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         Kurullarda görev alamayacak olanlar: 
 Madde 26 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
 İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde 
yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen 
kurullara seçilemezler. 
 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu 
kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler. 
 
         Devamlı veya geçici personel ve görevlendirme yetkisi: 
 Madde 31 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
 Yüksek Seçim Kurulu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğünde; devamlı, geçici ve sözleşmeli, diğer seçim işlerinde devamlı ve geçici 
personel çalıştırabilir. 
 Genel Müdürlüğün devamlı, geçici ve sözleşmeli personeli, evvelce herhangi bir siyasi 
partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış kişiler arasından 
seçilir. 
 Seçim işlerinde ve seçmen kütüğü yazım, düzenleme, denetleme ve 
güncelleştirilmesinde, il ve ilçe seçim kurulu başkanları; Yüksek Seçim Kurulunun 
belirleyeceği ilkeler içinde; mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet veya meclisleri üyelerini; 
Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu 
tüzelkişiliklerindeki (hakimler, cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, 
askeri şahıslar, zabıta amir ve memurları hariç) bütün memur, işçi ve hizmetlileri 
görevlendirebilir; bunlar dışında da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 
 
          Askı zamanı ve süresi: 
 Madde 40 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) 
 (Değişik birinci fıkra: 13/3/2008-5749/7 md.) Muhtarlık bölgesi askı listesi, seçim 
dönemlerinde muhtarlıklarda askıya çıkarılır ve iki hafta süreyle askıda kalır. 

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, ait oldukları mahalle veya köylerde, halkın kolaylıkla 
görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, seçim bölgelerinin 
ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvel ile birlikte, mahalli gazetelerle ve ayrıca alışılmış 
araç ve usullerle ilan edilir. 
 Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin 
askıdan indirildiği tarih de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar, ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır. 
 İlçe seçim kurulu başkanı, askı listelerinin asıldıkları tarih ve yerleri bir yazı ile 
mahallin mülki amirine derhal bildirir. 
 Asılı kaldıkları sürece, muhtarlık bölgesi askı listelerinin korunmasından; idare 
amirleriyle zabıta amir ve memurları sorumludur. 
 İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece muhtarlık bölgesi seçmen sayısını da 
gözönünde tutarak seçmenlerin adlarını aramalarını ve incelemelerini kolaylaştırmak üzere 
gerekli tedbirleri alır. Muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş 
kimselerden birinin, müracaatlar için uygun düşen belli saatlerde askı yerinde devamlı olarak 
hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. 
 
         Kapalı yerlerde propaganda: 



 Madde 51 – Seçimlere katılan siyasi partiler veya bağımsız adaylar adına kapalı yer 
toplantısı yapılabilir. 
 Kapalı yer toplantısı yapmak isteyenler, üç kişilik bir heyet kurar ve en yakın zabıta 
amir veya memuruna haber verirler. Köylerde, muhtara veya vekiline haber vermek kafidir. 
 Heyetin görevleri, toplantının düzenini sağlamak, kanunlara karşı hareketleri, edep 
törelerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz veya fiilleri, önlemektir. 
 Heyet, yukarıki fıkraya aykırı bir durum baş gösterdiğinde, bunu önlemeye çalışır, 
gerekirse zabıtayı çağırır. 
 Heyet, toplantıda hazır bulunanlardan söz alacak olanları tayin ve tahdit edebilir. 
 Bu toplantılarda yapılacak konuşmalar, 56 ncı madde hükmü saklı kalmak üzere, 
hoparlörle yayınlanabilir. 
 Kapalı yer toplantılarına, toplantıyı idare eden heyetin isteği veya yetkili seçim 
kurullarının kararı dışında, zabıta amir ve memurları, muhtar veya ihtiyar meclisleri, hiçbir 
suretle müdahale edemezler. 
 Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri 
mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde, kapalı yer toplantısı yapılamaz. 
 
         Araçların sağlanması: 
 Madde 67 – Seçim kurulu başkanları, seçim için gerekli bütün araçları ve parayı 
zamanında ve muntazam bir surette sağlamak ve yerlerine göndermekle yükümlüdürler. 
 Bu hususlarda kurul başkanlarının emirleri üzerine zabıta amir ve memurları, 
belediyeler ve muhtarlıklar gerekli yardımlarda bulunması zorundadırlar. 
 
