla ilgili olarak 28/08/2018 tarihli ve 2018/986-1, 
986-2, 986-3, 986-4, 986-5 ve 986-6 sayılı ara kararlarının alındığı, bu kararların adaylara tebliği 
sonucu adaylarca verilen cevaplar ve dosya incelenerek; 

 
 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 

Yüksek Seçim Kurulunca 6271 sayılı Kanun'un 14/6. maddesi uyarınca yapılan nihai 
değerlendirme sonucunda; 
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1- Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip ERDOĞAN'a yapılan bağış ve yardımlardan; 

a) 748 kişide 18 (on sekiz) yaşından küçük olanlar (seçmen niteliğini taşımayan) tarafından 
87.546,02 TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 13/09/2018 
tarihli cevapta; “18 yaşından küçük olanlar tarafından yapılan seçim yardımlarının genelinde, aslen 
çocuğun veli ile beraber bankaya gitmesi ve velinin malvarlığından yapılan yardımdan çocuğun T.C. 
Kimlik Numarasının kullanılması durumunun söz konusu olduğu, yardımda bulunma işlemi esasen 
veli tarafından gerçekleştirildiği, eksilme velinin malvarlığında meydana geldiği, bu bakımdan 
çocuğa ait T.C. Kimlik Numarası ile işlem yapılması gerçekleştirilen yardım işleminde sadece 
sembolik nitelik taşıdığı, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 14. maddesi ve 
Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların 
Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge ile Cumhurbaşkanı seçiminde 
Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışların usul ve esasları belirlendiği, 18 yaşını 
doldurmamış kimsenin seçim yardımında bulunmasını engelleyici bir sınır yahut koşula yer 
verilmediği, 18 yaşından küçük olanlar tarafından yapılan seçim yardımlarının bağış niteliği 
taşımadığı, taşıdığı değerlendirilse bile velilerin izin yahut icazetini barındırdığından geçerliliği 
hususunda bir şüphe bulundurmadığı”  

b) 866 kişide ölü durumda olanların adına 15.071,00 TL bağış yapıldığı, bu hususa ilişkin ara 
kararına verilen 13/09/2018 tarihli cevapta; “ölü durumda olan kişiler adına yapılan bağışların seçim 
harcamalarında kullanılmadığı, seçim hesaplarında mevcut durumda bulunduğu”   

c) 36 kişide vatandaşlıktan çıkarılanlar (Türk vatandaşlığını taşımayanlar) tarafından 
22.127,76 TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 13/09/2018 
tarihli cevapta; “vatandaşlıktan çıkarılanlar (Türk vatandaşlığını taşımayanlar) tarafından bağışların 
seçim harcamalarında kullanılmadığı, seçim hesaplarında mevcut durumda bulunduğu”  

d) 1 tüzel kişi tarafından 40,00 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 
13/09/2018 tarihli cevapta; “tüzel kişi tarafından yapılan bağışın seçim harcamalarında 
kullanılmadığı, seçim hesaplarında mevcut durumda bulunduğu”  

e) Bankalarda seçim hesabı olarak açılan hesaplarda harcanmayarak kalan para miktarına 
ilişkin ara kararına verilen 13/09/2018 tarihli cevapta; “ seçim döneminde bağış ve yardım kabul 
etmek üzere T.C. Ziraat Bankası 2533 Şube Kod’lu Ankara Kamu Şubesinin 3302262-6009 numaralı 
TR04 0001 0025 3303 3022 6260 09 İban No’lu hesabının açıldığı, seçim harcamaları yapıldıktan 
sonra kalan 55.375, 48 TL’si 28/06/2018 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu 
Şubesi 3302262-6009 numaralı seçim hesabında mevcut durumda bulunduğu”  

şeklinde açıklama getirildiği görülmüştür.   

f) Bunların dışındaki bağış, yardım ve harcamalarda kanuna aykırı bir durum veya bir 
usulsüzlük bulunmamaktadır. 

 Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yardım, bağış ve 
harcamalarından;  

 (b) bendinde, 866 kişide ölü durumunda olanlar adına yapılan 15.071,00 TL bağışın hazineye 
intikal ettirilmesi,  

(c) bendinde, 6271 sayılı Kanun'un 14/1. fıkrasında yer alan, adayların Türk uyrukluğunda 
olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacakları hükmü karşısında, Türk vatandaşlığını 
taşımayan 36 kişi tarafından yapılan 22.127,76 TL bağış ve yardımın hazineye intikal ettirilmesi, 
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  (d) bendinde, 6271 sayılı Kanun'un 14/1. fıkrasında yer alan, adayların tüzel kişilerden bağış 
ve yardım alamayacakları hükmü karşısında, 1 tüzel kişi tarafından 40,00 TL bağış ve yardımın 
hazineye intikal ettirilmesi, 

 (e) bendinde, T.C. Ziraat Bankası 2533 Şube Kod’lu Ankara Kamu Şubesinin 3302262-6009 
numaralı TR04 0001 0025 3303 3022 6260 09 İban  No’lu seçim hesabında kullanılmayarak artan 
55.375, 48 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi, 

 gerekmektedir.  

Hazineye intikal ettirilecek tutarların harcanmayarak seçim hesaplarında bulunması 
sebebiyle; hazineye intikal edilecek toplam tutar 55.375,48 TL olup; 55.375,48 TL’nin aday 
tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alacağı yazı üzerine doğrudan Merkez Bankası 
Ankara Şubesi nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün 
TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat hesabına hazineye irat kaydı olarak yatırılması 
suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna sunulması gerekmektedir.  

 2- Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İNCE’ye yapılan bağış ve yardımlardan; 

a) 31.013 kişide T.C. kimlik numarası olmayanlar (T.C. kimliğine ilişkin kayıt 
bulanamayanlar) tarafından 5.434.182,70 TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara 
kararına verilen 05/09/2018 tarihli cevapta; “ Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İNCE adına iki ayrı 
banka hesabında bağış ve yardım toplandığı, bu hesaplara internet bankacılığı, mobil bankacılık 
uygulamaları ve EFT yoluyla yapılan para aktarmalarında; mevcut kullanılan uygulamalarda T.C. 
Kimlik Numaralarının girilmesinin mümkün olmadığı, 31.013 kişinin Türk vatandaşı olmadıklarına  

dair bir tespit bulunmadığından, söz konusu kişilerin Türk vatandaşı oldukları kanaatini taşıdıkları, 
ayrıca bankacılık sistemi ve uygulamaları karşısında alınabilecek başka bir tedbir ya da 
uygulanabilecek başka bir yöntem de bulunamadığı”  

b) 235 kişide 18 (on sekiz) yaşından küçük olanlar  (seçmen niteliği taşımayan) tarafından 
22.798,21 TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 05/09/2018 
tarihli cevapta; “ 18 (on sekiz) yaşından küçük olanların banka kayıtlarına bakılarak yaşlarının 
taraflarınca tespit edilmesinin mümkün olmadığı”  

c) 7 kişide ölü durumunda olanlar adına 860,00  TL bağış yapıldığı, bu hususa ilişkin ara 
kararına verilen 05/09/2018 tarihli cevapta; “bağış ve yardımda bulunan 7 kişinin de ölü olduğunun 
tespit edildiği, bu kişilerin belirlenmesinin mümkün olmadığı”  

d) 262 kişide vatandaşlıktan çıkarılanlar (Vatandaşlık hüviyetini taşımayan) tarafından 
69.695,63 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 05/09/2018 tarihli cevapta; 
“bu kişilerin banka kayıtlarına bakılarak T.C. vatandaşı olup olmadıklarının taraflarınca 
belirlenmesinin mümkün olmadığı”  

e) 86 kişide T.C. kimlik numarası geçersiz olanlar (T.C. Kimlik numaraları doğrulanamayan) 
tarafından 29.369,40 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 05/09/2018 
tarihli cevapta; “banka kayıtlarında bu kişilerin T.C. Kimlik Numaraları göründüğünden bunların 
sorgulamalarını yapmalarının imkansız olduğu”  

f) 1 işlemde 13.916,00- TL’yi aşan 17.384,30 TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa 
ilişkin ara kararına verilen 05/09/2018 tarihli cevapta; “ yasal üst sınırdan iradeleri dışında fazla 
yatırılan farkın iadesi gerektiği kanaatinde oldukları”  
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g) Seçim hesaplarına yatırılan bağış miktarı ile harcanan miktar arasındaki farkla ilgili olarak 

