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GELECEK PARTİSİ 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ ADAY BELİRLEME 

YÖNETMELİĞİ 

 

GİRİŞ 

 

Yönetmeliğin Amacı 

 

Madde 1- İş bu yönetmelik, milletvekilliği seçimlerinde Partimizin 

adaylarını belirleyecek usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

Hukuki Dayanak 

 

Madde 2- İş bu yönetmelik Parti tüzüğünün 124.maddesi gereğince 

düzenlenmiştir. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 3-             

• Parti: Gelecek Partisi 

• Tüzük: Gelecek Partisi Tüzüğü 

• Yönetmelik: Gelecek Partisi Seçim İşleri Yönetmeliği 

• PYK: Parti Yönetim Kurulu 

• PBK: Parti Başkanlık Kurulu 

• PSYK: Parti Sandık Yönetim Kurulu 

• YSK: Yüksek Seçim Kurulu 

• 2839 Sayılı Kanun: Milletvekilliği Kanunu 

• 2820 Sayılı Kanun: Siyasi Partiler Kanunu 

• 298 Sayılı Kanun: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

Hakkında Kanun 

 

 



[Buraya yazın]  
 

2 
 

 

 

 

SEÇİMLERE KATILMA VE İTTİFAK KARARI 

 

Seçimlere Katılma ile ilgili Karar Yetkisi 

Madde 4- Partinin ülkede yapılacak her türlü seçime tamamen veya 

kısmen tek başına katılıp katılmamasına karar verme yetkisi, Parti 

Yönetim Kurulu’na aittir. Kısmi katılım kararının, üye tam sayısının en az 

2/3 çoğunluğu ile alınmış olması gereklidir. Yapılacak seçimle ilgili PYK 

tarafından karar alınmaması halinde, Partinin her yerde seçime katılacak 

olduğu kabul edilir. 

 

Seçim İttifakı Karar Yetkisi  

Madde 5- Milletvekili seçimlerinde, seçimlere katılma yeterliliği olan diğer 

siyasi partiler ile ittifak yapmak suretiyle seçime katılmaya, ittifak 

protokolünü tasdik etme veya ittifaktan vazgeçmeye karar verme yetkisi 

PYK’na aittir. 

 

Partimizce ittifak yaparak seçime katılma kararı alındığında, seçimin 

başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, Genel Başkanın 

imzası ile ittifak protokolü Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilir.  

 

Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine 

kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilir. 

 

Diğer Siyasi Parti Üyelerinin Parti Listesinden Aday Olması  

Madde 6- Milletvekili seçimine katılma yeterliliğine sahip olduğu halde 

seçime katılmayan diğer bir parti üyesinin, Parti listesinden aday 

gösterilmesi kararı PYK yetkisindedir. Her halükarda bu karardan önce 

üyenin ve partisinin ayrı ayrı yazılı muvafakatlarının alınması zaruridir. 
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GENEL ESASLAR 

Adayların Başvuru Usul ve Esasları 

Milletvekilliği Adaylık Başvurusu  

 

Madde 7- Yüksek Seçim Kurulunun yayınladığı seçim takvimi dikkate 

alınarak Milletvekilliği için adaylık başvuru tarihleri, Parti Yönetim 

Kurulu’nca kararlaştırılır ve ilan edilir. Adaylık müracaatı başvuru dosyası 

ile PYK başka türlü karar almadıkça, doğrudan genel merkezdeki ilgili 

birime veya il başkanlıklarına adayın kendisi tarafından veya özel yetki ile 

yetkilendirilmiş vekili aracılığıyla yapılır.  

 

Milletvekili Aday Adaylığı Özel Aidatı 

 

Madde 8 – PYK Siyasi Partiler Kanununun 64. Mad.ne göre Milletvekili 

ödeneğinin net bir aylık tutarını aşmamak kaydıyla, aday adaylarından 

alınacak özel aidat miktarını belirler ve ilan eder. 

