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l4 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel
seçiminin, ikinci oylamaya kalması durumunda 28 mayıs 2023 pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı
ikinci tur seçime esas seçmen kütiiklerinin güncelleştirilmesi işlemlerine esas olmak üzere muhtarlık

bölgesi askı tisteleri 20 mart 2023 pazartesi günü saat:08.00'dan başlayıp 2 Nisan 2023 pazar günü

saat: l7.00'da askıdan indirilecek şekilde askıya çıkarılmıştır. Bu süre içerisinde askıya çıkarılan
muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek

için:

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) Birinci oylama için l4 Mayıs 2005, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması

halinde 28 Mayıs 2005 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve gilnü gösteren, nüfus müdürlüğünce

verilen, T,C. kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgiIerini içeren belgenin ibrazı gerek|idir.),

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile
listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden §üfus idaresince yerleşim yerleri

değişikliği kontrol edilir.),

ç) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını
kullanmak isteyen,

d) Muhtarlık bölgesi askı 1istesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahul

eksiklik bulunan,

e) 298 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilen,

Q Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),

Türk vatandaşları, adres kıyıt sisteınine kayıt olmıları ve yukırıda belirtilen işlemleri
yapıbilmeIeri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu bışkanlığına,

g) Birinci oylamanın yapılacağı l4 Mayıs 2023, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya
kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 28 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla askerlikten terhis olan ya da

asteğmenliğe veya astçavuşluğa nasbedilen ancak silah alhnda bulunmaları nedeniyle askı listesinde

kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik

şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

ğ) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkümiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz

ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşuIlu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile
uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 527 5 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun'un l6'ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtlan
dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

h) 472l sayılı Kanun'un 408'inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin
yaşlıIığı, engelIiliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi

sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren

mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),
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ı) 472| sayılı Kanun'un 407'nci maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreIi özgürlüğü
bağlayıcı bir cezaya mahküm olan her ergin kısıtIanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık
hali, aynı Kanun'un 47l'inci maddesindekiı "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkümiyet sebebiyle kısıth
bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü
gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan
(Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

Türk vatandaşlan, li§telere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma
getirebilmek için ilgiIi ilçe seçim kuruIu bışkanlıklınna,

i) Tutuklular ile taksirli suçlardan hüküm|ülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik
bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

j) Tutuklu veya taksirli suçlardan hükiimIü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde

askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan
(Bu durumda olan kişilerin adres bildirimleri 5490 sayıh Kanun'un 50'nci maddesinin altıncı fikası
gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne yapılır.),

Türk vatandaşları, 5490 sayıIı Kınun'un 50'nci maddesi hükmü gereği ceza iniaz
kurumlan idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına,başvurabilir (Başvurular

ile ilgili olarak bu Genelge'nin 8'inci maddesi hükümleri uygulanır.),

k) 472l sayılı Kanun'un 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı

bulunanlar, mahkemeden alacakları kısıt|ılığın sona erTne kararı (kesinleşmiş) ile müracaat etmeleri

halinde seçmen listelerine ekIenerek oy kullanabilirler.
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Şaşli 1. İlçe Seçim Kurulu
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