ara kararına verilen 05/09/2018 tarihli cevapta; “ kampanya döneminde bankalara toplanan bağış ve 
yardımlar toplamı iadeler düşüldükten sonra çıkan bağış toplamı 25.791.776,39 TL olup harcamalar 
toplamının 25.791.427,40 TL olduğu, aradaki farkın 348,90 TL olduğu ve banka hesaplarında mevcut 
olduğu”  

h) Bankalarda seçim hesabı olarak açılan hesaplarda harcanmayarak kalan para miktarı ile 
ilgili olarak ara kararına verilen 05/09/2018 tarihli cevapta; “bankalarda seçim hesabı olarak açılan 
hesaplarda harcanmayarak kalan para miktarının açıklanmasının istendiği, bu miktarın Ziraat 
Bankasında bağış hesabında 148,11 TL, İş Bankasındaki bağış hesabında 201,37 TL olmak üzere 
349,48 TL bulunduğu”  

şeklinde açıklama getirdikleri, görülmüştür. 

ı) Bunların dışındaki bağış, yardım ve harcamalarda kanuna aykırı bir durum veya bir 
usulsüzlük bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İNCE’nin yardım, bağış ve harcamalarından;  

(c) bendinde, 7 kişide ölü durumunda olanlar adına yapılan 860,00  TL bağışın hazineye 
intikal ettirilmesi,  

 (d) bendinde, 6271 sayılı Kanun'un 14/1. fıkrasında yer alan, adayların Türk uyrukluğunda 
olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacakları hükmü karşısında, Türk vatandaşlığını 
taşımayan 262 kişi tarafından yapılan 69.695,63 TL bağış ve yardımın hazineye intikal ettirilmesi, 

 (f) bendinde, 6271 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 6. fıkrasına göre, alınan bağış ve 
yardımlardan belirtilen limiti aşan miktarın hazineye intikal ettirileceği hükme bağlandığından, limiti 
aşan 3.468,30 (17.384,30-13.916,00=3.468,30) TL'nin hazineye intikal ettirilmesi,  

(h) bendinde, seçim hesabında kullanılmayarak artan 349,48 TL’nin, hazineye intikal 
ettirilmesi, 

gerekmektedir.  

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İNCE’nin yardım, bağış ve harcamalarından  (c) bendinde 
belirtilen 860,00 TL, (d) bendinde belirtilen 69.695,63 TL ve (f) bendinde belirtilen 3.468,30 TL'nin 
(Toplam 74.023,93)  ile (h) bendinde, seçim hesabında harcanmayarak artan 349,48 TL’nin hazineye 
intikal ettirilmesi gerekmekte olup, aday tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alacağı 
yazı üzerine doğrudan Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez 
Saymanlık Müdürlüğünün TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat hesabına hazineye irat 
kaydı olarak yatırılması suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna 
sunulması gerekmektedir. 

3- Cumhurbaşkanı adayı Selahattin DEMİRTAŞ’a yapılan bağış ve yardımlardan;  

a) 152 kişide T.C. kimlik numarası olmayanlar (T.C. Kimliğine ilişkin kayıt bulanamayanlar) 
tarafından 38.533,22 TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 
10/09/2018 tarihli cevapta; “bağışı kabul eden bankaların bağış ile ilgili bölümünde T.C. Kimlik 
Numarası olmadan bağış kabul etmesi, kuşkusuz ki biz adayların kontrolünde olmayan bir durum 
olduğu, taraflarınca banka dışında herhangi bir şekilde makbuz karşılığı bağış toplanmadığı”  
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b) 6 kişide 18 (onsekiz) yaşından küçük olanlar  (seçmen niteliği taşımayan) tarafından 641,00 

TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 10/09/2018 tarihli cevapta;  
“bağışçının yaş durumunu tespit etmek bağışı kabul eden bankanın sisteme gerekli verileri girmesi 
ile mümkün olacağından, adayların bu konuda herhangi bir etkisinin ve bilgisinin olmasının mümkün 
görülmediği”  

c) 7 kişide vatandaşlıktan çıkarılanlar (Vatandaşlık hüviyetini taşımayan) tarafından 
13.600,00 TL yardım ve bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 10/09/2018 tarihli 
cevapta; “kimlerin vatandaşlıktan çıkarıldığına dair bilginin kendilerinin bilmesinin mümkün 
olmadığı, bağışçı, bağışı kabul eden bankaya T.C. Kimlik Numarası beyan ederek ödeme yaptığı, 
vatandaşlıktan çıkarılan bu kişilerin bağış yapmasına bankacılık sisteminin imkan verdiği”  

d) 27 kişide T.C. kimlik numarası geçersiz olanlar (T.C. Kimlik numaraları doğrulanamayan) 
tarafından 3.442,00 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 10/09/2018 tarihli 
cevapta; “T.C. Kimlik Numarası geçersiz olanların ilgili bağışı kabul eden bankanın kendisine yanlış 
ve eksik T.C. Kimlik Numarası beyan eden bağışçının, sistem gereği baştan kabul etmemesi 
gerektiği, bu durumdan adayların sorumlu olması ve bağışın kabul edilmemesinin hakkaniyete uygun 
olmadığı”  

e) 2 tüzel kişi tarafından 200,00 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 
10/09/2018 tarihli cevapta; “tüzel kişilerce yapılan bağışların sehven kayıtlarına alındıkları”  

f) Seçim hesaplarına yatırılan bağış miktarı ile harcanan miktar arasındaki farka ilişkin ara 
kararına verilen 10/09/2018 tarihli cevapta; “yatırılan bağış ile yapılan harcamalar arasındaki farkın 
110,54 TL olduğu”  

g) Bankalarda seçim hesabı olarak açılan hesaplarda harcanmayarak kalan para miktarına 
ilişkin ara kararına verilen 10/09/2018 tarihli cevapta; “bankalarda harcanmayarak kalan (Ziraat 
Bankası TBMM Şubesi) 110,54 TL olduğu”  

şeklinde açıklama getirdikleri görülmüştür. 

h) Bunların dışındaki bağış, yardım ve harcamalarda kanuna aykırı bir durum veya bir 
usulsüzlük bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin DEMİRTAŞ’ın yardım, bağış ve 
harcamalarından;  

 (c) bendinde, 6271 sayılı Kanun'un 14/1. fıkrasında yer alan, adayların Türk uyrukluğunda 
olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacakları hükmü karşısında, Türk vatandaşlığını 
taşımayan 7 kişi tarafından yapılan 13.600,00 TL bağış ve yardımın hazineye intikal ettirilmesi,  

(e) bendinde, 6271 sayılı Kanun'un 14/1. fıkrasında yer alan, adayların tüzel kişilerden bağış 
ve yardım alamayacakları hükmü karşısında, 2 tüzel kişi tarafından 200,00 TL bağış ve yardımın 
hazineye intikal ettirilmesi,  

            (g) bendinde, Ziraat Bankası TBMM Şubesi seçim hesabında kullanılmayarak artan 110,54 
TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi,  

gerekmektedir.  
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Cumhurbaşkanı adayı Selahattin DEMİRTAŞ’ın yardım, bağış ve harcamalarından  (c) 

bendinde belirtilen 13.600,00 TL ve  (e) bendinde belirtilen 200,00 TL (Toplam 13.800,00) ile             
(g) bendinde seçim hesabında kullanılmayarak artan 110,54 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi 
gerekmekte olup, aday tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alacağı yazı üzerine 
doğrudan Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık 
Müdürlüğünün TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat hesabına hazineye irat kaydı olarak 
yatırılması suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna sunulması 
gerekmektedir. 

