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-KARARIğdır Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
04/05/2017 tarihli, 206 sayılı yazıda; 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği
Halkoylamasında Yüksek Seçim Kurulunun 11/02/2017 tarihli, 2017/76 sayılı kararı ile oy verme
saatinin Iğdır’da 07.00-16.00 olarak ve yine Yüksek Seçim Kurulunun 22/03/2017 tarihli,
2017/368 sayılı kararı ile 3 sandıktan fazla olan sandık bölgelerinde ise oy torbalarının seçim günü
saat 05.00’de bina görevlilerine teslim edileceğinin belirlendiği, 4 Haziran 2017 Pazar günü
yapılacak Iğdır İl Genel Meclisi Üyeliği seçimlerinde oy vermenin başlangıç saati ile oy
torbalarının 3 sandıktan fazla olan yerlerde bina görevlilerine seçim günü mü yoksa seçimden 2
veya 3 gün öncesi mi teslim edileceği hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu
incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun “Oy
verme süresi” başlıklı 89. maddesinde; “Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek
zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek
üzere bekliyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar.
Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge
özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim
gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir.”
hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte, Kurulumuzun 22/03/2017 tarihli, 2017/368 sayılı kararı ile;
1- İl ve ilçe merkezlerinde;
a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina
sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını
ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev
yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmelerine,
b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu
başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanmasına,
2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde önceden yayınlanan ilgili
Genelge ve Seçim Takviminin uygulanmasına,
3- İlçe seçim kurulu başkanlıklarının herhangi bir gecikmeye mahal vermemek açısından,
malzeme torbalarını eksiksiz tamamlamaları gerektiğine,
4- Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ihtiyaç duyulması halinde bina sorumlularına
yardımcı olmak üzere bina sorumlusu yardımcısı görevlendirilebileceğine,
karar verilmiştir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 89. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, 4
Haziran 2017 Pazar günü yapılacak olan Iğdır İl Genel Meclisi Üyeliği Seçiminde oy vermenin
başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00-17.00 olarak belirlenmesine,
Malzeme torbalarının teslim işlemlerinin, Kurulumuzun 22/03/2017 tarihli, 2017/368 sayılı
kararı uyarınca yapılmasına,
karar verilmesi gerekmiştir.

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 679

SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 89.
maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, 4 Haziran 2017 Pazar günü yapılacak olan Iğdır İl
Genel Meclisi Üyeliği Seçiminde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00-17.00 olarak
belirlenmesine,
2- Malzeme torbalarının teslim işlemlerinin, Kurulumuzun 22/03/2017 tarihli, 2017/368
sayılı kararı uyarınca yapılmasına,
3- Karar örneğinin Iğdır Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
08/05/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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