  

Aday adaylarının kadın, genç, engelli olması durumuna göre kademeli 

özel aidat belirlenebilir. 

 

Aday adayları, bu parayı alındı belgesi karşılığı Parti veznesine 

yatırabilecekleri gibi, banka hesabına da yatırabilirler.  

 

Aday adaylığından çekilme, ya da aday adayının adaylık listesine 

girememesi halinde alınan özel aidat geri verilmez. 

 

 Başvuruda Gerekli Belgeler 

 

Madde 9- Milletvekilliği aday adaylığı başvurularında, aşağıdaki bilgi ve 

belgeler istenir; 

 

1- Fotoğraflı başvuru formu, 

2- TC kimlik Numarasının bulunduğu kimlik kartı örneği, 
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3- Öğrenim durumunu gösterir diploma örneği (Noterce veya Parti 

Yetkililerince Onaylanmış Sureti), 

4- Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Belgesi, 

5- Oy verme günü itibarıyla askerlikle ilişiği olmadığına ilişkin belge, 

6- Aday adaylığı başvuru bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz, 

7- Parti Yönetim Kurulu’nca belirlenecek diğer bilgi ve belgeler, 

Parti Yönetim Kurulu Anayasa ve Kanunlara aykırı olmamak şartıyla 

seçimlere ilişkin adaylık başvuru ve şartlarını ilke kararlarıyla belirleyebilir. 

 

Adaylık Başvurusu Ön İncelemesi 

 

Madde 10- Partimizden aday olmak için müracaat edenlerin, 2839 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanunu, ilgili mevzuatlar ve Partimizin tüzük ve 

programında belirlenen ilkelere haiz olup olmadıkları, Parti Başkanlık 

Kurulu’nca veya PBK tarafından oluşturulacak komisyon tarafından 

yapılacak ön inceleme ile tespit olunur.  

 

On sekiz yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olanların adaylık başvuruları 

ön incelemeye alınır.  

 

Aşağıdaki hususlardan birine haiz olanların adaylık başvuruları ön 

inceleme sonucu reddedilir; 

 

a) İlkokul mezunu olmayanlar, 

b) Kısıtlılar,  

c) Askerlikle ilişiği olanlar, 

d) Kamu hizmetinden yasaklılar, 

e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne 

olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, 

 f) Affa uğramış olsalar bile;  
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1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 

istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma 

suçlarından biriyle mahkûm olanlar,  

 

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan 

veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum 

olanlar, 

 

3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,  

 

4. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve 

üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin 

birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri 

siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar. 

 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre yazılı suçların 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda karşılığını bulan suçlardan mahkûm olanlar da aynı 

kapsamda değerlendirilir. 

 

Ön incelemede memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri 

verilmesi) hususu ayrıca incelenir.  

 

Bu ön incelme akabinde adaylık değerlendirmesine alınacakları gösterir 

teklif listesi hazırlanır ve Parti Yönetim Kurulu’na sunulur. Parti Yönetim 

Kurulu, gerekli gördüğü incelemeyi yaparak ön seçim, aday yoklaması 

veya merkez yoklamasına katılabilecek aday adayları listelerini seçim 

çevresi esasına göre belirler. 

 

Aday Belirleme ve Sıralanması Yöntemleri  

 

Madde -11 Ön inceleme sonucu belirlenen aday adayları arasından Parti 

adayları ve bu adayların liste sıralamaları;  
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a)Ön Seçim 

b)Aday Yoklaması  

c)Merkez Yoklaması  

Yöntemlerinden birinin, birkaçının veya tamamının; aynı seçimde seçim 

çevresi ölçeğine göre aynı anda ve bir arada veya birinin ülke ölçeğinde 

tam olarak uygulanması yoluyla yapılır.  

 

Hangi seçim çevresinde, hangi yöntem veya yöntemlerle ve yöntemin 

hangi ölçekte uygulanacağına Parti Yönetim Kurulu’nca karar verilir.  