 4- Cumhurbaşkanı adayı Meral AKŞENER’e yapılan bağış ve yardımlardan; 

a) 2.116 kişide T.C. Kimlik Numarası olmayanlar (T.C. kimliğine ilişkin kayıt 
bulanamayanlar) tarafından 834.504,29 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına 
verilen 11/09/2018 tarihli cevapta; “Yüksek Seçim Kurulunun 06/06/2018 tarihli, 2018/711 sayılı 
kararında, Cumhurbaşkanı adayı adına banka seçim hesaplarına yapılan EFT ve havaleler de 
bağışçının T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde, Türk vatandaşı olmasının yeterli olduğuna 
karar verilmesi gereği, yapılan bağışların Türk vatandaşları tarafından yapıldığından T.C. Kimlik 
numaraları olmadan yapılan bağışın 201 sayılı Genelge hükümlerine uygun olduğu”  

b) 33 kişide 18 (onsekiz) yaşından küçük olanlar (seçmen niteliği taşımayan) tarafından 
2.192,00 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 11/09/2018 tarihli cevapta; 
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bankalarca ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünce T.C. Kimlik Numaraları adaylarla paylaşılmadığı ve bankaların yazılımlarının yardım 
ve bağış kriterlerine uygun hale getirmedikleri için bu bağışlar seçim hesaplarına yapıldığı, bu 
bağışlarında 201 sayılı Genelge hükümlerine uygun olduğu”  

c) 1 kişide ölü durumunda olanlar adına 100,00 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara 
kararına verilen 11/09/2018 tarihli cevapta; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca 
bankalarca ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce T.C. Kimlik Numaraları adaylarla 
paylaşılmadığı ve bankaların yazılımlarının yardım ve bağış kriterlerine uygun hale getirmedikleri 
için bu bağışlar seçim hesaplarına yapıldığı, bu bağışlarında 201 sayılı Genelge hükümlerine uygun 
olduğu”  

d) 25 kişide vatandaşlıktan çıkarılanlar (Vatandaşlık hüviyetini taşımayan) tarafından 
10.142,44 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 11/09/2018 tarihli cevapta; 
“Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bankalarca ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünce T.C. Kimlik Numaraları adaylarla paylaşılmadığı ve bankaların yazılımlarının yardım 
ve bağış kriterlerine uygun hale getirmedikleri için bu bağışlar seçim hesaplarına yapıldığı, bu 
bağışlarında 201 sayılı Genelge hükümlerine uygun olduğu”  

e) 14 kişide T.C. kimlik numarası geçersiz olanlar (T.C. Kimlik numaraları doğrulanamayan) 
tarafından 1.691,34 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 11/09/2018 tarihli 
cevapta; ” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bankalarca ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğünce T.C. Kimlik Numaraları adaylarla paylaşılmadığı ve bankaların yazılımlarının 
yardım ve bağış kriterlerine uygun hale getirmedikleri için bu bağışlar seçim hesaplarına yapıldığı, 
bu bağışlarında 201 sayılı Genelge hükümlerine uygun olduğu” 
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f) Seçim hesaplarına yatırılan bağış miktarı ile harcanan miktar arasındaki farka ilişkin ara 

kararına verilen 11/09/2018 tarihli cevapta; “yapılan inceleme sonucunda toplam bağış tutarının 
5.370.315,71 TL olduğu, toplamda 5.370.122,80 TL harcama yapıldığı, bankalarda seçim hesabı 
olarak açılan hesaplarda harcanmayarak kalan para miktarının 192,91 TL olduğu,  

şeklinde açıklama getirdikleri görülmüştür. 

g) Bunların dışındaki bağış, yardım ve harcamalarda kanuna aykırı bir durum veya bir 
usulsüzlük bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı adayı Meral AKŞENER’in yardım, bağış ve harcamalarından;  

(c) bendinde, 1 kişide ölü durumunda olanlar adına yapılan 100,00 TL bağışın hazineye intikal 
ettirilmesi,  

(d) bendinde, 6271 sayılı Kanun'un 14/1. fıkrasında yer alan, adayların Türk uyrukluğunda 
olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacakları hükmü karşısında, Türk vatandaşlığını 
taşımayan 25 kişi tarafından yapılan 10.142,44 TL bağış ve yardımın hazineye intikal ettirilmesi,  

 (f) bendinde, seçim hesabı olarak açılan hesaplarda harcanmayarak kalan 192,91 TL’nin, 
hazineye intikal ettirilmesi, 

gerekmektedir.  

Cumhurbaşkanı adayı Meral AKŞENER’in yardım, bağış ve harcamalarından  (c) bendinde 
belirtilen 100,00 TL ve  (d) bendinde belirtilen 10.142,44 TL (Toplam 10.242,44) ile (f) bendinde, 
seçim hesabı harcanmayarak kalan 192,91 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi gerekmekte olup, aday 
tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alacağı yazı üzerine doğrudan Merkez Bankası 
Ankara Şubesi nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün 
TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat hesabına hazineye irat kaydı olarak yatırılması 
suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna sunulması gerekmektedir. 

5- Cumhurbaşkanı adayı Temel KARAMOLLAOĞLU’na yapılan bağış ve yardımlardan; 

a) 25 kişide 18 (onsekiz) yaşından küçük olanlar  (seçmen niteliği taşımayan) tarafından 
1.665,00 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 14/09/2018 tarihli cevapta; 
”kişilerin yaş durumlarının taraflarınca tespit edilmesinin mümkün olmadığı, böyle bir teknik 
altyapıya sahip olmadıkları”  

b) 1 kişide ölü durumunda olanlar adına 100,00 TL bağışta bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara 
kararına verilen 14/09/2018 tarihli cevapta; “bağışta bulunan kişilerin hayatta olup olmadıklarının 
bilmelerinin mümkün olmadığı”  

c) 9 kişide vatandaşlıktan çıkarılanlar (Vatandaşlık hüviyetini taşımayan) tarafından 2.690,00 
TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 14/09/2018 tarihli cevapta; 
“bağışta bulunanın vatandaşlıktan çıkarılmış olup olmadıklarının bilmelerinin mümkün olmadığı”  
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d) 2 tüzel kişi tarafından 350,00 TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara 
kararına verilen 14/09/2018 tarihli cevapta; “bağışta bulunan kişilerin tüzel kişi  olup olmadıklarının 
tespit etmelerinin mümkün olmadığı”  

 
e) Bankalarda seçim hesabı olarak açılan hesaplarda harcanmayarak kalan para miktarına 

ilişkin ara kararına verilen 14/09/2018 tarihli cevapta; yapılan bağışların harcanmayan kısmı olan 
40,77 TL Kuveyt Türk Katılım Bankası Balgat Şubesi TR24 0020 5000 0007 7141 4000 01 IBAN 
nolu banka hesabında bulunduğu”  

 
şeklinde açıklama getirdikleri, görülmüştür. 
 
f) Bunların dışındaki bağış, yardım ve harcamalarda kanuna aykırı bir durum veya bir 

usulsüzlük bulunmamaktadır. 
 
Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı adayı Temel KARAMOLLAOĞLU’nun yardım, bağış ve 

harcamalarından;  
 
(b) bendinde, 1 kişide ölü durumunda olanlar adına yapılan 100,00 TL bağışın hazineye 

intikal ettirilmesi, 
 
 (c) bendinde, 6271 sayılı Kanun'un 14/1. fıkrasında yer alan, adayların Türk uyrukluğunda 
olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacakları hükmü karşısında, Türk vatandaşlığını 
taşımayan 9 kişi tarafından yapılan 2.690,00 TL bağış ve yardımın hazineye intikal ettirilmesi,  
 
 (d) bendinde,  6271 sayılı Kanun'un 14/1. fıkrasında yer alan, adayların tüzel kişilerden bağış 
ve yardım alamayacakları hükmü karşısında, 2 tüzel kişi tarafından 350,00 TL bağış ve yardımın 
hazineye intikal ettirilmesi, 
 
 (e) bendine, Kuveyt Türk Katılım Bankası Balgat Şubesi TR24 0020 5000 0007 7141 4000 
01 nolu seçim hesabında harcanmayarak kalan 40,77 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi, 
 
 gerekmektedir. 
 
 Cumhurbaşkanı adayı Temel KARAMOLLAOĞLU’nun yardım, bağış ve harcamalarından  
(b) bendinde belirtilen 100,00 TL, (c) bendinde belirtilen 2.690,00 TL ve (d) bendinde belirtilen 
350,00 TL (Toplam 3.140,00) ile (e) bendinde seçim hesabında harcanmayarak kalan 40,77 TL’nin, 
hazineye intikal ettirilmesi gerekmekte olup, aday tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından 
alacağı yazı üzerine doğrudan Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez 
Saymanlık Müdürlüğünün TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat hesabına hazineye irat 
kaydı olarak yatırılması suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna 
sunulması gerekmektedir. 
 
