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MÝLLETVEKÝLÝ SEÇÝMÝ KANUNU 
Kanun Numarasý : 2839 Kabul Tarihi: 10/6/1983 

BÝRÝNCÝ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - Bu Kanun, milletvekili seçimi sistem ve usulünü,

seçim çevreleriyle milletvekili sayýsýný, seçim dönemi ve zamanýný,
ara seçimi, seçimin yenilenmesi, seçilebilme ve aday olma esaslarý
ile milletvekili seçimine iliþkin ilkeleri ve uygulamalarý düzenler.

Seçim sistemi ve usulü
MADDE 2 - Milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim nispi

temsil sistemine göre, genel, eþit ve gizli oyla, bütün yurtta ayný
günde yargý yönetim ve denetimi altýnda yapýlýr. 

Seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kullanýr.
Oylarýn sayýmý, dökümü ve tutanaklara baðlanmasý, açýk

olarak yapýlýr.
Milletvekili sayýsý ve daðýlýmý (1)

MADDE 3 - (Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/8 md.)
Milletvekili sayýsý 550’dir. (Son iki cümle iptal: Anayasa

Mahkemesinin 18/11/1995 tarihli ve E. 1995/54, K. 1995/59 sayýlý
Kararý ile)
                                     

(1) Bu maddenin baþlýðý “Milletvekili sayısı” iken; 27/10/1995 tarihli ve
4125 sayýlý Kanunun 8 inci maddesiyle deðiþtirilmiþ ve metne iþlenmiþtir.
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Seçim çevreleri ve çýkaracaðý milletvekili sayýsý
MADDE 4 - (Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/9 md.)
Ýllerin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn tespitinde toplam

milletvekili sayýsýndan her ile önce bir milletvekili verilir. (2)

(Deðiþik: 23/11/1995 - 4138/1 md.) Son genel nüfus sayýmý ile
belli olan Türkiye nüfusu, birinci fýkradaki illere verilen milletvekili
sayýsý çýkarýldýktan sonra kalan milletvekili sayýsýna bölünmek
suretiyle bir sayý elde edilir. Ýl nüfusunun bu sayýya bölünmesi ile
her ilin ayrýca çýkaracaðý milletvekili sayýsý tespit olunur.

Nüfusu milletvekili çýkarmaya yetmeyen illerin nüfuslarý ile
artýk nüfus býrakan illerin artýk nüfuslarý büyüklüklerine göre
sýraya konulur ve ilk hesapta iller arasýnda bölüþtürülmemiþ
bulunan milletvekillikleri bu sýraya göre daðýtýlýr. (Ek cümle:
22/10/2009 - 5922/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
10/2/2011 tarihli ve E. 2009/88, K. 2011/39 sayılı Kararı ile)(3)

Son kalan milletvekilliðinin verilmesinde, iki veya daha fazla
ilin eþit nüfus veya nüfus artýðý göstermesi halinde, bunlar
arasýnda ad çekilir.

                                   
(2) Bu fýkrada yer alan “sayısından” ibaresinden sonra gelen “100
milletvekili çýkarýldýktan sonra kalan milletvekili sayýsýndan” ibaresi
Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarihli ve E. 1995/54, K. 1995/59
sayýlý Kararý ile iptal edilmiþtir. 
(3) Bu fıkrada yer alan “nüfusu milletvekili” ibaresinden önce gelen “bu
suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 450’yi bulmadığı takdirde”
ibaresi Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarihli ve E. 1995/54,
K. 1995/59 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
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Yapýlan tespit sonunda, çýkaracaðý milletvekili sayýsý 18’e
kadar olan iller, bir seçim çevresi sayýlýr. Çýkaracaðý milletvekili
sayýsý 19’dan 35’e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller
üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri, numara sýrasýna
göre adlandýrýlýr. 

Bu illerin seçim çevreleri belirlenirken: 
a) Seçim çevreleri, mümkün olduðu ölçüde eþit veya

birbirine yakýn sayýda milletvekili çýkaracak þekilde oluþturulur.
b) Mümkün olduðu ölçüde ilçelerin mülki bütünlüðü dikkate alýnýr.
c) Ayný seçim çevresinde yer alacak ilçelerin nüfus ve coðrafi

yakýnlýklarý ile ulaþým imkanlarý göz önünde bulundurulur.
Bu illerin milletvekili sayýsýnýn seçim çevrelerine daðýtýmýnda;

seçim çevrelerinin çýkaracaklarý milletvekili sayýsý, nüfuslarý
bakýmýndan illerin milletvekili sayýsýný tespit etmeye iliþkin esas-
lara göre belirlenir. 

Seçim çevreleri ve çýkaracaklarý milletvekili sayýsýnýn ilaný
MADDE 5 - Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin

çýkaracaðý milletvekili sayýsý, Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan,
genel nüfus sayýmý sonuçlarýnýn açýklanmasýndan itibaren en geç
altý ay içinde, 4 üncü madde uyarýnca tespit edilerek Resmi
Gazete, radyo ve televizyonla ilan edilir.

Seçim dönemi, seçimin baþlangýcý ve seçim günü
MADDE 6 - (Deðiþik: 22/10/2009 - 5922/2 md.) Türkiye

Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yýlda bir yapýlýr.
(Değişik: 12/10/2006 - 5550/1 md.; Deðiþik: 22/10/2009-

5922/2 md.) Bir önceki seçimin yapýldýðý tarihten itibaren dört
yýlýn dolmasýndan önceki son pazar günü oy verilir. Oy verme
gününden geriye doðru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk
günü seçimin baþlangýç tarihidir.
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Savaþ sebebiyle yeni seçimlerin yapýlmasýna imkan
görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yýl
geriye býrakýlmasýna karar verebilir.

Geri býrakma sebebi ortadan kalkmamýþsa, erteleme ka-
rarýndaki usule göre bu iþlem tekrarlanabilir.

Ara seçimi
MADDE 7 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde

boþalma olmasý halinde, ara seçime gidilir.
Ara seçimleri, her seçim döneminde bir defa yapýlýr ve genel

seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak,
boþalan üyeliklerin sayýsý, üye tamsayýsýnýn yüzde beþini bulduðu
hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapýlmasýna Türkiye
Büyük Millet Meclisince karar verilir. 

Genel seçimlere bir yýl kala ara seçimi yapýlamaz.
(Ek fıkra: 2/1/2003 - 4778/14 md.) Yukarýda yazýlý haller

dýþýnda, bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet
Meclisinde üyesinin kalmamasý halinde, boþalmayý takip eden doksan
günden sonraki ilk pazar günü o seçim çevresinde ara seçim yapýlýr.

Seçimin yenilenmesi
MADDE 8 - Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilen-

mesine Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaþkanýnca
karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafýndan kýrkse-
kiz saat içinde ilan olunur.

(Deðiþik: 10/9/1987 - 3403/4 md.) Yenileme kararý Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafýndan verilmiþse Meclis, seçimin
yapýlacaðý tarihi de belirler. Yenileme kararýnýn Cumhurbaþkanýnca
verilmesi halinde, bu kararýn verildiði günden sonra gelen
doksanýncý günü takip eden ilk pazar günü oy verilir.
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Sürelerin tespiti
MADDE 9 - Seçimlerin yenilenmesine veya ara seçimi

yapýlmasýna karar verildiði hallerde, Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun
ile 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkýnda Kanunun ve 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanununun
seçimlere iliþkin olarak tespit ettiði süreleri kýsaltarak uygulayabilir.