 

Aday belirleme yöntemine ilişkin alınan karar YSK’ya bildirilir. 

 

Ön seçim ya da aday yoklaması yapılan 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 gösterilebilir. 

 

Milletvekili seçiminde, seçim çevrelerinin en az % 50’sinde ön seçim veya 

aday yoklaması yöntemlerinden birinin uygulanması suretiyle ile aday 

belirlemesine özen gösterilir.  

 

Merkez Yoklaması  

 

Madde 12- Merkez yoklaması yöntemi, ön inceleme sonucu aday 

adaylıkları kabul edilenlerin,  seçim çevrelerine göre aday ve liste 

sıralamalarının, doğrudan Parti Başkanlık Kurulu tarafından 

belirlenmesidir.  

 

Parti Başkanlık Kurulu, aday listelerinin belirlenmesinden önce aday 

adayları ile ön görüşme, kamuoyu, teşkilat anketi ve eğilim yoklaması, 

yöntemlerine başvurabilir. 
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Ön Seçim 

  

Madde 13- Ön seçim, siyasi partiler siciline bildirilen parti üyelerinin, o 

seçim çevresinde, ön seçim seçmeni olarak oy kullanması ile; Siyasi 

Partiler Kanunu’nda belirlenen usullerle, yargı gözetim ve denetimi altında, 

serbest, eşit, gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. 

 

Üye Kayıt Defterinde Parti üyesi olarak kayıtlı bulunan ve önseçimlerin 

yapılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın son gününe kadar usulüne uygun 

olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen ve Başsavcılıkça 

seçim kurullarına gönderilen listelerde yer alan partili üyeler önseçimde oy 

kullanabilir. Kesin ihraç veya geçici çıkarma cezası alanlar seçmen 

listesinde yer alamazlar. 

 

İlçe Seçim Kurulları üye listelerini ön seçimden en az otuz gün evvel elinde 

olacak şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından temin eder.(SPK 

madde 42/5) 

 

Bu listeler önseçim tarihinden 25 gün önce parti yönetim kurulu ve ilçe 

seçim kurulu binaları önüne asılır. Parti üyeleri, parti seçmen listesine, 

asıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde yazıyla itiraz edebilirler. İtirazlar 

ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak 

karara bağlanır. İtirazın yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi 

düzeltilir. (SPK madde 42/5) 

 

Bir kimse, aynı zamanda, önseçimlerde ve merkez adaylığında, aynı 

seçim için birden fazla seçim çevresinden ön seçime katılamaz.(SPK 

madde 40) 

 

Aday Yoklaması  (Teşkilat Yoklaması) 

 

Madde 14- Aday yoklaması, aday yoklaması seçmeni olarak oy 

kullanabilecek partililer tarafından, Siyasi Partiler Kanununda yazılı usül  
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ve esaslara göre yargı gözetim ve denetimi altında serbest, eşit, gizli oy, 

açık tasnif esasına göre, aday ve liste sıralamasının yapılmasıdır.  

 

 

Aday Yoklaması Seçmenleri 

 

Madde 15- Yoklamanın yapılacağı seçim çevresinde oturmakta olan ve 

Parti üyeliği devam eden:  

 

a) Parti kurucuları,  

b) Eski bakan ve milletvekilleri,  

c) Belediye, il ve ilçe eski başkanları,  

d) Yan kuruluş eski il ve ilçe başkanları ile,  

e) İlin Partili bakan ve milletvekilleri,  

f) İlin Parti teşkilat kademeleri yönetim kurulları başkanları ile yönetim 

kurullarının asıl ve yedek üyeleri,  

g) İl disiplin kurulu başkanı ile asıl ve yedek üyeleri,  

h) Partili belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri,  

ı) Partili il genel meclisi üyeleri,  

i) Parti yan kuruluşlarının il ve ilçe yönetim kurulları başkanları ile yönetim 

kurullarının asıl ve yedek üyeleri,  

j) Parti üyeliği devam eden köy ve mahalle muhtarları,  

k) İl ve ilçe kongresi asıl delegeleri,  

l) İlin büyük kongre asıl delegeleri,  

m) Partinin aday yoklaması tarihinden en az bir yıl önce belirlenmiş ve 

görevi devam etmekte olan mahalle ve köy başkanları.  