           6- Cumhurbaşkanı adayı Doğu PERİNÇEK tarafından yapılan bağış ve yardımlardan;  
 

a) 47 kişide T.C. kimlik numarası olmayanlar (T.C. Kimliğine ilişkin kayıt bulanamayanlar) 
tarafından 26.537,66 TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 
27/09/2018 tarihli cevapta; ”bağışların yapıldığı İş Bankası Maltepe Şubesinden gerekli bilgilerin 
alındığı ve T.C. Kimlik Numarası olmayanlar ile ilgili eksikliklerin tamamlandığı, sadece 4 kişinin 
T.C. Kimlik Numarasının eksik olduğu,”  
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b) 1 kişide vatandaşlıktan çıkarılanlar (Vatandaşlık hüviyetini taşımayan) tarafından 1.083,40 

TL bağış ve yardımda bulunulduğu, bu hususa ilişkin ara kararına verilen 27/09/2018 tarihli cevapta; 
”vatandaşlıktan çıkarılan ve bağış gönderen 1 kişi ile ilgili olarak bilgilerinin bulunmadığı”  

c) Bankalarda seçim hesabı olarak açılan hesaplarda harcanmayarak kalan para miktarına 
ilişkin ara kararına verilen 27/09/2018 tarihli cevapta; ” seçim bağış hesaplarındaki gelir ve gider 
arasındaki 118,67 TL’lik fark ile ilgili olarak Ziraat Bankası Necatibey Şubesindeki hesaptan; 

30/08/2018’de günlük limit üstü para çekme işlem masrafı 5,00 TL,  

31/05/2018’de günlük limit üstü para çekme işlem masrafı 5,00 TL,  

04/06/2018’de günlük limit üstü para çekme işlem masrafı 5,00 TL,  

olmak üzere toplam 15,00 TL gider hesapları arasına sehven yazılmadığının anlaşıldığı,  

11/07/2018 tarihli Ziraat Bankası hesabının kapatılması sırasında taraflarına 103,67 TL’nin 
nakden iade edilmiş olduğu, bu işlemlerin toplamının 118,67 TL olduğu”  

şeklinde açıklama getirdikleri görülmüştür. 

d) Bunların dışındaki bağış, yardım ve harcamalarda kanuna aykırı bir durum veya bir 
usulsüzlük bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı adayı Doğu PERİNÇEK’in yardım, bağış ve harcamalarından;  

 (b) bendinde, 6271 sayılı Kanun'un 14/1. fıkrasında yer alan, adayların Türk uyrukluğunda 
olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacakları hükmü karşısında, Türk vatandaşlığını 
taşımayan 1 kişi tarafından yapılan 1.083,40 TL bağış ve yardımın hazineye intikal ettirilmesi,  

 (c) bendinde, Ziraat Bankası hesabının kapatılması sırasında taraflarına nakden iade edilen 
harcanmayarak kalan 103,67 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi, 

gerekmektedir. 

 Cumhurbaşkanı adayı Doğu PERİNÇEK’in yardım, bağış ve harcamalarından  (b) bendinde 
belirtilen 1.083,40 TL ile (c) bendinde, Ziraat Bankası hesabının kapatılması sırasında taraflarına 
nakden iade edilen harcanmayarak kalan 103,67 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi gerekmekte 
olup, aday tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alacağı yazı üzerine doğrudan Merkez 
Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün 
TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat hesabına hazineye irat kaydı olarak yatırılması 
suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna sunulması gerekmektedir. 
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                 T.C. 
YÜKSEK SEÇİM KURULU 
        Karar  No : 1016 

 
 
S O N U Ç:  

 
 Açıklanan nedenlerle; 



 
1-  Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yardım, bağış ve harcamalarından; 