Seçilme yeterliði
MADDE 10 - Yirmibeþ yaþýný dolduran her Türk vatandaþý

milletvekili seçilebilir. (4)

Milletvekili seçilemeyecek olanlar
MADDE 11 - Aþaðýda yazýlý olanlar milletvekili seçilemezler:
a) Ýlkokul mezunu olmayanlar, 
b) Kýsýtlýlar,
c) Yükümlü olduðu askerlik hizmetini yapmamýþ olanlar,
d) Kamu hizmetinden yasaklýlar, 
e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yýl veya daha fazla hapis veya

süresi ne olursa olsun aðýr hapis cezasýna hüküm giymiþ olanlar, 
f) Affa uðramýþ olsalar bile; 
1. (Deðiþik: 2/1/2003 - 4778/15 md.) Basit ve nitelikli

zimmet, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý
kötüye kullanma, dolanlý iflas gibi yüz kýzartýcý suçlar ile istimal
ve istihlak kaçakçýlýðý dýþýnda kalan kaçakçýlýk suçlarý, resmî
ihale ve alým satýmlara fesat karýþtýrma veya Devlet sýrlarýný açýða
vurma suçlarýndan biriyle mahkûm olanlar,
                                  
(4) Bu fıkrada yer alan “Otuz yaşını” ibaresi 19/10/2006 tarihli ve 5552
sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile “Yirmibeş yaşını” şeklinde değiştiril-
miş ve metne işlenmiştir.
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2. Türk Ceza Kanununun Ýkinci Kitabýnýn, birinci babýnda
yazýlý suçlardan veya bu suçlarýn iþlenmesini aleni olarak tahrik
etme suçundan mahkûm olanlar,

3. (Deðiþik: 2/1/2003 - 4778/15 md.) Terör eylemlerinden
mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncý maddesinin birinci, ikinci
ve üçüncü fýkralarýnda yazýlý eylemlerle ayný Kanunun 537 nci
maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beþinci fýkra-
larýnda yazýlý eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla iþlemekten
mahkum olanlar.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM 
Seçim Öncesi Ýþleri 

Adaylýk
MADDE 12 - Bir siyasi partiye mensup olsun veya olmasýn

seçilme yeterliðine sahip her Türk vatandaþý bu Kanun
hükümlerine göre milletvekilliðine adaylýðýný koyabilir.

(Deðiþik : 28/3/1986 - 3270/28 md.) 298 sayýlý Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanunun 14
üncü maddesinin 11 inci fýkrasý gereðince Yüksek Seçim
Kurulunun tespit ve ilan ettiði seçime katýlabilecek siyasi partiler,
2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre, bütün
seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. (Mülga cümle:
27/10/1995 - 4125/21 md.) 

Ýller toplamýnýn en az yarýsýnda tam aday göstermeyen
siyasi partilerin durumu

MADDE 13 - (Deðiþik: 24/8/1991 - 3757/2 md.) Herhangi
bir sebeple iller toplamýnýn en az yarýsýnda 12 nci maddede
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öngörülen sayý kadar aday göstermemiþ olan veya bu illerin
seçim çevrelerinin herhangi birinde 12 nci maddede öngörülen
sayýdan eksik aday göstermiþ bulunan siyasi partilerin genel
merkezlerindeki yetkili organlarýna Yüksek Seçim Kurulu
tarafýndan, eksiklerin derhal tamamlanmasý lüzumu bildirilir.

Ýlgili parti teþkilatý bu tebliðden itibaren iki gün içinde eksik
kalan adaylýklarý doldurur. Aksi takdirde o siyasi parti bütün
seçim çevrelerinde seçime katýlma hakkýný kaybeder.

Ýller toplamýnýn yarýsýndan fazlasýnda aday gösteren
partilerin durumu

MADDE 14 - (Deðiþik: 24/8/1991 - 3757/3 md.) Siyasi
partiler tarafýndan iller toplamýnýn yarýsýndan fazlasýnda 12 nci
maddede öngörülen sayý kadar aday gösterilmiþ olmakla beraber
yarýyý geçen seçim çevrelerinin bir veya birkaçýnda eksik aday
gösterilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel
merkezindeki yetkili organlarýna aday listelerinin tamamlanmasý
lüzumu bildirilir. 

Ýlgili parti teþkilatý bu tebliðden itibaren iki gün içinde o
çevrelerin listelerindeki eksikleri tamamlar. Aksi takdirde,
yukarýdaki madde hükmü saklý kalmak þartýyla, adaylarý eksik
kalan seçim çevresinde o siyasi parti, seçime katýlma hakkýný
kaybeder. 

Ýtiraz üzerine meydana gelen eksikler
MADDE 15 - Siyasi partilerin aday listelerinde, yapýlan

itirazlar üzerine eksiklik husule geldiði takdirde, Yüksek Seçim
Kurulunun tebliðinden itibaren iki gün içinde bu eksikler
tamamlanýr. Aksi takdirde yukarýdaki maddeler hükümleri, bu
hallerde de uygulanýr. 
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Siyasi partilerin adaylarý ve baðýmsýz adaylar
MADDE 16 - Siyasi partiler anlaþarak müþterek liste halinde

aday gösteremezler. 
Siyasi partilere kayýtlý olmayan kimselerin, herhangi bir

siyasi parti tarafýndan aday gösterilmeleri, kendilerinin yazýlý
muvafakatlarýna baðlýdýr. 

Bir kimse ayný zamanda deðiþik siyasi partiden veya ayný
partiden ayný seçim için birden fazla seçim çevresinden aday
olamaz, aday gösterilemez ve seçilemez.

Baðýmsýz adaylar da, ayný seçim için birden fazla seçim
çevresinde aday olamaz ve seçilemez. 

Kurullarda görevli hâkimlerin durumu
MADDE 17 - Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kurulu

baþkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu baþkanlarý, bu
görevlerinden ancak adaylýklarýný koymalarý halinde
çekilebilirler. Adaylýðý tercih edenler, bu tercih haklarýný genel
ve ara seçimlerin baþlangýcýndan bir ay önce, seçimin
yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararýnýn
ilanýndan baþlayarak yedi gün içinde kullanabilirler.

Adaylýðý tercih edenler, 18 ve 19 uncu maddelerde,
memurlar hakkýnda konulan kayýtlara tabi olurlar. 

Ýl ve ilçe seçim kurullarýnda görevlendirilen hâkimlerin
görevli bulunduklarý seçim çevrelerinde, eþleri ve ikinci dereceye
kadar (bu derece dahil) kan ve sýhri hýsýmlarý adaylýklarýný
koyduklarý veya aday gösterildikleri takdirde, bu hâkimler seçim
kurullarýndaki görevlerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili
merciine bildirmek zorundadýrlar.
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Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný ve üyeleri, eþleri ve ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sýhri hýsýmlarý
hakkýndaki iþlemlerde kurul toplantýlarýna katýlamazlar.

Adaylýk için görevden çekilmesi gerekenler (5)

MADDE 18- (Değişik: 27/10/1995 - 4125/10 md.; Deðiþik:
8/4/2010 - 5980/29 md.)

