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SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 21 İNCİ
DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE BİRLİKTE
YAPILACAK MAHALLÎ İDARELER GENEL
SEÇİMLERİ HAKKINDA KANUN
(Resmi Gazete ile yayımı:2.8.1998 Sayı:23421)
Kanun No

Kabul Tarihi

4381

31.7.1998

MADDE 1 . - 1 8 Nisan 1999 Pazar günü birlikte yapılacak olan 21 inci Dönem
Milletvekili ve Mahallî İdareler Genel Seçimlerinin başlangıç tarihi 4 Ocak 1999'dur.
298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrasında düzenlenen seçime
katılacak siyasî partilerin tespit ve ilan tarihi 4 Ocak 1999 günüdür.
MADDE 2 . - 1 8 Nisan 1999 günü yapılacak seçimlerde aday olabilmek için
kanunen istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenler 11 Ocak 1999 günü mesai
bitimine kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça aday olamazlar ve aday
gösterilemezler.
MADDE 3. - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
Seçmen sayısı 25 000'i aşan ilçelerde seçim evrakının dağıtım ve toplanması, sandık
kurul başkanları ve en az bir üyenin eğitimi ile sandık kurullarından sonuçların alınması
ve birleştirilerek bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna teslim görevini niyabeten yerine
getirmek amacıyla, geçici ilçe seçim kurulları oluşturulabilir. Bu kurullar bir başkanla
altı üyeden oluşur. İl ve ilçe seçim kurullarında görev almış yargıçlardan sonra gelen en
yüksek dereceli yargıçlar kıdem ve yaş sırasına göre bu kurullara başkanlık eder.
Kurulun iki üyesi kurul başkanınca kamu görevlileri arasından belirlenir. Dört üye ise
dört yedeği ile birlikte 19 uncu madde esaslarına göre siyasî partilerden alınır. Bu
kurulların çalışma usul ve esasları, kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresi Yüksek
Seçim Kurulu tarafından kararlaştırılır.
MADDE 4. - 298 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ilave
edilmiştir.
İlçe seçmen kütük büroları ve il seçim kurulları için öncelikle adliye ve hükümet
. konaklarında yeterli nitelikte yer ayırmakla Cumhuriyet Başsavcıları ile mülkî amirler
görevlidir.
MADDE 5. değiştirilmiştir.

298 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
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Madde 74. - Sandıkların konulacağı yerleri ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi
için gerekli tedbirleri ilçe seçim kurullarının denetiminde sandık kurulu tespit eder.
Sandıkların konulacağı yerlerin belirlenmesinde seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve
gizli şekilde verebilmesi gözetilir. Özürlü seçmenlerin oylarmı rahatlıkla
kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınır. Sandıklar okul (özel okullar ve özel
dersaneler dahil) avlusu ve salonların elverişli kısımları gibi genel yerlere, yetmediği
takdirde kiralanacak kahvehane, lokanta gibi yerlere konur. Kışla, karargâh, ordugâh
gibi askerî bina ve tesislerle karakollara ve parti binalarma, muhtarlık odalarına sandık
konulamaz. Üçten fazla sandık konulan binalarda bina sorumlularının görev esasları
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
MADDE 6. - 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (b) ve (f) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
b) Belediye Başkanlığı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde
"Siyasî Partiler" ve bağımsız adaylar varsa "Siyasî Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi
yazılır. Bu ibarenin altma seçime katılan siyasî partilerin temsilcileri huzurunda Yüksek
Seçim Kurulu tarafından kur'a esasına göre en başta ve ortada partinin özel işareti, özel
işaretin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra, çapı 2 cm
olan bir boş daire basılır ve bütün bunlarm altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday
ad ve soyadları konulur.
f) İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde kullanılan birleşik oy
pusulasına siyasî parti adaylarının ad ve soyadları yazılmaz. Birleşik oy pusulası, isim
listesi hariç, yukarıdaki bentlerde yazılı şartlara uygun olarak hazırlanır.
MADDE 7. - 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesine birinci
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Siyasî partiler, ön seçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde, toplam
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının % 5'ini aşmamak üzere, ilini,
seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en
az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek -koşuluyla merkez adayı
gösterebilirler. Ön.seçim ya da aday yoklaması yapılmayan yerlerde, siyasî partilerin
merkez yoklaması veya diğer usullerden biri veya bir kaçı ile aday belirleme yetkileri
saklıdır.
MADDE 8. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 18 Nisan 1999 tarihine kadar
olan süre içinde siyasî partilerin tüzüklerinde gerekli düzenleme ve değişiklik yapma
yetkisi partilerin merkezdeki yetkili karar organlarına aittir.
GEÇİCİ MADDE 1. - Birlikte yapılmasına karar verilen 21 inci dönem
Milletvekili ve Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde, seçim ve sandık kurullarına
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilerden ve grubu bulunmamakla
birlikte son genel seçimlerde o yerde en çok oy alan partiden birer üye alınır. Bu
Kanunun yayımı tarihini takip eden bir ay içinde yukarıdaki esaslara göre ilçe seçim
kurulları yeniden oluşturulur.
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GEÇİCİ MADDE 2 . - 2 1 inci dönem Milletvekili ve Mahallî İdareler Genel
Seçimlerinde propaganda amacıyla bayrak, flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak
ve mahallelere aşılamaz. Siyasî parti teşkilât binalarmm önleri ile sadece miting
süresince miting yapılan meydanlar bu hükmün dışındadır. Bu madde hükmüne aykırı
hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3. - Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği
tarihten itibaren üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.
GEÇİCİ MADDE 4. - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma
yeterliliği bulunduğu halde 21 inci dönem Milletvekili ve Mahallî İdareler Genel
Seçimlerine hukukî veya fiilî mazaretleri olmaksızın katılmayanlara, 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesinde gösterilen para cezası beş milyon
lira olarak uygulanır.
MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

60
61

129
131
131

Sayfa
371
115
298:308

I- Gerekçeli 745 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
131 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa
Komisyonu görüşmüştür.
III-Esas No. : 2/1248