 

Birden fazla seçim çevresi olan illerde, yukarıda yazılı aday yoklama 

seçmeni, üye olarak kayıtlı olduğu ilçenin bulunduğu seçim çevresinde  
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olmak üzere ve sadece bir oy kullanabilir. Partili bakan ve milletvekilleri 

ise, tek oy olmak üzere, il içinde dilediği seçim çevresinde kullanabilirler.  

 

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı; aday yoklaması tarihinden en az 30 gün 

önce, oy kullanacak aday yoklaması seçmenleri listesini, parti kütüğü ile 

birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına verir. Seçim ve Hukuk İşleri 

Başkanlığı bu yetkisini PBK kararı ile il ve ilçe başkanlıklarına devredebilir. 

 

Bu listeler aday yoklaması tarihinden 25 gün önce parti yönetim kurulu ve 

ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır.  

 

Parti üyeleri, parti seçmen listesine, asıldığı tarihten itibaren on beş gün 

içinde yazıyla itiraz edebilirler. İtirazlar ilçe seçim kurulu tarafından 

incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. İtirazın 

yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi düzeltilir.(SPK madde 42/5) 

 

Kontenjan Adaylığı  

 

Madde 16- Aday tespit ve sıralama işleminin, ön seçim veya aday 

yoklaması yöntemlerinden biri ile yapılmasına karar verilmiş olması 

hallerinde, TBMM toplam üye sayısının % 5’ini aşmamak üzere ilini, seçim 

çevresini ve liste sırasını ön seçim veya aday yoklamasından önce Yüksek 

Seçim Kurulu’na bildirmek şartıyla Genel Başkan merkez adayı 

göstermeye yetkilidir.  

 

Ön seçim veya aday yoklamasının kısmi uygulanması halinde Genel 

Başkan’ın göstereceği kontenjan aday sayısı, ön seçim veya aday 

yoklaması yapılan seçim çevrelerinden seçilecek milletvekili sayısı 

toplamının % 5’ini aşamaz.  

 

Bir seçim çevresinde birden fazla ve iki milletvekili seçilecek seçim 

çevrelerinde Genel Başkan kontenjanı kullanılamaz. Seçimin yapılacağı 

tarihte milletvekili olanlar ile belediye başkanı olanlar, kontenjan yöntemi  
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ile aday gösterilemezler. Genel Başkan tarafından kontenjan adayı 

gösterilecekler, ön seçim ve aday yoklamasına katılamazlar. 

 

Kurulların Oluşumu 

 

 Madde 17- Önseçim ve Aday Yoklamasında; 

 

a) İlçe Seçim Kurulu; ilçe seçim kurulu başkanı ile dört üyeden oluşur. 

Üyelerden ikisi o ilçede görev yapan Devlet memurları arasından seçilir. 

Bunlar kurulun devamlı üyesidirler. İki üye ise aday adayı olmayan parti 

üyeleri arasından belirlenir. Aynı usulle ikişer yedek üye de seçilir.  

 

b) Sandık Kurulu; bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. 

Sandık başkanı ile iki asıl, iki yedek üye Devlet memurları arasından, iki 

asıl iki yedek üye de partiler tarafından yukarıdaki fıkra esaslarına göre 

belirlenir. Kurullardaki üyelerin gelmemesi halinde yedekleri alınır; 

noksanlık yedeklerle giderilemiyorsa durum bir tutanakla tespit edilir ve 

kurul başkanı tarafından yukarıda nitelikleri açıklanan kimselerden 

seçilmek suretiyle tamamlanır.  