Hâkimler ve savcýlar, yüksek yargý organlarý mensuplarý,
yüksek öðretim kurumlarýndaki öðretim elemanlarý, Yükseköðretim
Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve
kuruluþlarýnýn memur statüsündeki görevlileri ile yaptýklarý hizmet
bakýmýndan iþçi niteliði taþýmayan diðer kamu görevlileri, aday
olmak isteyen belediye baþkanlarý ve subaylar ile astsubaylar, aday
olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baþkan ve
üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu
kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý ile sendikalar, kamu
bankalarý ile üst birliklerin ve bunlarýn üst kuruluþlarýnýn ve
katýldýklarý teþebbüs veya ortaklýklarýn yönetim ve denetim
kurullarýnda görev alanlar genel ve ara seçimlerin baþlangýcýndan
bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde
yenileme kararýnýn ilanýndan baþlayarak yedi gün içinde
görevlerinden ayrýlma isteðinde bulunmadýkça adaylýklarýný
koyamazlar ve aday gösterilemezler.
                             
(5) Bu maddenin baþlýðý “Memurların ve Türk Silahlı Kuvvetleri
Mensuplarının Adaylığı” iken, 27/10/1995 tarihli ve 4125 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesiyle “Kamu görevlileri, siyasi parti yöneticileri
ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının adaylığı” şeklinde
değiştirilmiş; daha sonra 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayılı Kanunun
29 uncu maddesiyle yeniden değiştirilmiş ve metne iþlenmiþtir.
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Görevden ayrýlmaya iliþkin hükümler
MADDE 19 - 18 inci madde kapsamýna girenlerin ayrýlma

istekleri en yakýn amire verilecek bir dilekçeyle yapýlýr.
Dilekçedeki imzanýn sahibine ait olduðu, amir tarafýndan onanýr
ve doðruca baðlý bulunduðu bakanlýða veya kuruma derhal
gönderilir. Dilekçe sahibine, dilekçenin alýndýðýna dair bir belge
ve mertebeler silsilesiyle amirlere de bilgi verilir. Ayný esaslar
dairesinde telgrafla da müracaat yapýlabilir.

Dilekçenin bakanlýða veya kuruma geldiði tarihten itibaren,
en geç on gün içinde ayrýlma isteðinin kabul edildiði dilekçe
sahibine ve amirlerine teblið olunur. 

Subay ve astsubaylarýn savaþ ve seferberlik hallerindeki
ayrýlma istekleri hariç olmak üzere, ayrýlma hakkýný kazanmýþ
olanlarýn, ayrýlma istekleri reddedilemez. 1402 sayýlý Sýkýyönetim
Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
Ayrýlma istekleri kabul edilen subay ve astsubaylardan
milletvekili seçilmemiþ olanlar sonradan bu isteklerinden
vazgeçemezler ve silahlý kuvvetlere dönemezler.

Ayrýlma hakkýný kazanmamýþ olduklarýndan dolayý, ayrýlma
istekleri reddedilenler, aday listesine giremezler ve adaylýklarýný
koyamazlar.

Ayrýlma istekleri kabul edilenler, görev baþýnda bulunduklarý
sürece propaganda mahiyetinde hiçbir harekette bulunamazlar.
Subaylar ile astsubaylar ve görevleri gereði resmi elbise giyenler,
resmi elbiseyle propaganda yapamaz ve bu mahiyette herhangi
bir harekette bulunamazlar.
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Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri
MADDE 20 - (Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/11 md.) Siyasi

partilerin genel merkezleri, seçime katýlacaklarý seçim
çevrelerine ait aday listeleri Yüksek Seçim Kuruluna alýndý
belgesi karþýlýðýnda ön seçim gününden en geç on gün sonraki
gün, saat 17.00’ye kadar verirler.(6)

Yüksek Seçim Kurulu, bunlarý derhal il seçim kurullarýna
bildirir. Yüksek Seçim Kurulu, bütün siyasi partilerin aday listelerini
Resmi Gazete ve radyo ile il seçim kurullarý da kendi çevrelerine ait
olanlarý alýþýlmýþ araçlarla geçici listeler halinde ilan ederler.

Baðýmsýz adaylarýn müracaatý
MADDE 21 - (Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/12 md.)

Baðýmsýz milletvekili adaylýðý için yapýlacak baþvuru, adayýn
milletvekili seçilmek istediði çevrenin il seçim kurulu
baþkanlýðýna, bu Kanunun adaylýk için aradýðý þart ve nitelikleri
taþýdýðýný belirten bir yazý ile yapýlýr. Kurul baþkanlýðý
baþvurunun alýndýðýna iliþkin bir belge verir ve derhal Yüksek
Seçim Kuruluna duyurur. Yüksek Seçim Kurulu bu baþvurularý,
il seçim kurullarý da kendi çevrelerine ait olanlarý, alýþýlmýþ
araçlarla geçici listeler halinde ilan ederler.(7)

                           
(6) Bu fýkrada yer alan “aday listeleri” ibaresinden sonra gelen “ile
ülke seçim çevresi milletvekilleri aday listelerini” ibaresi ile
“Kuruluna” ibaresinden sonra gelen “ayrý ayrý” ibaresi, Anayasa
Mahkemesinin 18/11/1995 tarihli ve E. 1995/54, K. 1995/59 sayýlý
Kararý ile iptal edilmiþtir.
(7) Bu fıkrada yer alan “bir yazı ile” ibaresinden sonra gelen “ön seçim
gününden bir gün önce saat 17.00’ye kadar” ibaresi Anayasa
Mahkemesinin 18/11/1995 tarihli ve E. 1995/54, K. 1995/59 sayýlý
Kararý ile iptal edilmiþtir.
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Baðýmsýz adaylýk için baþvuranlar, en yüksek derecedeki
Devlet memuruna mali haklar kapsamýnda yapýlmakta olan her
türlü ödemelerin bir aylýk brüt tutarýný ilgili mal sandýðýna
emaneten yatýrýp makbuzunu milletvekili seçilebilmek için
gerekli baþvurma belgelerine eklerler. (8)

Adaylara karþý itiraz
MADDE 22 - Adaylarýn geçici olarak ilanýndan itibaren iki

gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. Ýtirazlar, il seçim
kurullarýnca, en geç iki gün içinde karara baðlanýr.

Ýlgililer, bu kararlara karþý iki gün içinde Yüksek Seçim
Kuruluna itiraz edebilirler.

Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday
listelerinin ilaný gününe kadar bu itirazlarý karara baðlar.

Adaylarýn incelenmesi
MADDE 23 - Bir il, birkaç seçim çevresine bölünmüþ olsa

bile il seçim kurullarý, kendi seçim çevrelerinin adaylarý hakkýnda
yaptýklarý inceleme sonunda, bu Kanunda yazýlý adaylýk
þartlarýnda noksanlýk veya aykýrýlýk bulunduðunu görürlerse,
durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya,
siyasi partilerin il baþkanlarýna ve Yüksek Seçim Kuruluna
bildirirler. 
                                 
(8) Bu fýkrada yer alan “en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt
aylýðý kadar parayý” ibaresi 8/4/2010 tarihli ve 5980 sayýlý Kanunun 30
uncu maddesi ile “en yüksek derecedeki Devlet memuruna mali haklar
kapsamýnda yapýlmakta olan her türlü ödemelerin bir aylýk brüt
tutarýný” þeklinde değiştirilmiş ve metne iþlenmiþtir.
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Adaylarýn ilaný
MADDE 24 - Adaylýklar kesinleþtikten sonra, Yüksek

Seçim Kurulu bütün adaylarý oy verme gününden önceki
ellibeþinci gün, seçim çevreleri itibariyle Resmi Gazete ve radyo
ile ilan eder.

