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GELECEK PARTİSİ 

SEÇİM İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Yönetmeliğin Amacı 

Madde 1- Bu yönetmelik, Partimizin katılacağı seçimlerde hak ve menfaatlerinin korunması, 

teşkilatlarımızın seçime hazırlanması, seçim iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak takibi, seçimin 

başlangıcından bitimine kadar düzen ve dürüstlük içinde yürümesinin temini, teşkilatlarımızın 

seçime ilişkin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının 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 

SKM: Seçim Koordinasyon Merkezi  

YSK: Yüksek Seçim Kurulu 

298 Sayılı Kanun: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi 

Madde 4- Seçimler, yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır.  

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün 

işlemleri yapma ve yaptırma, seçim sürecince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün 

yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim 

Kurulunundur. 
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Yüksek Seçim Kurulu bu görevini doğrudan veya İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu, Yurtdışı İlçe Seçim 

Kurulu ve Sandık Kurulları aracılığıyla yerine getirir. 

 

Seçim Kurulları 

Madde 5 - Resmi seçim kurulları aşağıdaki kurullardan oluşur: 

(a) Yüksek Seçim Kurulu 

(b) İl seçim çevresinde kurulan, İl Seçim Kurulu, 

(c) İlçe seçim çevresinde kurulan, İlçe Seçim Kurulu, 

- Merkez ilçe seçim kurulu 

- Yurtdışı ilçe seçim kurulu 

(ç) Sandık bölgesinde kurulan Sandık Kurulu 

 

Resmi Sandık Kurulları 

Madde 6 - İlçe seçim kurulu tarafından, mahalle ve köylerde her sandık bölgesi için sandık kurulu 

oluşturulur. 

Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden (bir başkan, bir kamu görevlisi üye, beş 

siyasi parti temsilcisi üye) olmak üzere yedi kişiden oluşturulur. 

Sandık kurulu başkanı, kamu görevlisi üye ve siyasi parti temsilcisi üyeler 298 Sayılı Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 22. ve 23. maddesine göre belirlenirler. 

Sandık kurulunun siyasi parti temsilcileri, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı 

bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış beş partiden 

oluşur. 

Bu yolla tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı 

şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre aynı usulle 

tamamlanır. 

Yukarıdaki hükümler uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği 

takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad 

çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle 

bildireceği kimseler sandık kurulu üyesi olur. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık kurulu üyelerinden göreve gelmeyenin yerine, 

öncelikle, gelmeyen üyenin yedeği alınır. 

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksiklikler ilçe seçim kurulu başkanı 

tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan 

kimselerden doldurulur. 
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Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun 

başkanı tarafından yapılır. 

Seçim günü, sandık kurulu oluşması sırasında kurul üyelerinde eksiklik olması durumunda eksikliler, 

o seçim bölgesinde seçme yeterliğini haiz ve okur-yazar olanlar arasından, başkanın seçeceği 

kimselerle doldurulur. 

 

Müşahitler 

Madde 7- Sandık başı işlemlerini takip etmek üzere siyasi partiler ve bağımsız adaylar birer müşahit 

(gözlemci) görevlendirebilirler (298 Sayılı Kanun m.25). 

 

Seçmen Kütüğü 

Madde 8- 298 Sayılı Kanuna göre, seçmen olan vatandaşları tek olarak tanımlayan ve seçmenin 

oturduğu yeri belirleyen bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına ‘seçmen kütüğü’ denir. 

Her seçmen, seçim kütüğü sıra numarası, adı, soyadı, ana ve babasının adı, doğduğu ilçe, doğum yılı 

ile belirlenir ve tanımlanır. 

Seçmen kütüğündeki bilgilerin mevzuata uygun şekilde değiştirilmesi, düzeltilmesi ve 

tanımlanmasına seçmen kütüğünün ‘güncelleştirilmesi’ denilir. 

Yurt dışında bulunan vatandaşların adres kayıt sistemindeki bilgilerine dayalı olarak oluşturulan 

bilgiler topluluğuna  ‘yurtdışı seçmen kütüğü’ denilir. 

 

Sandık Seçmen Listesi 

Madde 9- Seçmen kütüğünde yazılı adreslerine göre aynı sandık bölgesinde oturan, seçmen 

kütüğünde yazılı seçmenleri; seçmen kütüğü numarası, adı, soyadı, ana ve baba adı, doğum yılı, 

doğum yeri, adresinin yazılı olduğu ve soyadı alfabe sırasına göre sıralanmış listeye ‘sandık seçmen 

listesi’ denilir. Sandık seçmen listesinin her sayfasında ait olduğu, il, ilçe ve muhtarlık isimleri ve 

sandık numarası ile geçerlik süresi belirtilir. 