 

Ön Seçim ve Aday Yoklaması Müşahitleri 

 

Madde 18- Ön seçim ve aday yoklaması sırasında sandık başı işlemlerini 

takip etmek üzere Partimizden birer müşahit hazır bulunabilir. Ön seçimde 

ve aday yoklamasında aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandık başında 

bulunamazlar. 

 

Aday Adayı Listelerinin Seçim Kurullarına Verilmesi 

 

Madde 19- Ön inceleme sonucu aday adayı listeleri soyadına ve alfabetik 

sıraya göre düzenlenir.  Seçim çevreleri esas alınarak ön seçim ve aday 

yoklamasına katılabilecek tüm seçim çevrelerine ait aday adayları listesi 

Genel Başkanlık tarafından Yüksek Seçim Kuruluna; İlgili seçim  
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çevrelerine ait listelerde o çevrelerin parti il ve ilçe başkanlıklarınca, il ve 

ilçe seçim kurullarına verilir. 

 

Bu bildirimden sonra adaylıktan çekilmek ön seçime kadar dikkate 

alınmaz. Ancak, bu gibiler aday seçilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade 

eder. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır. 

 

Adayların Tanıtımı ve Propaganda 

 

Madde 20- Parti teşkilat organlarının ön seçim, aday yoklaması veya 

eğilim yoklamasına katılan parti aday adayları için propaganda yapmak 

amacı ile açık hava toplantıları, örf ve adete göre sohbet toplantısı 

yapabilirler. Bu tür toplantılarda başka aday adaylarına karşı kötüleyici 

beyanlarda bulunamazlar. 

 

Parti teşkilat organları, aday adayları için bunların vereceği bilgileri de 

esas alarak aday adaylarının meslek veya sanat hayatlarındaki derece, 

başarı ve eserlerini, memlekete yaptığı hizmetleri gösterir vesikalık 

fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırıp dağıtabilir. Aday adaylarının 

soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek benzer bilgileri içeren 

matbualar sandık başlarına asılabilir. 

 

Ön seçim, aday yoklaması veya eğilim yoklamasına katılan aday adayları, 

partinin programı, büyük kongresinin ve yetkili merkez organlarının 

kararları ile partinin seçim bildirisi haricinde, milli, mahalli yahut mesleki 

çapta herhangi bir vaadde bulunamazlar, oy kullanacak partili üyelere 

veya yakınlarına maddi çıkar sağlama amacı güdemezler; önseçimlerde 

oy kullanacakları etkilemek maksadıyla meşru ve hukuka uygun olmayan 

davranışlarda bulunamazlar.  

 

Ön Seçim ve Aday Yoklaması Oy Pusulaları 

 

Madde 21- Parti organları, aday adaylarının soyadı alfabe sırasına göre 

düzenledikleri çarşaf listelerini hazırlar ve oy pusulalarını çoğaltarak il ve  
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ilçe seçim kurulu başkanlıklarına yeteri kadar zarf ile birlikte verirler. İlçe 

seçim kurulu başkanlıkları oy pusulalarını ve zarfları mühürledikten sonra, 

seçim günü sandık başkanlıklarında hazır bulundururlar. 

 

 Oy Kullanmaya Ait Esaslar 

 

Madde 22- Ön seçim ve aday yoklamasında sandık seçmen listesine 

kayıtlı her partili seçmen oy verme hakkına sahiptir. Seçmen sandık 

listesine kayıtlı olmayan oy veremez. 

 

Önseçim ve aday yoklamasında oy vermek için parti seçmen kartının 

gösterilmesi şarttır. Bu belgeyi göstermeyenlerden veya belgenin sahibi 

olduğunda tereddüt edilenlerden parti kimlik kartı, o da yoksa T.C kimlik 

kartı istenir. 