Ýl seçim kurullarý da kendi seçim çevrelerindeki adaylarý,
Yüksek Seçim Kurulunun belirttiði tarihte, alýþýlmýþ araçlarla ilan
ederler. 

Adaylýktan istifa ve ölüm
MADDE 25 - Aday listelerinin kesinleþtiði tarihten, oy

verme günü saat 17.00’ye kadar ölüm veya istifa nedeniyle aday
listelerinde meydana gelecek eksilmeler, listelerin tamamlan-
masýný gerektirmez. Ancak, aday listelerinde yukarýdaki neden-
lerle boþalma olmasý halinde listedeki adaylar liste sýrasýna göre
kaydýrýlmak suretiyle boþalan yerler doldurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Günü Ýþleri 

Kullanýlacak oy pusulasýnýn þekli
MADDE 26 - (Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/13 md.)
Milletvekili seçimlerinde kullanýlacak siyasi partilerin

birleþik oy pusulalarý ile baðýmsýz adaylarýn oy pusulalarý
aþaðýdaki esaslar dahilinde hazýrlanýr: 

a) Oy pusulalarý, 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanunun 14 üncü maddesinin (1)
numaralý bendindeki esaslara uygun olarak, kâðýdýnda “Türkiye
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” fligraný bulunan kâðýtlara
Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan bastýrýlýr.
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b) Birleþik oy pusulasýnýn en üstüne “Siyasi Partiler ve
Baðýmsýz Adaylar” ibaresi yazýlýr. Bu ibarenin altýna seçime
katýlan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu
tarafýndan çekilen kura sýrasýna göre, en baþta ve ortada partinin
özel iþaretinin altýnda kýsaltýlmýþ adý, onun altýnda da tam yazý
halinde adý, onun altýnda koyu renkli harflerle parti genel
baþkanýnýn adý ve soyadý, belirli bir aralýk veya çizgiden sonra
çapý iki santimetre olan bir boþ daire basýlýr ve bütün bunlarýn
altý çizilir. Bu çizginin altýna o partinin kesinleþen aday listesinde
yer alan adaylarýn ad ve soyadlarý, aldýklarý sýra numarasýna göre
yazýlýr. (İptal cümle: Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995
tarihli ve E. 1995/54, K. 1995/59 sayýlý kararý ile) (9)

c) (Deðiþik: 8/4/2010 - 5980/31 md.) Siyasi parti sütunlarý
arasýnda (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiþ bir aralýk býrakýlýr.

d) (Değişik: 12/10/2006 - 5550/2 md.; Deðiþik: 8/4/2010 -
5980/31 md.) Baðýmsýz adaylar, birleþik oy pusulasýnýn en sað
tarafýndaki siyasi parti sütunundan sonra ve ayný hizada olmak
üzere, (0,75) santimetre aralýk býrakýlarak, dikey ve kalýn bir çizgi
çizildikten sonra yerleþtirilir. Bir seçim çevresinde birden fazla
baðýmsýz aday varsa sýra, aralarýnda çekilecek kura ile belirlenir.
Baþta ve ortada baðýmsýz adayýn adý ve soyadý yazýlýr. Belirli bir
aralýk veya çizgiden sonra çapý iki santimetre olan bir boþ daire
basýlýr ve bunlarýn altý çizilir. Birden fazla baðýmsýz aday
sütunlarý arasýnda, (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiþ
bir aralýk býrakýlýr.
                            
(9) Bu bentte yer alan “Siyasi Partiler” ibaresi 12/10/2006 tarihli ve
5550 sayýlý Kanunun 2 nci maddesi ile “Siyasi Partiler ve Baðýmsýz
Adaylar” þeklinde değiştirilmiş ve metne iþlenmiþtir.
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Siyasi parti sütunlarýnýn altýnda baðýmsýz adaylara yer
verilmez. Ancak, baðýmsýz aday sayýsýnýn fazla olmasý ve
bunlarýn oy pusulasýna yerleþtirilmesinin mümkün olmamasý
halinde, siyasi parti adaylarýndan sonra kalýn bir çizgi çizildikten
ve beþ santimetre boþluk býrakýldýktan sonra tekrar bir çizgi
çizilerek, kalan baðýmsýz adaylar filigranlý kaðýt ebadýna uygun
olarak yerleþtirilir.

e) (Ek fıkra: 8/4/2010 - 5980/31 md.) Oy pusulasýnda, genel
baþkan ve adaylarýn nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadlarý
tam olarak yazýlýr. Herhangi bir kýsaltma, unvan veya sýfat
kullanýlamaz.

f) (Ek fıkra: 8/4/2010 - 5980/31 md.) Birleþik oy
pusulasýnda siyasi partilerin özel iþaretleri, tüzüðüne uygun
biçimde renkli olarak bastýrýlýr. Siyasi partilerin oy pusulasýnda
kullanýlacak özel iþareti, adý ve kýsaltýlmýþ adýnýn belirlenmesinde
parti tüzüðü esas alýnýr. Tüzüklerine göre, kýsaltýlmýþ adlarý
mevcut olmayan siyasi partilerin, birleþik oy pusulalarýnda tam
adý yazýlýr. Birleþik oy pusulalarýnda, baðýmsýz adaylar için
herhangi bir özel iþaret veya ibare kullanýlamaz.

(Ek fýkra: 8/4/2010 - 5980/31 md.) Yurt dýþý seçmenler
tarafýndan kullanýlacak birleþik oy pusulalarý, bu maddede
öngörülen usul ve esaslara göre hazýrlanýr.

Birleþik oy pusulalarýnýn mahalline yollanmasý ve
mühürlenmesi

MADDE 27 - Her sandýkta kullanýlacak birleþik oy
pusulalarý dörtyüzlük paketler haline getirilerek Yüksek Seçim
Kurulunca numaralanýp mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf
ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir.
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Paketleri alan ilçe seçim kurullarý, hangi numaralý paketin
hangi sandýk kuruluna verildiðini bir tutanakla tespit eder. 

Paketi alan sandýk kurulu, oy verme günü, oy vermeye
baþlamadan evvel paketi açar ve birleþik oy pusulalarýnýn
tamamýný sandýk kurulu mühürü ile mühürler Sandýk kuruluna
gelen seçmene bu oy pusulalarýndan bir adet verilirken sandýk
kurulu mühürünü taþýdýðý ve hiçbir tarafýnda herhangi bir iþaret
bulunmadýðý kurul üyelerine, müþahitlere ve seçmene gösterilir. 

Siyasi partilerin kesin adaylarýnýn ad ve soyadlarý liste
sýrasýna göre il seçim kurullarýnca basýlý listeler halinde oy verme
ve sandýk alanýnda görülebilir yerlere asýlýr. (Mülga cümle:
27/10/1995 - 4125/21 md.) 

Oylarýn kullanma þekli
MADDE 28 - (Deðiþik: 28/3/1986 - 3270/32 md.)
Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan yaptýrýlýp sandýk

kurullarýna kadar ulaþtýrýlmýþ bulunan ve sandýk kurulu
baþkanýnda oy verme süresince bulundurulmasý mecburi olan ve
birleþik oy pusulasý ile birlikte kendisine verilen “Evet” yazýlý
mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalý oy verme yerine
girer.