         Sandık çevresinde düzenin sağlanması  
         Madde 82 – (Değişik: 8/4/2010-5980/13 md.) 
         Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına aittir. Sandık çevresinde 
alınacak tedbirler, o sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimselerin seçim iş ve 
işlemlerini takip etmelerini engelleyecek mahiyette olamaz. 
         Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık 
bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı 
üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz. Şu kadar ki, siyasi partilerin 
seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kişiler ile temsilciler, seçim kurullarınca önceden 
kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilirler. Medya mensuplarının sandık 
çevresinde, sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü ve bilgi 
elde etmeleri serbesttir. 
         Sandık çevresinde seçmenin oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kullanmasına 
veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel olmaya kalkışanlar ile oy verme, oyların 
sayım ve dökümü veya tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık başı iş ve işlemlerinin düzenini 
bozmaya kalkışanları, başkan uyarır. Bu uyarının gereğini yerine getirmeyen kimse, kolluk 
gücü çağrılarak sandık çevresinden uzaklaştırılır.  
         Sandık kurulu başkanının bu maddede belirtilen görevini yapmaması halinde, sandık 
kurulu karar alarak ilgili hakkında yukarıda belirtilen yetkiyi kullanır ve durumu derhal ilçe 
seçim kurulu başkanına bildirir. 
         Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya 
kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından, derhal kolluk güçleri 
çağrılmak suretiyle sandık çevresinden uzaklaştırılır. 
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde, yukarıda sayılan tedbirlere uymayanlar, cezaevi 
idaresinin görüşü alındıktan sonra, güvenliği zayıflatmayacak şekilde uygulama yapılarak, 
sandık çevresinden dışarı çıkarılır. 
 Bu madde uyarınca çağrılacak kolluk güçleri, başkanın talebine veya kurulun kararına 
uymak zorundadır. 
 Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak yasaktır. Ancak 
sandık kurulu başkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı görüşmeler bu hükmün 
dışındadır. Bu hükme aykırı davranan kimseler kurul başkanı tarafından uyarılır. Bu uyarıya 
rağmen görüşmesini sürdüren kimse, derhal oradan çıkarılır. 
 Sandık çevresinde bir suç işlenmesi halinde, sandık kurulu, durumu tutanağa geçirir ve 
ilgili hakkında işlem yapılmak üzere kolluk güçlerini çağırır. 



 İlçe seçim kurulu başkanı, sandık çevresinde, sandık başı iş ve işlemlerinin düzen içinde 
yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alır. Bu kapsamda, ilçe seçim kurulu başkanınca verilen 
talimatlara sandık kurulları, mülki ve idari makamlar uymak zorundadır. 
         Sandık alanında alınacak güvenlik önlemleri ve yasaklar 
 Madde 83 – (Değişik: 8/4/2010-5980/14 md.) 
 Sandık alanında, sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile seçimin 
güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz. 
 Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında, özel güvenlik görevlileri 
ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan 
kimseler sandık alanına giremezler. 
 Sandık çevresi dışında ancak sandık alanı içinde, bu Kanunda gösterilen yasaklara 
aykırı davranışlar olması veya suç işlenmesi halinde, bina sorumlusunun çağıracağı kolluk 
güçleri tarafından gerekli işlem yapılır. Bina sorumlusunun bulunmadığı yerlerde bu yetkiler, 
sandık kurulu başkanı veya sandık kurulu başkanının görevlendireceği sandık kurulu üyesi 
tarafından kullanılır. 
 Sandık alanında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya 
ait rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, 
sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. 
 İlçe seçim kurulu başkanı, sandık alanlarında güvenliği ve bu Kanunda öngörülen 
yasaklara uyulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır; seçmenin ve sandık alanında 
bulunma hakkına sahip diğer kimselerin sandık alanına serbestçe girmesini engelleyen veya 
güçleştiren her türlü hareketi önler. Mülkî ve idarî makamlar bu hususlarda, ilçe seçim kurulu 
başkanınca verilen talimatlara uymak zorundadır. 
 
         Sandık alanı dışındaki inzıbat tedbirleri: 
 Madde 85 – Sandık alanı dışında, zabıtaya emir verme yetkisine sahip makamlarla, 
zabıta amir ve memurları tarafından alınacak tedbirler, seçmenin sandık alanına serbestçe 
girmesini engelleyici veya güçleştirici mahiyette olamaz. 
 (Mülga ikinci fıkra: 8/4/2010-5980/32 md.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


