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 Engelsiz Erişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve GETEM Direktörü Engin 
Yılmaz tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen; 
 

 23/5/2018 tarihli 15 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 30/3/2017 
tarihli,2017/435 sayılı kararı ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği 
Halkoylamasında görme engellilerin herhangi bir yerden izin almaksızın şablon kullanmak 
suretiyle oylarını kendi başlarına kullanabileceklerine karar verildiği, 24 Haziran 2018 
tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde de 
görme engellilerin şablon kullanmak suretiyle oy kullanmalarının mümkün olup olmadığı, 
eğer görme engelliler şablonla oy kullanacak ise şablonların hazırlanması amacıyla söz 
konusu seçime ait oy pusulası ölçülerinin bildirilmesi, 
 

 23/5/2018 tarihli, 16 sayılı yazıda ise; Engelsiz Erişim Derneği tarafından 24 Haziran 
2018 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine 
ilişkin oy şablonlarının tasarımı yapılmış olup baskı aşamasında olduğu, bir sivil toplum 
kuruluşu olarak Türkiye’deki tüm görme engellilerin kullanacağı kadar oy şablonunun 
maliyetini karşılayacak bütçelerinin olmadığı, tasarlanan şablonlar kişi başına iki adet olup bir 
kişi için maliyeti KDV dahil 4.00 TL olduğu, bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığınca belirlenecek sayıda oy şablonunun bastırılması için gerekli maliyetin 
karşılanması, 
 

 İstenilmiş olmakla, konu incelenerek; 
 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un; 
 

  90. maddesinde; “Oy verme günü sandık başına gelecek seçmenler, sandık kurulu 
önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve engelliler 
bekletilmezler. Yaşlılar önce alınabilirler.” 
 

 93. maddesinin ikinci fıkrasında; “Körler, felçliler veya bu gibi bedeni engellilikleri 
açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa 
diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla 
malule refakat edemez.” hükümleri yer almaktadır.  

 

 Ayrıca, 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçiminin sağlıklı ve düzen içinde yürütülüp sonuçlandırılması ve yurt 
genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile Yüksek Seçim  Kurulunun 6/5/2018 
tarihli, 2018/390 sayılı kararı ile kabul edilen ve tüm teşkilata iç-mail olarak gönderilen 
“Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/I Sayılı Genelgenin 
“Engellilerin Oy Kullanması” başlıklı 30. Maddesinde; 

 “Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça 
belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından 
birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir 
seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. 
 

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy 
verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.  
 

 “Oy kullanmada öncelik” başlıklı 34. Maddesinde ise; “Gebeler, hastalar ve 
engelliler sıra bekletilmeden oylarını verirler.  
 

Engellilere yardım edenler ile güvenlik görevlileri ve yaşlıların da öncelikle oy 
kullanmalarına izin verilebilir.” şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.  
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Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 298 sayılı Kanunun 90, 93 ve 135/I 

sayılı Genelgenin 32 ve 34. maddeleri uyarınca, 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine esas olmak üzere; 

Seçimlerde kullanılacak olan birleşik oy pusulalarının boyutlarının Engelsiz Erişim 
Derneğine bildirilmesine,  

İsteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri 
maksadıyla hazırlanacak olan şablonun kullanılabileceğine, 

Oy pusulası şablonunun maliyetinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından karşılanmasına 
ilişkin talebin reddine, 

karar verilmesi gerekmiştir. 
 S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 
         1- a) Seçimlerde kullanılacak olan birleşik oy pusulalarının boyutlarının Engelsiz 
Erişim Derneğine bildirilmesine,  

     b) İsteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy 
kullanabilmeleri maksadıyla hazırlanacak olan şablonun kullanılabileceğine, 

     c) Oy pusulası şablonunun maliyetinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
karşılanmasına ilişkin talebin reddine, 
           2- Karar örneğinin;  

a) Gereği için Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, bilgi için Engelsiz Erişim 
Derneği Başkanlığına, 

b)  Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek 
Seçim Kurulu Kurumsal portalında yayınlanmasına,  

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 
Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,  
  25/5/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Z. Nilgün 

HACIMAHMUTOĞLU 
  
 
 

Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ 

   
 
 
 

Üye Üye Üye 
İlhan HANAĞASI Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK 
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