(Deðiþik: 12/10/2006 - 5550/3 md.) Seçmen, “Evet”
mührünü sadece tercih ettiði siyasî partiye veya varsa yalnýzca
oy vermek istediði baðýmsýz adaya ait özel daire içine basmak ve
oy pusulasýný zarfa koymak suretiyle oyunu kullanýr.

(Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/14 md.) Oyunu kullanan
seçmen oy pusulasýný katlayarak zarfa koyar ve zarfý yapýþtýrýr.
“Evet” yazýlý mühürü sandýk kurulu baþkanýna geri verir ve
oyunu sandýða atar.
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(Deðiþik: 12/10/2006 - 5550/3 md.) Seçmen, “Evet”
mührünü bastýðý siyasî partiye veya baðýmsýz adaya oy vermiþ
sayýlýr.

(Mülga: 27/10/1995 - 4125/14 md.) 
(Mülga: 27/10/1995 - 4125/14 md.) 
Geçerli oylarýn hesabý
MADDE 29 - (Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/15 md.) Bir

seçim çevresinde seçime katýlan siyasi partinin 28 inci maddenin
ikinci fýkrasý uyarýnca almýþ olduðu geçerli oylarýn toplamý siyasi
partinin o seçim çevresinde almýþ olduðu geçerli oyu gösterir. 

(Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/15 md.) Baðýmsýz adayýn almýþ
olduðu geçerli oy, 28 inci maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca elde
ettiði geçerli oylarýn toplamýdýr.

Birinci ve ikinci fýkralar uyarýnca siyasi partiler ile baðýmsýz
adaylarýn aldýklarý geçerli oylarýn toplamý o seçim çevresinin
geçerli oylarýný gösterir. 

Ülke düzeyindeki geçerli oylar, bütün seçim çevrelerine ait
geçerli oylarýn toplamýdýr.

Sayýmýn tutanaða geçirilmesi
MADDE 30 - (Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçimden Sonra Yapýlacak Ýþler 

Ýlçelerde seçim sonuçlarýnýn birleþtirilmesi
MADDE 31 - Ýlçe seçim kurulu, sandýk tutanaklarýnýn

birleþtirilmesinde, siyasi partiler ile baðýmsýz adaylarýn herbirinin
aldýklarý oy sayýsýný tespit ederek tutanaða geçirilir. (Mülga
cümle: 27/10/1995 - 4125/21 md.) 

Ýl seçim kurullarýnda birleþtirme
MADDE 32 - Ýl seçim kurulu, ilçe seçim kurullarýndan gelen

tutanaklarý, yukarýdaki maddede belirtilen þekilde birleþtirir ve
her seçim çevresindeki;

a) Seçmenlerin sayýsýný,
b) Oylarýný kullanan seçmenlerin sayýsýný,
c) Ýtiraz edilmiþ veya ihtilaflý görülmüþ olup da, geçerli

sayýlarak hesaba katýlan oy pusulalarý sayýsýný, 
d) Geçerli sayýlmayan ve hesaba katýlmayan oy pusulalarý

sayýsýný,
e) Geçerli sayýlan ve hesaba katýlan oy pusulalarý genel

toplamýný, 
f) Seçime katýlmýþ olan siyasi partiler ile baðýmsýz

adaylardan herbirinin aldýðý oy miktarýný gösteren geçerli oy
pusulalarý sayýsýný,

g) (Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.)
h) (Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.)
seçim çevrelerine göre ayrý ayrý tutanaða geçirir.
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Genel baraj ve hesaplanmasý
MADDE 33 - (Deðiþik: 23/5/1987 - 3377/9 md.) Genel

seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapýlan
çevrelerin tümünde, geçerli oylarýn % 10’unu geçmeyen partiler
milletvekili çýkaramazlar. Bir siyasi parti listesinde yer almýþ
baðýmsýz adaylarýn seçilebilmesi de listesinde yer aldýðý siyasi
partinin ülke genelinde ve ara seçimlerde seçim yapýlan
çevrelerin tümünde yüzde onluk barajý aþmasý ile mümkündür. 

Ýl seçim kurullarý, yukarýdaki maddeye göre, birleþtirme
tutanaðýný düzenledikten sonra sonuçlarý en seri þekilde telgrafla,
ayrýca telefon veya telsizle Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler.

Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerden bu þekilde alýnan
bilgilere göre, Türkiye genelinde geçerli oylarýn toplamýný yapar
ve her siyasi partinin aldýðý geçerli oy toplamýný genel geçerli oy
toplamýna bölerek, siyasi partilerin ülke genelinde aldýðý oy
yüzdesini hesaplar ve yüzde onluk barajý aþan siyasi partilerin
isimlerini il seçim kurullarýna bildirir ve ilan eder.

Bu ilandan sonra, bir veya birkaç seçim çevresinde, seçimin
iptaline karar verilmesi ülke genelinde alýnan oy yüzdesinin
yeniden tespitini gerektirmez.

Bir seçim çevresinde siyasi partilerin ve baðýmsýz
adaylarýn elde edecekleri milletvekili sayýsýnýn hesabý

MADDE 34 - Baðýmsýz adaylar ile yukarýdaki maddede
yazýlý oraný aþan siyasi partilerin, bir seçim çevresinde elde
edecekleri milletvekili sayýsý aþaðýdaki þekilde hesaplanýr: 

(Değişik: 27/10/1995 - 4125/16 md.; Ýptal: Anayasa
Mahkemesinin 18/11/1995 tarihli ve E. 1995/54, K. 1995/59
sayýlý kararý ile)
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(Deðiþik: 23/5/1987 - 3377/10 md.) (Deðiþik cümle:
23/11/1995 - 4138/2 md.) Seçime katýlmýþ siyasi partilerin ve
baðýmsýz adaylarýn adlarý alt alta ve aldýklarý geçerli oy sayýlarý da
hizalarýna yazýlýr. Siyasi partilerin oy sayýlarý, önce bire, sonra
ikiye, sonra üçe.... ila o çevrenin çýkaracaðý milletvekili sayýsýna
ulaþýncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile baðýmsýz adaylarýn
aldýklarý oylar ayrým yapýlmaksýzýn en büyükten en küçüðe doðru
sýralanýr. Seçim çevresinden çýkacak milletvekili sayýsý kadar bu
paylarýn sahibi olan partilere ve baðýmsýz adaylara rakamlarýn
büyüklük sýrasýna göre milletvekili tahsis olunur. (Ek cümle:
17/10/1987 - 3404/1 md.; Mülga: 27/10/1995 - 4125/21 md.)

Son kalan milletvekilliði için birbirine eþit rakamlar bulunduðu
takdirde, bunlar arasýnda ad çekilmek suretiyle tahsis yapýlýr. 

(Deðiþik: 23/11/1995 - 4138/2 md.) Seçime katýlan siyasi
partilerden hiçbirisi yukarýdaki maddede yazýlý oraný aþamamýþ
ise milletvekilleri üçüncü ve dördüncü fýkra hükümlerine göre
paylaþtýrýlýr. 

(Ek fıkra: 28/3/1986 - 3270/33 md.; Mülga: 23/11/1995 -
4138/2 md.)

Siyasi partilerin çýkaracaklarý ülke seçim çevresi
milletvekili sayýsýnýn hesabý

MADDE 34/A- (Ek: 27/10/1995 - 4125/17 md.; İptal:
Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarihli ve E. 1995/54,
K. 1995/59 sayýlý Kararý ile)

Siyasi parti adaylarýndan seçilenlerin tespiti
MADDE 35 - (Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/18 md.)
Ýl seçim kurulu baþkaný alýnan sonuçlara göre, o seçim

çevresinde; siyasi parti aday listelerinde ve varsa baðýmsýz
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adaylardan seçilenleri tespit eder ve tutanaðýn bir suretini o seçim
çevresinde ilan ettirir. Diðer bir suretini, bir hafta süre ile il seçim
kurulu kapýsýna astýrýr.

Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna
bildirilmesi ve tutanaklarýn verilmesi

MADDE 36 - Milletvekili seçilenler belli olur olmaz,
seçilenlerin ad ve soyadlarý ve parti adayý iseler mensup olduklarý
siyasi parti, il seçim kurullarýnca en seri þekilde telgrafla, ayrýca
telefon veya telsiz ile seçim çevreleri de gösterilerek Yüksek
Seçim Kuruluna bildirilir.

(Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/19 md.) Milletvekili seçilenlere
il seçim kurulu tarafýndan, milletvekili seçildiklerine dair derhal
bir tutanak verilir. Bu tutanaklardan iki örneði de Yüksek Seçim
Kurulu Baþkanlýðýna en seri vasýtayla gönderilir. (İptal cümle:
Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarihli ve E. 1995/54,
K. 1995/59 sayýlý Kararý ile) Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý
tutanaklardan birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
verir. 

Seçim sonuçlarýnýn yayýmý
MADDE 37 - Yukarýdaki maddenin birinci fýkrasý uyarýnca

il seçim kurullarýndan bilgi verildikçe, Yüksek Seçim Kurulu bu
bilgileri bekletmeden radyo ve televizyon ile derhal yayýmlar.

Bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanýr tamamlanmaz,
tasdikli tutanak suretlerinin alýnmasý veya itiraz varsa bu itirazýn
incelenerek karara baðlanmasý beklenmeksizin, her partinin
kazandýðý milletvekili sayýsý ve milletvekili seçilenlerin ad ve
soyadlarý Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve
Televizyonlarý ile derhal yayýmlanýr. 
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Seçim sonuçlarýný gösteren tutanaklarýn bütün illerden
gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, en kýsa zamanda
Radyo ve Televizyon ve Resmi Gazete ile ikinci bir bildiri
yayýmlayarak, iller ve seçim çevreleri itibariyle, milletvekili
seçilenlerin ad ve soyadlarýný, seçmen sayýsýný, oy kullanan
seçmen sayýsýný, katýlma oranýný, geçerli oy pusulasý sayýsýný
her parti ile baðýmsýz adaylarýn kazandýklarý oy sayýsýný
açýklar. 

Devlete ait bütün ulaþtýrma ve haberleþme araçlarý, seçim
kurullarý arasýnda seçimle ilgili haber, yazý, bilgi ve malzemenin
ulaþtýrýlmasýnda öncelikle kullanýlýr. 

Seçim sonuçlarýnýn Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
tarafýndan yayýmlanmasý

MADDE 38 - Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý, Yüksek
Seçim Kurulu tarafýndan kendisine verilecek belgelere
dayanarak, iller, seçim çevreleri ve ilçeler, seçim bölgeleri ve
sandýk bölgeleri itibariyle, sandýk kurullarý tutanaklarýnda
bulunan bilgileri en geç, seçimi takip eden bir yýl içinde
yayýmlar.

Seçimin veya tutanaðýn iptali
MADDE 39 - Oylarýn dökümüne, sayýmýna veya bu oylarýn

partiler ile baðýmsýz adaylara bölümüne iliþkin olarak milletvekili
tutanaklarýna yapýlan itiraz üzerine yeniden yapýlan döküm,
sayým ve hesap sonucunda tutanaklarýn iptaline karar verildiði
takdirde, yeniden yapýlacak döküm, sayým ve hesap sonucuna
göre seçilmiþ olduklarý anlaþýlanlara Yüksek Seçim Kurulu
tarafýndan tutanaklarý verilir.
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Bir seçim çevresinde yapýlan seçimin, seçim iþlemleri
sebebiyle iptaline karar verildiði takdirde, o seçim çevresinde
yeniden seçim yapýlýr ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline
dair kararla birlikte o çevrede, seçimin yapýlacaðýný Resmi
Gazete ve diðer vasýtalarla derhal ilan eder.

Bu ilandan sonra gelen doksanýncý günü takip eden ilk pazar
günü oy verme günüdür. (10)

Yukarýdaki fýkralar dýþýnda milletvekillerinden bir veya
birkaçýnýn tutanaklarýnýn iptaline karar verildiði takdirde,
tutanaklarý iptal olunan milletvekilleri yerine, 34 ve 35 inci
madde esaslarýna göre sýradaki adaya tutanak verilir.

Sýrada olanlar yetmediði takdirde, açýk kalan milletvekil-
likleri için Kanunun ara seçimi hakkýnda kabul ettiði hükümlere
uyulur.

Seçim belgelerinin saklanmasý
MADDE 40 - Hesaba katýlan ve katýlmayan ve itiraza

uðramýþ olan oy pusulalarý, sayým ve döküm cetvelleri ve
milletvekilliðine seçilme tutanaklarý ve seçimle ilgili diðer her
türlü evrak, iki yýl süre ile ilçelerde ilçe seçim kurulu baþkaný,
illerde il seçim kurulu baþkaný tarafýndan saklanýr ve Yüksek
Seçim Kurulunun talebi olmadýkça hiçbir yere gönderilemez.

                         
(10) Bu fýkrada yer alan “altmýþýncý günü” ibaresi, 2/1/2003 tarihli ve
4778 sayýlý Kanunun 16 ncı maddesiyle “doksanýncý günü” şeklinde
deðiþtirilmiþ ve metne iþlenmiþtir.
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM 
Çeþitli Hükümler 

Baðýmsýz adaylarýn emaneten yatýrdýklarý para hakkýnda
yapýlacak iþlemler

MADDE 41 - (Deðiþik: 27/10/1995 - 4125/20 md.) Millet-
vekili seçimi sonucunda baðýmsýz adayýn aldýðý oy seçilmesine
yetmezse emanete alýnan para Hazineye gelir yazýlýr.

Ölen veya kanuni süre içinde adaylýktan vazgeçen veya
adaylýklarý reddedilen veya yukarýdaki fýkrada belirtilen sayýdan
çok oy alan baðýmsýz adaylara veya kanuni mirasçýlarýna
seçimden sonra müracaat etmeleri halinde emanetteki para geri
verilir.

Özel hüküm bulunmayan hallerdeki uygulama
MADDE 42 - Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hal-

lerde, 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü-
tükleri Hakkýnda Kanunun bu Kanuna aykýrý olmayan hükümleri
uygulanýr.

Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçimlerinin saðlýklý ve
düzenli bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla gerekli
ilke kararlarý almaya yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM 
Deðiþtirilen Kanun Hükümleri 

MADDE 43 - 26/4/1961 tarih ve 298 sayýlý Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanunun
maddelerinde bulunan “Cumhuriyet Senatosuna iliþkin
hükümler” madde metinlerinden çýkarýlmýþtýr.
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MADDE 44-61 - (Bu maddeler 24 Nisan 1961 tarih ve 298
sayýlý “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkýnda Kanun”un 7, 14, 52, 103, 149, 151, 152, 153, 157,
159, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 170 ve 180 inci maddelerinde
deðiþiklik yapýlmasýna dair olup adý geçen Kanundaki
yerlerine iþlenmiþlerdir.) 

