24 HAZİRAN 2018 PAZAR GÜNÜ BİRLİKTE YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLE 27.
DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ

CUMHURBAŞKANI

MİLLETVEKİLİ
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NOT:

1. İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak kısaltılmıştır (2839/9; 298/Ek 4; 6271/2-6).
2. Bu Takvimde geçen "siyasi partiler" kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilân olunan
siyasi partiler anlaşılır.
3. Takvimde son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen gün, saat 17.00'de sona erer.
4. "Seçim Takvimi"nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil günleri de "Seçim Takvimi" açısından
normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.
5. Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu Takvime göre ilçe seçim kurulunca
yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin il başkanlığı, il'de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin
genel başkanlığı ile yapılır.
6. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının inceleme
sonuçları www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanır, başvuran aday veya temsilcisine eksiklik veya ret sebeplerini
gösterir karar elden teslim edilir, Yüksek Seçim Kurulu ilan tahtasında ilan edilir ve adaylara başkaca bir
bildirimde bulunulmaz.
7. 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet
cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî
belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim
Kurulunca seçimin başlangıcında tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca
tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.).
8. Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge ve kararlardan Resmî Gazetede
yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.
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SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
1. Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi,
30 NİSAN 2018
PAZARTESİ

2 MAYIS 2018
ÇARŞAMBA

2. Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları)
ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-A-C-E),

1.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile
08.00),

2.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı
Seçmen Kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca
talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe
başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),

3.

Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına
başlanılması (298/94-E),
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1- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak
altına
alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),
12 MAYIS 2018
CUMARTESİ

2- Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının
tamamlanması,
3- Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması,

13 MAYIS 2018
PAZAR

14 MAYIS 2018
PAZARTESİ

1.Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere
ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,

1. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararların gereğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı
İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesinin son günü,

4

16 MAYIS 2018
ÇARŞAMBA

17 MAYIS 2018
PERŞEMBE

18 MAYIS 2018
CUMA

19 MAYIS 2018
CUMARTESİ

1. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi
askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren), siyasi partilere
SİPPORT üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde Cumhurbaşkanı adaylarına ya da yetkili kıldığı
kişiye, siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslimi ve bu listelere itirazların
başlaması (Saat 08.00) (298/35, 39, 42, 123),

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son
günü (298/123).

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik
itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (298/123),

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim
kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00),
2. Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması (saat 23.59).
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21 MAYIS 2018
PAZARTESİ

1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek
Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne
işlenmesinin bitirilmesi,
2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.

1 MAYIS 2018
SALI

24 MAYIS 2018
PERŞEMBE

1. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
2. Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye
saati ile 08.00),

1- a) Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması
çalışmalarının tamamlanması,
b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması
ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.
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1- Yüksek Seçim Kurulunca;
30 MAYIS 2018
ÇARŞAMBA

31 MAYIS 2018
PERŞEMBE

3 HAZİRAN 2018
PAZAR

7 HAZİRAN 2018
PERŞEMBE

a) Tüm seçim çevreleri ile yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı
tamamlandıkça bir plân dâhilinde dağıtımına başlanması,
b) Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması,

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılması,

Yurt dışı seçimlerde görev alan saklama ve ulaştırma kurulları ile sandık kurulu başkan ve üyeleri ve gümrük kapısı
sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

1. GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,
2. YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,

19 HAZİRAN 2018
SALI

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ,
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24 HAZİRAN 2018
PAZAR

ANKARA’DA YURT DIŞI OY SAYIM GÜNÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN
İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde
8 Temmuz 2018 Pazar Günü Yapılacak Olan İkinci Oylamaya İlişkin Takvim

27 HAZİRAN 2018
ÇARŞAMBA

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin
değişikliklerinin yapılması.
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30 HAZİRAN 2018
CUMARTESİ

GÜMRÜK KAPILARINDA VE YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI

4 TEMMUZ 2018
ÇARŞAMBA

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.

8 TEMMUZ 2018
PAZAR

ANKARA’DA YURT DIŞI OY SAYIM GÜNÜ
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