Sandık kuruluna verilecek nüshalarda ayrıca sandık başı işlemleri için gerekli sütunlar bulunur.  

Sandık seçmen listesi;  

(a) Her sandık için iki nüsha sandık kurulu başkanına, oy verme gününden 30 gün önce 

(b) Birer nüsha seçime katılan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, oy verme gününden 20 gün 

önce 

(c)Bir nüsha ilgili muhtarlığa, oy verme gününden 20 gün önce teslim edilmek üzere; 

İlçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.  

Muhtarlıklardaki seçmen listelerini vatandaşlar her zaman inceleyebilir (298 Sayılı Kanun m. 43). 
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Seçmen Bilgi Kağıdı 

Madde 10- Seçim kütüğünde kayıtlı her seçmen için, seçmene hangi seçim bölgesinde, kaç numaralı 

sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarası ve diğer bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen bilgi 

kâğıdı hazırlanır. Seçim çevrelerinin özelliklerine göre gönderilir veya dağıtılır (298 Sayılı Kanun 

m.44). 

 

Sandık Sayım ve Döküm Cetveli 

Madde 11- Sandıkların kapanmasından sonra sayım ve döküm işlemlerine geçilir. Geçersiz oylar 

çıkartılıp, geçerli oylar belirlendikten sonra siyasi partilerin ve bağımsız adayların almış oldukları 

oylar, sandık kurulu ve müşahitlerin huzurunda gösterilmek suretiyle sayım ve döküm cetveline 

işlenir. 

 

Sandık Sonuç Tutanağı 

Madde 12- Sandık kurulu, her seçim türü için ayrı hazırlanmış sandık sonuç tutanağını, iki nüsha 
olarak, sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım ve döküm cetveli sonucuna 
göre düzenler. Bu tutanak sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından ad ve soyadları yazılarak 
imzalanır ve sandık kurulu mührü ile mühürlenir. 

Sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, sandık kurulu tarafından sandığın konulduğu bina ve 

yapıda herkesin görebileceği yere asılır. 

Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti 

ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince 

imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir. Bu tutanaklar talep halinde öncelikle sandık 

kurulunun siyasi partili üyelerine imza karşılığında verilir. Ancak bu halde o partinin müşahidine 

ayrıca tutanak verilmez. 

Sandık sonuç tutanağı verilen müşahit ve sandık kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile temsilcisi 

oldukları siyasi partinin adı veya bağımsız adayın adı ve soyadı sandık kurulu tutanak defterine 

yazıldıktan sonra tutanağın teslim alındığına dair imzaları alınır. 

Oy verme gününden önce sandık kuruluna her seçim türü için oy pusulasındaki siyasi parti ve 

bağımsız aday sayısından beş fazla sayıda boş sandık sonuç tutanağı verilir (298 Sayılı Kanun m.105). 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEŞKİLATLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Parti Sandık Yönetim Kurulu 

Madde 13- Mahalle ve köylerde Partimizin en uç teşkilat birimi olarak, her sandık bölgesinde, sandık 

sayısınca bir başkan ve iki başkan yardımcısı olmak üzere en az üç kişiden oluşan parti sandık 

yönetim kurulu (PSYK) teşekkül ettirilir.  
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Teşkilat başkanları, PSYK oluşumunda seçim ve hukuk işleri başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışır. 

PSYK’nın oluşumunda, aynı sandık bölgesinde veya aynı köy ve mahallede oturan, ehliyet ve liyakat 

sahibi ve temsil kabiliyeti olan kimselerden seçilmesine özen gösterilir. 

Bir teşkilat birimi olarak, PSYK’lar seçim zamanına ve takvimine bağlı olmaksızın sürekli aktif olması 

gereken kurullardır. 

 

Parti Sandık Yönetiminin Görev ve Sorumlulukları 

Madde 14- Parti Sandık Yönetim Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır; 

(1) Sandık esaslı çalışma yöntemini işletmek, 

(2)  Sorumlu olduğu sandığın ‘seçmen listesini’ temin etmek, 

(3)  Sandık seçmen listesindeki seçmenleri Partimize üye yapmak, 

(4)  Üyelerimizle toplantılar gerçekleştirmek, 

(5)  Sorumlu olduğu seçmenleri ziyaret etmek, parti politikalarını anlatmak, onları dinlemek, 

(6)  Sandık bölgesindeki sorunları tespit edip bildirmek, 

(7)  Seçmen listesinin güncelleme işlemlerini takip etmek; bun ilk defa oy kullanacak genç 

seçmenleri, yeni taşınan seçmenleri veya başka bir yere taşınan seçmenler ile ölenleri rapor 

etmek,  

(8)  Seçim sürecinde resmi sandık kurulun asıl ve yedek üyeliği ile müşahitlik görevlerini 

yürütmek. 