MADDE 62 - (22 Nisan 1983 tarih ve 2820 sayýlý “Siyasi
Partiler Kanunu”nun geçici 6 ncý maddesinin deðiþtirilme-
sine dair olup adý geçen Kanundaki yerine iþlenmiþtir.) 

YEDÝNCÝ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇÝCÝ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði
tarihten sonra yapýlacak milletvekili seçimi için oy verme günü
6 Kasým 1983 tarihidir.

Seçim döneminin baþlangýç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca,
yukarýdaki fýkrada belirtilen oy verme günü esas alýnarak tespit
ve ilan edilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayýlý Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun ve 2820
sayýlý Siyasi Partiler Kanununun seçimlere iliþkin olarak tespit
ettiði süreleri kýsaltarak uygulayabilir.

6 Kasým 1983 tarihinde yapýlacak Türkiye Büyük Millet
Meclisi seçimlerinin bu Kanunun 6 ncý maddesinde öngörülen
beþ yýllýk süresinin hesabýnda, oy verme günü olarak Ekim 1983
ayýnýn ikinci pazar gününün tarihi esas alýnýr. 

GEÇÝCÝ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði
tarihten sonra yapýlacak ilk milletvekili seçiminde siyasi
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partilerin seçime katýlabilmeleri için büyük kongrelerini yapmýþ
olmalarý þartý aranmaz. Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca tespit
ve ilan edilecek seçim döneminin baþlangýç tarihine kadar illerin
en az yarýsýnda teþkilat kurmuþ olmalarý gerekir.

GEÇÝCÝ MADDE 3 - 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanununun
geçici dördüncü maddesinde, siyasi parti kurucularý üzerinde,
Milli Güvenlik Konseyinin incelemede bulunmak ve haklarýnda
olumsuz karar alýnanlarýn deðiþtirilmesini talep etmek yetkisi,
ayný Kanunun geçici altýncý maddesine göre, bu Kanunun
yürürlüðe girmesini müteakip yapýlacak ilk milletvekili genel
seçimleri için siyasi partilerin kurucular kurulunca tespit edilecek
milletvekilleri adaylarý hakkýnda da aþaðýdaki esaslara göre
uygulanýr.

a) Milli Güvenlik Konseyi; siyasi partilerce hazýrlanan
milletvekili aday listelerini, Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý
tarafýndan geçici olarak ilan edildiði tarihten itibaren oniki gün
içinde inceler.

b) Yukarýdaki (a) bendi hükümlerine göre yapýlan inceleme
sonunda Milli Güvenlik Konseyince hakkýnda olumsuz karar
alýnan milletvekili adaylarýnýn isimleri ilgili siyasi parti
listelerinden çýkartýlmak üzere Yüksek Seçim Kurulu
Baþkanlýðýna bildirilir. Milli Güvenlik Konseyinin adaylar
hakkýnda aldýðý bu karar kesindir. 

c) (Deðiþik: 19/9/1983 - 155 No.lu MGK Kararý) Milli
Güvenlik Konseyinin (a) bendi uyarýnca ilk incelemesi sýrasýnda
haklarýnda olumsuz karar alýnmasý nedeniyle siyasi parti aday
listelerinden çýkartýlan milletvekili adaylarýnýn yerine, ilgili siyasi
partiler iki gün içinde yeni adaylarýný birer yedeði ile beraber
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sýralarýný da belirtmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý
aracýlýðýyla Milli Güvenlik Konseyine bildirebilirler.

Milli Güvenlik Konseyi bildirilen bu adaylar üzerindeki
incelemesini yedi gün içinde tamamlar.

Yapýlan inceleme sonunda Milli Güvenlik Konseyince
adaylýklarý olumlu görülenlerin adlarý Yüksek Seçim Kurulu
Baþkanlýðýna bildirilir.

d) Kanunun siyasi partilerin seçimlere katýlabilmelerine
iliþkin hükümleri saklý kalmak koþuluyla Milli Güvenlik Konseyi
tarafýndan olumsuz karar alýnmak suretiyle listeden çýkartýlmýþ
bulunan adaylar nedeniyle listenin, herhangi bir nedenle
tamamlanamamýþ olmasý o siyasi partinin kalan adaylarla seçime
katýlmasýna engel olmaz.

GEÇÝCÝ MADDE 4 - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði
tarihten sonra yapýlacak ilk milletvekili genel seçiminde; Milli
Güvenlik Konseyi, Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan
geçici olarak ilan edilen listedeki baðýmsýz adaylarýn durumunu,
ilan tarihinden itibaren oniki gün içinde inceler.

Hakkýnda olumsuz karar alýnan baðýmsýz aday, listeden
çýkarýlmak üzere Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðýna bildirilir.
Milli Güvenlik Konseyinin baðýmsýz adaylar hakkýnda aldýðý bu
kararlar kesindir.

GEÇÝCÝ MADDE 5 - Bu Kanunun yürürlüðe girmesini
müteakip, yapýlacak ilk milletvekili genel seçimlerinde,
seçmenler “Evet” mühürünü sadece tercih ettiði siyasi partiye
veya varsa yalnýzca bir baðýmsýz adaya ait özel daire içine
basmak suretiyle oylarýný kullanýrlar. Adaylar için tercih iþareti
kullanýlmaz.
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Seçmen tarafýndan ilgili siyasi partiye ait özel daire içine
mühür basýldýktan sonra o partiye ait listede tercih iþaretleri
konmuþ ise bu iþaretler oy pusulasýný geçersiz kýlmaz.

Sayýmýn tutanaða geçirilmesi, ilçelerde, il seçim
kurullarýndaki birleþtirme iþlemleri yukarýdaki fýkralarýn esaslarý
göz önünde bulundurularak yapýlýr.

34 üncü madde uyarýnca partilerin kazandýðý
milletvekillikleri sayýsý tespit edildikten sonra birleþik oy
pusulasýnda yer alan parti listesindeki sýraya göre o partiden
milletvekilliðine seçilenler tespit edilir.

GEÇÝCÝ MADDE 6 - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði
tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Yüksek Seçim Kurulu
tarafýndan son genel nüfus sayýmý sonuçlarýna göre, 4 üncü
madde uyarýnca seçim çevreleri ve her seçim çevresinin
çýkaracaðý milletvekili sayýsý tespit edilerek Resmi Gazete, radyo
ve televizyonla ilan edilir.

GEÇÝCÝ MADDE 7 - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði
tarihten sonraki ilk milletvekili genel seçimlerinde ilçe seçim
kurulu, bir baþkan ile altý asýl ve altý yedek üyeden oluþur. Ýlçe
seçim kurulunun iki asýl ve iki yedek üyesi memurlar arasýndan,
dört asýl ve dört yedek üyesi seçim çevresinde seçime katýlmýþ
siyasi parti üyeleri arasýndan seçilir. O seçim çevresinde dörtten
fazla siyasi parti seçime katýlmýþ ise, ilçe seçim kurulunun partili
asýl üyelerinin hangi partilerden alýnacaðý, ilçe seçim kurulu
baþkaný tarafýndan kura ile tespit edilir. Bu halde partili yedek
üyeler asýl üyelik alamayan siyasi partilere öncelik verilmek
suretiyle ayný þekilde kura ile belirlenir.
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Bu seçim çevresinde dörtten az siyasi parti seçime katýldýðý
takdirde ilçe seçim kurulunun boþ kalan üyelikleri, parti üyesi
olmayan ve bu görevi yapabilecek kiþilerin seçilmesi suretiyle
tamamlanýr.