  

Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya 

görevlendireceği kurul üyesi oy pusulasını, sandık kurulu başkanlığının 

mühürü ile mühürledikten sonra verir.  

 

Partili seçmen, aday adaylarının karşısına işaret koymak suretiyle tercihini 

kullanır. İşaretleme, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısından 

çok ve yarısından az olamaz. İşaretlemede belirlenen miktar ve nispetlere 

uyulmaması halinde o oy pusulaları geçersiz sayılır. 

 

İtiraz Hakkı: 

 

 Madde 23– Ön seçim ve aday yoklamalarında seçim ve sandık 

kurullarının veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı ilgili 

siyasi parti, o siyasi partiden ön seçimde aday adayı olanlar veya o siyasi 

partilerin teşkilat kademelerinin başkanları veya vekilleri ile parti 

müşahitleri itiraz edebilirler. 
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Bir seçim çevresinde ön seçimin, ön seçim işlemleri sebebiyle iptaline 

karar verildiği takdirde, önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün 

adaylar Partinin yetkili kurulları tarafından tespit edilir.  

 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği 

hallerde, tutanakları iptal olunan adayların yerine ön seçimde aldıkları oy 

sırasına göre başta gelenlere tutanak verilir. Sırada olanlar yetmediği 

takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu maddenin yukarıdaki 

fıkrası uygulanır.  

 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna 

bildirilmesinden sonra, ön seçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikayetler 

dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikayetler üzerine 

başlamış olan işlemler durdurulur. 

 

Ön Seçim ve Aday Yoklaması Sonuçlarının Siyasi Partilere 

Bildirilmesi 

 

Madde 24- SPK hükümlerine göre usule uygun olarak yapılan ön seçim 

sonuçlarını, Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen ön seçimle 

tespit edilmiş parti adayları listelerinin tasdikli birer örneğini Genel 

Başkanlığa teslim eder. Genel başkanlık, SPK’nın 38 inci madde ve parti 

mevzuatı gereğince merkez adayı olarak seçilen parti adaylarını bu 

listelere dahil ederek seçim çevrelerine göre düzenleyeceği parti adayı 

cetvellerini, kanun hükümlerine göre Yüksek Seçim Kuruluna süresi 

içerisinde bildirir. 

 

Aday listelerinin verilmesinde uyulması zorunlu yöntem; 

 

Madde 25- Partinin,  seçim çevrelerine ilişkin aday listeleri, “her ilin ve bir 

il birden fazla seçim çevresine bölünmüş ise, her bir seçim çevresinin 

adayları ayrı ayrı kâğıtta gösterilmek suretiyle aday listeler” ve bu listeleri 

ihtiva eden elektronik belge Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen seçim 

takviminde öngörülen süre içinde YSK’ya teslim edilmelidir. 
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İllere ait bu listeler alfabetik sıraya dizilerek listenin baş tarafına ilin adı, il 

birkaç seçim çevresine bölünmüş ise (her bir çevre ayrı ayrı olmak üzere) 

ilin adıyla birlikte bölünen seçim çevresinin numarasının yazılması, bunun  

altına da o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar adayların 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları, adları, soyadları, öğrenim 

durumları (ilk, orta, yüksek biçiminde) ve meslekleri (birden çok meslek 

varsa yalnız biri) gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazılmak suretiyle 

düzenlenmelidir.   

 

Her aday için, 2839 sayılı Kanunun 10 ve 11. maddelerine göre, seçilme 

yeterliliği ile ilgili öğrenim durumlarını gösterir diploma, askerlikle ilişiği 

olmadığına dair belge ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir 

nüfus cüzdanı örneği (noter veya parti yetkililerince onaylanmış) ile adli 

sicil ve arşiv kaydı belgesi eklenir. 

 

Listelerin her sayfasının siyasi parti mührünü ve yetkili imzayı taşıması 

gerekir.  