Hazineye intikal ettirilecek tutarların harcanmayarak seçim hesaplarında bulunması sebebiyle; 
hazineye intikal edilecek toplam tutar 55.375,48 TL olup; 55.375,48 TL’nin aday tarafından Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığından alacağı yazı üzerine doğrudan Merkez Bankası Ankara Şubesi 
nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün TR830000100100000350154032 
no.lu tahsilat hesabına hazineye irat kaydı olarak yatırılması suretiyle hazineye intikal ettirilerek 
makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna sunulmasına,  

 
2- Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İNCE’nin yardım, bağış ve harcamalarından; (c) 

bendinde belirtilen 860,00 TL, (d) bendinde belirtilen 69.695,63 TL ve (f) bendinde belirtilen 
3.468,30 TL'nin (Toplam 74.023,93)  ile (h) bendinde, seçim hesabında harcanmayarak artan 349,48 
TL’nin hazineye intikal ettirilmesi gerekmekte olup, aday tarafından Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığından alacağı yazı üzerine doğrudan Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Adalet 
Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat 
hesabına hazineye irat kaydı olarak yatırılması suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun 
Yüksek Seçim Kuruluna sunulmasına, 

  
3- Cumhurbaşkanı adayı Selahattin DEMİRTAŞ’ın yardım, bağış ve harcamalarından; (c) 

bendinde belirtilen 13.600,00 TL ve  (e) bendinde belirtilen 200,00 TL (Toplam 13.800,00) ile             
(g) bendinde seçim hesabında kullanılmayarak artan 110,54 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi 
gerekmekte olup, aday tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alacağı yazı üzerine 
doğrudan Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık 
Müdürlüğünün TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat hesabına hazineye irat kaydı olarak 
yatırılması suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna sunulması 
gerekmektedir. 

 
4- Cumhurbaşkanı adayı Meral AKŞENER’in yardım, bağış ve harcamalarından;  (c) 

bendinde belirtilen 100,00 TL ve  (d) bendinde belirtilen 10.142,44 TL (Toplam 10.242,44) ile (f) 
bendinde, seçim hesabı harcanmayarak kalan 192,91 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi gerekmekte 
olup, aday tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alacağı yazı üzerine doğrudan Merkez 
Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün 
TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat hesabına hazineye irat kaydı olarak yatırılması 
suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna sunulmasına,  

 
 5- Cumhurbaşkanı adayı Temel KARAMOLLAOĞLU’nun yardım, bağış ve 
harcamalarından;  (b) bendinde belirtilen 100,00 TL, (c) bendinde belirtilen 2.690,00 TL ve (d) 
bendinde belirtilen 350,00 TL (Toplam 3.140,00) ile (e) bendinde seçim hesabında harcanmayarak 
kalan 40,77 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi gerekmekte olup, aday tarafından Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığından alacağı yazı üzerine doğrudan Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 
Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat 
hesabına hazineye irat kaydı olarak yatırılması suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun 
Yüksek Seçim Kuruluna sunulması gerekmektedir. 
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6- Cumhurbaşkanı adayı Doğu PERİNÇEK’in yardım, bağış ve harcamalarından; (b) 
bendinde belirtilen 1.083,40 TL ile (c) bendinde, Ziraat Bankası hesabının kapatılması sırasında 
taraflarına nakden iade edilen harcanmayarak kalan 103,67 TL’nin, hazineye intikal ettirilmesi 



gerekmekte olup, aday tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alacağı yazı üzerine 
doğrudan Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık 
Müdürlüğünün TR830000100100000350154032 no.lu tahsilat hesabına hazineye irat kaydı olarak 
yatırılması suretiyle hazineye intikal ettirilerek makbuzunun Yüksek Seçim Kuruluna sunulması 
gerekmektedir. 

 
 7- Karar örneğinin Recep Tayyip ERDOĞAN, Muharrem İNCE, Selahattin DEMİRTAŞ, 
Meral AKŞENER, Temel KARAMOLLAOĞLU ve Doğu PERİNÇEK’e gönderilmesine, 
 

8- Karar örneğinin 6271 sayılı Kanun'un 14/7. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu 
internet sitesinde ilânına, 

 
 03/10/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

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

    
 
 

Üye Üye Üye Üye 
Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ Kürşat HAMURCU İlhan HANAĞASI 

    
 
 
 

                  Üye                  Üye               Üye 
         Yunus AYKIN       Faruk KAYMAK        Refik EĞRİ 
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