GEÇÝCÝ MADDE 8 - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði
tarihten sonraki ilk milletvekili genel seçimlerinde sandýk kurulu
bir baþkan ile altý asýl ve altý yedek üyeden oluþur.

Ýlçe seçim kurulu baþkaný;
a) Sandýk kurulunun baþkaný ile iki asýl ve iki yedek üyesini

memurlar arasýndan, 
b) Sandýk kurulunun partili dört asýl ve dört yedek üyesini o

seçim çevresinde seçime katýlmýþ bulunan siyasi parti üyeleri
arasýndan,

seçer.
O seçim çevresinde dörtten fazla siyasi parti seçime katýlmýþ

ise her sandýk kurulu için ayrý ayrý olmak üzere ilçe seçim kurulu
baþkaný tarafýndan kura ile sandýk kurullarýnýn asýl üyeliðinin
hangi siyasi partilere verileceði tespit edilir. Bu halde sandýk
kurullarýnýn partili yedek üyeleri asýl üyelik alamayan siyasi
partilere öncelik verilmek suretiyle ayný þekilde kura ile
belirlenir. 

Sandýk kurulu üyesi olarak görevlendirilecek memur
bulunamadýðý veya o seçim çevresinde dörtten az siyasi parti
seçime katýldýðý takdirde, kurulun boþ kalan üyelikleri parti üyesi
olmayan ve bu görevi yapabilecek kiþilerin seçilmesi suretiyle
tamamlanýr.
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GEÇÝCÝ MADDE 9 - Yapýlacak ilk milletvekili genel
seçimlerinde; 

a) Önceden kütüðe yazýldýklarý halde oy verme tarihinde
kýsýtlý veya kamu hizmetlerinden yasaklý olanlar veya ceza infaz
kurumlarýnda hükümlü veya tutuklu olarak bulunanlar oy
kullanamazlar.

b) Yazým veya güncelleþtirme sýrasýnda hükümlü veya
tutuklu olduklarý için kütüðe yazýlmayanlardan, bilahare tahliye
edilenler oy verme gününden önceki onbeþinci gün saat 17.00’ye
kadar ikametgahlarýnýn bulunduðu yer ilçe seçim kuruluna
tahliye edildiklerine iliþkin belge ile birlikte baþvurmalarý ve oy
verme yeterliðine sahip olmalarý halinde sürenin geçmiþ ve
kütüðün kesinleþmiþ olmasýna bakýlmaksýzýn kütüðe ve
ikametgahlarýnýn bulunduðu sandýk listelerine dahil edilmelerine
ilçe seçim kurullarýnca karar verilir. 

GEÇÝCÝ MADDE 10 - Ýlk milletvekili genel seçiminde
kullanýlacak seçmen kütüklerinin yazým veya güncelleþtirilmesi
sýrasýnda yurt dýþýnda bulunan Türk vatandaþlarý seçim gününden
önceki onbeþinci gün saat 17.00’ye kadar ikametgahlarýnýn
bulunduðu yer ilçe seçim kuruluna pasaportlarýyla baþvurmalarý
ve oy verme yeterliðine sahip olmalarý halinde sürenin geçmiþ
ve kütüðün kesinleþmiþ olmasýna bakýlmaksýzýn kütüðe ve sandýk
listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarýnca karar verilir
ve durum, hangi sandýkta oy kullanabilecekleri de belirtilmek
suretiyle pasaportlarýna iþlenir.

GEÇÝCÝ MADDE 11 - Ýlk milletvekili genel seçiminde
kullanýlacak seçmen kütüklerinin yazým veya güncelleþtirilmesi
sýrasýnda er, onbaþý, kýta çavuþu veya askeri öðrenci olduklarý için
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kütüðe yazýlmayanlardan; terhis edilen veya askerlikle iliþiði
kesilenler ile subay veya astsubay olanlar oy verme gününden
önceki onbeþinci gün saat 17.00’ye kadar ikametgahlarýnýn
bulunduðu yer ilçe seçim kurullarýna bu durumlarýna iliþkin belge
ile birlikte baþvurmalarý ve oy verme yeterliðine sahip olmalarý
halinde sürenin geçmiþ ve kütüðün kesinleþmiþ olmasýna
bakýlmaksýzýn kütüðe ve ikametgahlarýnýn bulunduðu sandýk
listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarýnca karar verilir. 

GEÇÝCÝ MADDE 12 - (Mülga: 23/5/1987 - 3377/14 md.)
GEÇÝCÝ MADDE 13 - (Ek: 21/11/1995 - 4135/1 md.) 
10/6/1983 tarih ve 2839 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanununun

27/10/1995 tarih ve 4125 sayýlý Kanunla deðiþik 20 nci maddesinin
birinci fýkrasýndaki on günlük süre, 20 nci Dönem Milletvekili Se-
çimlerinde onbeþ gün olarak uygulanýr ve bu süre kýsaltýlamaz. Yük-
sek Seçim Kurulu seçim takvimi düzenlemesini buna göre yapar.

GEÇÝCÝ MADDE 14 - (Ek: 23/11/1995 - 4138/3 md.;
Ýptal: Anayasa Mahkemesinin 1/12/1995 tarihli ve E. 1995/56,
K. 1995/60 sayýlý Kararý ile)

SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM
Son Hükümler

Seçimde oy kullanmayanlar
MADDE 63 - (Deðiþik: 28/3/1986 - 3270/35 md.)
Seçmen kütüðünde kaydý ve sandýk listesinde oy kullanma

yeterliði bulunduðu halde, milletvekilliði genel ve ara
seçimlerinde meþru mazeretleri olmaksýzýn katýlmayanlar, ilçe
seçim kurulu baþkaný tarafýndan onbin lira para cezasýyla
cezalandýrýlýrlar. Bu karar kesindir. 
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Yürürlükten kaldýrýlan kanunlar: 
MADDE 64 - 24/5/1961 tarih ve 304 sayýlý Cumhuriyet

Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanunu ile 25/5/1961 tarih ve 306
sayýlý Milletvekili Seçimi Kanunu ve bu kanunlarýn bütün ek ve
deðiþiklikleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

Yürürlük: 
MADDE 65 - Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. 
Yürütme:
MADDE 66 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu

yürütür.

2839 SAYILI KANUNA ÝÞLENEMEYEN
GEÇÝCÝ MADDE

23/5/1987 tarihli ve 3377 sayýlý Kanunun geçici maddesi:
GEÇİCİ MADDE - Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanunun

yürürlüðe girdiði tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde seçim
çevrelerini tespit eder.
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2839 SAYILI KANUNA EK VE DEÐÝÞÝKLÝK GETÝREN
MEVZUATIN YÜRÜRLÜÐE GÝRÝÞ TARÝHÝNÝ

GÖSTERÝR LÝSTE
Kanun Farklý tarihte Yürürlüðe
  No.   yürürlüðe giren maddeler giriþ tarihi

3270 — 15/4/1986
3377 — 3/6/1987
3403 — 11/9/1987
3404 — 19/10/1987
3757 — 26/8/1991
4044 — 1/10/1994
4125 — 28/10/1995
4135 — 21/11/1995
4138 — 24/11/1995
4778 — 11/1/2003
5550 — 20/10/2006
5552 — 28/10/2006
5922 — 30/10/2009
5980 — 10/4/2010
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