 

Adaylara karşı itiraz 

 

 Madde 26  – Adayların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde il 

seçim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, İl seçim kurullarınca, en geç iki gün 

içinde karara bağlanır.  

 

İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz 

edebilirler.  

 

Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilanı 

gününe kadar bu itirazları karara bağlar. 

 

Adayların İncelenmesi 

 

 Madde 27- Bir il, bir kaç seçim çevresine bölünmüş olsa bile il seçim 

kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme 

sonunda, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu  
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görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya, 

siyasi partilerin il başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 

 

Adayların İlanı 

 

 Madde 28- Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün 

adayları seçim takvimini dikkate alarak, seçim çevreleri itibariyle Resmi 

Gazete ve radyo ile ilan eder. İl seçim kurulları da kendi seçim 

çevrelerindeki adayları, Yüksek Seçim Kurulunun belirttiği tarihte, alışılmış 

araçlarla ilan ederler. 

 

Aday Listelerindeki Boşalmanın Doldurulması 

 

Madde 29- a) Aday listeleri kesinleşmeden önce istifa, ölüm ve kısmi iptal 

gibi sebeplerle aday listelerinde boşalma olması durumunda, sıralama ön 

seçim veya aday yoklaması yöntemlerinden biri ile yapılmış ise, boşluk 

liste sonuna kaydırmak suretiyle en çok oy almış liste dışı adayın listeye 

dâhil edilmesi ile doldurulur. Ön seçim veya aday yoklamasını, tümden 

veya seçim çevresi ölçeğinde en az 1/3 nispetinde iptal edilmesi 

durumunda, boşalan adaylıkları tamamlama yetkisi Parti Başkanlık 

Kurulu’ndadır. Merkez yoklaması yöntemi ile yapılan listelerde meydana 

gelebilecek boşalmalarda ise liste Parti Başkanlık Kurulu’nun belirlediği 

ismin bildirilmesi yolu ile doldurulur. 

 

b) Aday listelerinin kesinleştiği tarihten, oy verme günü saat 17.00'ye 

kadar ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek 

eksilmeler, listelerin tamamlanmasını gerektirmez. Ancak, aday 

listelerinde yukarıdaki nedenlerle boşalma olması halinde listedeki adaylar 

liste sırasına göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerler doldurulur. 

 

Alt Kademe Teşkilat Yöneticilerinin Aday Adaylığı  

 

Madde 30- Parti il ve ilçe başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyesi olan 

parti görevlilerinin, aday adayı olması durumunda, YSK’nın belirlediği  
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seçim takvimine göre belirtilen süre içinde görevlerinden istifa etmeleri 

zorunludur. 

  

Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık Müracaatı  

 

Madde 31- Milletvekili seçimlerinde aday adaylığı için Parti üyesi olma 

şartı aranmaz. Parti üyesi olmadan aday gösterilip seçilenler, Parti 

üyeliliğine alınmış sayılırlar. Milletvekili seçilenlerin üyelik kayıtları tüzüğün 

8. maddesi gereği genel merkezce tamamlanır.  

 

Parti Adayı Olarak Seçilmiş Olanların Yeniden Adaylığı  

 

Madde 32- Parti listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan milletvekilleri, 

kesintisiz en fazla üç dönem aynı görevi yürütebilir. Ancak, ara veren 

kimseler tekrar aynı görevlere aday gösterilebilir. Yapılacak seçimde, 

doğacak duruma bağlı olarak merkez yoklaması usulü ile aday 

belirlenmesinin zorunlu olması hali hariç olmak üzere, kontenjan adayı 

olarak seçilmiş olan kimse, aynı yöntem ile tekrar aday gösterilemez. 

 

Yürürlük 

Madde 33- İş bu Yönetmelik Parti Yönetim Kurulunun 04.08.2021 tarih ve 

25 no’ lu kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme 

Madde 34-  İş bu Yönetmelik hükümlerini Parti Yönetim Kurulu yürütür. 

 


