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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Cumhurbaşkanı seç m ne, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak
n tel klere, seç m önces , seç m günü ve seç m sonrası yapılması gereken şlemlere l şk n usul ve esasları
düzenlemekt r.
Seç mde uygulanacak genel lkeler
MADDE 2 – (1) Cumhurbaşkanı halk tarafından seç l r.
(2) Seç m genel, eş t ve g zl oyla, bütün yurtta aynı günde, yargı yönet m ve denet m altında yapılır. Yurt
dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanmaları, 26/4/1961 tar hl ve 298 sayılı Seç mler n Temel Hükümler ve
Seçmen Kütükler Hakkında Kanun hükümler çerçeves nde sağlanır.
(3) Seçmen, oyunu tam b r serbestl kle kend s kullanır.
(4) Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.
(5) Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hâllerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tar hl ve 2820 sayılı S yas
Part ler Kanunu, 10/6/1983 tar hl ve 2839 sayılı M lletvek l Seç m Kanunu, 18/1/1984 tar hl ve 2972 sayılı Mahall
İdareler le Mahalle Muhtarlıkları ve İht yar Heyetler Seç m Hakkında Kanun, 23/5/1987 tar hl ve 3376 sayılı
Anayasa Değ ş kl kler n n Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun le bunların ek ve değ ş kl kler n n bu Kanuna
aykırı olmayan hükümler uygulanır.
(6) Yüksek Seç m Kurulu, Cumhurbaşkanı seç mler n n başlamasından b t m ne kadar, seç m n düzen ç nde
yönet m ve dürüstlüğü le lg l bütün şlemler yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekl lke kararları almaya, beş nc
fıkrada sayılan kanunlar le bu Kanunda seç mle lg l olarak yer alan bütün süreler gerekt ğ nde kısaltarak tesp t ve
lâna yetk l d r.
Seç m dönem , seç m dönem n n başlangıcı ve seç mler n tamamlanması
MADDE 3 – (1) Cumhurbaşkanı seç mler beş yılda b r yapılır. B r k mse en fazla k defa Cumhurbaşkanı
seç leb l r.
(2) Cumhurbaşkanı seç m , Cumhurbaşkanının görev süres n n dolmasından öncek altmış gün ç nde;
makamın herhang b r şek lde boşalması hâl nde se boşalmayı tak p eden altmış gün ç nde tamamlanır.
Cumhurbaşkanı seç m dönem , Cumhurbaşkanının görev süres n n dolmasından öncek altmışıncı gün, makamın
herhang b r şek lde boşalması hâl nde se boşalmayı tak p eden gün başlar.
(3) İk nc fıkrada öngörülen süreler ç nde seç m n tamamlanması amacıyla, Yüksek Seç m Kurulu tarafından,
seç m takv m resen bel rlen r ve lân ed l r.
Seç m s stem ve uygulanması
MADDE 4 – (1) Genel oyla yapılacak seç mde, geçerl oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı
seç lm ş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı zleyen k nc pazar günü k nc oylama yapılır.
Bu oylamaya, lk oylamada en çok oy almış bulunan k aday katılır ve geçerl oyların çoğunluğunu alan aday
Cumhurbaşkanı seç lm ş olur.
(2) İk nc oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan b r n n ölümü veya seç lme yeterl ğ n kaybetmes
hâl nde, k nc oylama, boşalan adaylığın b r nc oylamadak sıraya göre kame ed lmes suret yle yapılır. Bunların
dışındak sebeplerle boşalma olması hâl nde kame yoluna g d lemez.
(3) Oylamalara tek adayla g d lmes hâl nde, oylama referandum şekl nde yapılır. Aday geçerl oyların
çoğunluğunu alması hâl nde Cumhurbaşkanı seç lm ş olur. Oylamada, adayın geçerl oyların çoğunluğunu alamaması
hâl nde seç m yen len r.
(4) Yen seç len Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süres dolan Cumhurbaşkanının görev
devam eder. Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çek lme veya başka b r sebeple boşalması hâl nde, yen s seç l nceye
kadar, Türk ye Büyük M llet Mecl s Başkanı Cumhurbaşkanlığına vek ll k eder ve Cumhurbaşkanına a t yetk ler
kullanır.
(5) Cumhurbaşkanı seç len n, varsa part s le l ş ğ kes l r ve Türk ye Büyük M llet Mecl s üyel ğ sona erer.
Seç m n ger bırakılması
MADDE 5 – (1) Türk ye Büyük M llet Mecl s tarafından savaş sebeb yle yen seç mler n yapılmasına mkân
görülmed ğ ne da r karar ver lmes hâl nde, Cumhurbaşkanı seç m b r yıl ger ye bırakılır.
(2) Ger bırakma sebeb ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındak usule göre bu şlem tekrarlanab l r.
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