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İ L A N

BAYRAMPAŞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 
nedeniyle;

1-Muhtarlık bölgesi askı listeleri, İlçemiz Mahalle muhtarlıklarında 20.03.2023 Pazartesi günü 
saat 08.00’ de askıya çıkarılarak, 02.04.2023 Pazar günü saat 17.00’ de askıdan indirilecektir.

2-Muhtarlık Bölgesi Askı listelerine yazılmak veya bulunan kayıtlarında değişiklik/düzeltme 
yapmak veya yerleşim yerini değiştirenlerin yazımı;

a)-Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında 
yanlışlık veya eksiklik yahut olay bilgisi değişikliği bulunanlar önce ilgili nüfus müdürlüğüne sonra ilgili 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvururlar.

 b)-Askı süresi ( 20 Mart 2023-02 Nisan 2023 ) içinde seçmen niteliğine sahip olduğu halde 
muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan veya başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı 
olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen kişiler, 
adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için bizzat veya 5490 
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. Maddesinde sayılanlar ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan 
formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira 
sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile, 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla afet 
bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan 
ve askı döneminde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık 
bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişilerden (belge istenmeksizin) bizzat başvururlar ve nüfus 
müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim ederler. 

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını yukarıdaki 
belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne yapabilirler.

c)-Yapılacak seçimlerde 14/05/2005, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde 
28.05.2005 tarihinde  ve daha önce doğanlar ( yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. 
Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazı gereklidir), 

 d)-Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını 
kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç) öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi 
olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların 
bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlülerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve 
onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim ederler.

 e)-06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla afet bölgesi olarak kabul edilen 
yerlerde kayıtlı olup, seçmen niteliğini taşıyan ve Adres Kayıt Sistemi  Uygulama Yönergesi’nin 7. 
Maddesi uyarınca “Diğer Adres” olarak belirtilen (yatılı okul, öğrenci yurdu, huzurevi, karavan, çadır, 
prefabrik evler, spor salonu, yurt, sosyal ve eğitim tesisleri gibi) yerlerde kalıp, kaldıkları yerleşim yeri 
adresinde oylarını kullanmak isteyenler orada kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile tescil edilen 
adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği  ve ekleri İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığına teslim ederler.

 f)-Seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs 2023 tarihi itibariyle terhis olan ya da asteğmenliğe naspedilen 
ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları 
dondurulmuş bulunanlar başvuruda bulunurlar.(Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin 
veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
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 g)-4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405 ve 406. Maddelerindeki sebeplerle haklarında 
kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme kararı ile ilgili İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığına müracaat edebilirler.

3-Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik formu ile bizzat veya bir 
yakını tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek 
üzere muhtarlıklara başvurabilirler.(“Engelli Beyan Formu’’ www.ysk.gov.tr internet adresinden 
alınabilir.)

4-Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı 
olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan “seyyar sandık kurulu 
talep formu’’ ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek 
üzere muhtarlıklara askı süresi içinde başvuruda bulunabilirler.(Seyyar sandık talep formu ile birlikte 
“engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’’ veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu’’ ibaresinin 
yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir. Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı 
olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenlerden yeniden sağlık raporu 
istenmez.) 

5- Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak için 20.03.2023–02.04.2023 tarihleri arasında 
başvuruda bulunulacak, 02 Nisan 2023 Pazar  günü saat 17.00’ den sonra yapılacak başvurular İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlıklarınca ve Nüfus Müdürlüklerince dikkate alınmayacaktır. 
         
             İlgililere ve halkımıza ilanen tebliğ olunur. 15.03.2023 
         

                                                                                                            Pınar ŞAFAK
                                                                                   Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı


