23 HAZİRAN 2019 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YENİLEME SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK
SEÇİM TAKVİMİ

1- Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı
kararı gereğince oluşturulan seçim takvimidir.
2- Bu Takvimde geçen "siyasi partiler" kavramından, Yüksek
Seçim Kurulunca 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçime
katılabilecekleri ilân edilmiş olan siyasi partiler anlaşılır.
3- Takvimde son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa
belirtilen gün, saat 17.00'de sona erer.
NOT:

4- "Seçim Takvimi"nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup,
resmî tatil günleri de "Seçim Takvimi" açısından normal çalışma
günleri gibi değerlendirilir.
5- 298 sayılı Kanunun 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.)

11 MAYIS 2019
CUMARTESİ

SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2972/29)
1- Yenileme seçimine
tanımlanması,

13 MAYIS 2019
PAZARTESİ

ilişkin

parametrelerin

SEÇSİS’ten

2- İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca 298 sayılı Kanunun 26.
maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere İlçede görev yapan
tüm kamu görevlilerinin listesinin Mülki İdare Amirlerinden
istenilmesi.
3- Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak
suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde
belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu
görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına
gönderilmesi (298/22),

15 MAYIS 2019
ÇARŞAMBA

4- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye
listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin
istenilmesi (298/23-2).
5- İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam
yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara
duyurulmasının son günü (298/60-7),

18 MAYIS 2019
CUMARTESİ

Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân
ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin
son günü (298/60-7),

19 MAYIS 2019
PAZAR

1- Aynı ilân ve reklam yerleri için siyasi parti ve bağımsız adayın
talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad
çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),
2- İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adayların
yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile
süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00),
1- İlçe seçim kurulu başkanınca; Yüksek Seçim Kurulunun
10/05/2019 tarih ve 4379 sayılı kararı çerçevesinde mülki idare
amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle
hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri
listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki
katı kamu görevlisinin, ilçe seçim kurulu huzurunda ad çekme
suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali
bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e
girilmesi, (Saat 15.00),

20 MAYIS 2019
PAZARTESİ

2- İlçe seçim kurulu başkanınca, Yüksek Seçim Kurulunun
10/05/2019 tarih ve 4379 sayılı kararı çerçevesinde sandık
kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için
sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç
duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin
ilçe seçim kurulu huzurunda ad çekme suretiyle tespit edilmesi
ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve
yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi,
3- Sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi
partilerce verilmesinin son günü (298/23),

21 MAYIS 2019
SALI
23 MAYIS 2019
PERŞEMBE

24 MAYIS 2019
CUMA

1- Kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan
ve üyelerinin listesinin, seçime katılacakları ilan olunan
siyasi partilere, talepleri halinde verilmeye başlanması,
2- Sandık kurulunun siyasi partili üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine
başlanması,
Sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat
08.00) (298/119-1).
1- Siyasi partilerin yeniden aday tespiti yapamayacakları, ancak
adaylardan ölüm ve istifa edenlerden boşalanların yerine, siyasi
parti il başkanlıklarınca aday ismi bildirmelerinin son günü
(Saat 17.00)
2- Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak
şikâyetlerin son günü (298/119-1).

25 MAYIS 2019
CUMARTESİ

Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim
kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).

26 MAYIS 2019
PAZAR

1- Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen
kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü
(298/119-2).
1- Kesin aday listelerinin il seçim kurulunca ilan edilmesi,
(Bağımsız adaylar dâhil) (2972/16).

27 MAYIS 2019
PAZARTESİ

2- İl seçim kurulunca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı
tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu
başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması,

3- Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına
karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara
bağlanmasının son günü (298/119-2).
4- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,

29 MAYIS 2019
ÇARŞAMBA

Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması,
oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim
işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına
başlanması (298/24-1),

7 HAZİRAN 2019
CUMA

İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi
partiler ve bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.

8 HAZİRAN 2019
CUMARTESİ

Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği
miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna
bildirmelerinin son günü.

9 HAZİRAN 2019
PAZAR

1- Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı
için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe
seçim kurulu başkanınca ad çekme işleminin yapılması (Saat
11.00),
2- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting
alanları ile tarih ve saatlerinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00),

13 HAZİRAN 2019
PERŞEMBE

SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI
(2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).
Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve
sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için
görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi.

14 HAZİRAN 2019
CUMA

16 HAZİRAN 2019
PAZAR

Seçmen
bilgi
tamamlanması.

kâğıtlarının

seçmenlere

dağıtımının

1-

Kesinleşmiş seçmen kütüklerinde yer alan ölenler ile
vatandaşlıktan çıkarılanlara ait bilgilerin Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlı seçmenlere
ve 26 Aralık 2018 ila 23 Haziran 2019 tarihleri arasında ceza
infaz kurumlarında bulunan kasıtlı suçtan hükümlülere ait
bilgilerin Adalet Bakanlığından, oy verme günü itibariyle
silahaltında bulunan er ve erbaşlara ilişkin bilgilerin, Milli
Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden,
askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgilerin de
Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden
alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için
gerekli işlemlerin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
yapılması.

2-

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu
görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması,

3-

Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Örnek: 16 No.lu Tutanak

18 HAZİRAN 2019
SALI

karşılığı iadesi (16 Haziran 2019 günü akşamına kadar
herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını
ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler),
4-

Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 16 Haziran
2019 günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu
başkanlıklarından almaları hususunun ilçe seçim kurulu
başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilânı (Alınmayan
seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri
tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu
başkanlarına teslim edilir).

1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

19 HAZİRAN 2019
ÇARŞAMBA

2- İlçe seçim kurullarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun
405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlılık
kararı kesinleşenlere ilişkin olarak sonradan gelen bilgilerin
sandık seçmen listelerine “oy kullanamaz” şerhinin elle
girilmesi,
3- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim
edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının
hazırlanmasına başlanılması (298/68).
4- Cumhuriyet Başsavcılıklarından, tutuklular ile tutuklu seçmen
listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken
cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların (Taksirli
suçlardan hükümlüler hariç) isim listelerinin istenilmesi.

20 HAZİRAN 2019
PERŞEMBE

21 HAZİRAN 2019
CUMA

1- Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve
gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının
bitirilmesi (298/68),
2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen
listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.
1- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin
kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin
tamamlanması.
2- İlçe merkezi dışında kalan mahallelerde ilçe seçim kurullarınca
malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi
3- Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

22 HAZİRAN 2019
CUMARTESİ

SEÇİM PROPAGANDASININ SONU (Saat 18.00),
(2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).
1- İlçe merkezlerinde;
a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;

23 HAZİRAN 2019
PAZAR

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat
05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi,
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 edilmesi,
b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy
verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde
teslimi,
2- OY VERME GÜNÜ
3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