 

Partinin Resmi Sandık Kurulu Üyesi 

Madde 15- Partimizi temsilen asıl ve yedek ‘Sandık Kurulu Üyesi’ olacak kişiler; mahalle başkanın 

teklifi ile, öncelikle parti sandık yönetim kurulundan veya o mahalle ve köyde ikamet eden üyelerimiz 

arasından veya bu görevi icra edebilecek Parti mensupları arasından belirlenerek, İlçe Başkanlığınca 

İlçe Seçim Kuruluna bildirilir. 

İlçe Seçim Kurulunca Partimiz adına sandık kurullarında görevlendirilmesi yapılan sandık kurulu asıl 

ve yedek üyeleri, seçim günü oy verme işleminin başlamasından önce görev bölgesine gidip resmi 

sandık kuruluna katılarak, oy verme işlemlerinin bitip, oy sayım ve dökümü ile sandık sonuç 

tutanağının imzalanıp, sonuçların ilçe seçim kuruluna teslim edilmesine kadar Partimiz adına görev 

icra eder. 

Parti Müşahidi (Gözlemcisi) 

Madde 16- Mahalle başkanının teklifi ile, öncelikle Parti Sandık Yönetim Kurulundan veya o mahalle 

ve köyde ikamet eden üyelerimizden veya bu görevi icra edebilecek parti mensupları arasından 

sandık başı işlemlerini takip etmek üzere ‘Parti müşahidi (gözlemcisi)’ ilçe başkanlığı tarafından 

görevlendirilir. 

Müşahit sayısında sınırlama olmadığından görevin gerektirdiği ölçüde görevlendirme yapılabilir.  
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Parti Müşahidinin (Gözlemcisinin) Görev ve Sorumlulukları 

Madde 17- Parti müşahidinin (gözlemcisinin) görev ve sorumlulukları şunlardır; 

(1) Seçim öncesi parti içi eğitimlere katılmak, 

(2) Mahalle başkanından veya ilçe başkanlığından ‘müşahit kartını’ temin etmek, 

(3) Seçim günü Partimiz adına sandık başı iş ve işlemlerini takip etmek, 

(4) Sandık başında meydana gelen usulsüz iş ve işlemlere karşı şikâyet ve itirazda bulunmak, 

(5) ‘Sandık Sonuç Tutanağının’ onaylı bir suretini sandık kurulundan almak, 

(6) En kısa sürede Sandık Sonuç Tutanağını Partimizin yetkili birimlerine uygun vasıtalarla 

ulaştırmak. 

 

Belde Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri 

Madde 18- Belde seçim ve hukuk işleri başkanlığının seçim işlerine ilişkin görev ve yetkileri şunlardır; 

(1) Katılacağı seçimlerde Partimizin hak ve menfaatlerini korur, 

(2) Belde de seçim takviminin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar,  

(3) Parti müşahitlerinin tespitini ve tayinini yapar, 

(4) Seçim gününden önce Partimizin resmi sandık kurulu üyeleri ile parti müşahitlerinin eğitimini 

sağlar, 

(5) Gerektiğinde seçim koordinasyon merkezinin kurulması, çalışması, eğitimi hususunda belde 

başkanına ve belde yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak görev icra eder. 

 

İlçe Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri  

Madde 19- İlçe seçim ve hukuk işleri başkanlığının seçim işlerine ilişkin görev ve yetkileri şunlardır: 

(1) İlçe genelinde seçime hazırlık faaliyetlerinin icrasından, seçim takviminin işletilmesinden, 

seçimlerle ilgili yapılacak iş ve işlemlerden ilçe başkanı ve ilçe yönetimine karşı sorumludur. 

(2) İlçe genelinde PSYK’nın her sandık bölgesinde tam ve eksiksiz olarak kurulmasında, ilçe 

teşkilat başkanı ile birlikte yetkili ve sorumludur. 

(3) Başta PSYK’lar olmak üzere, ilçe teşkilat mensuplarının, belirli aralıklarla seçime hazırlık ile 

ilgili eğitimlerini, ilçe teşkilat başkanlığı ve ilçe parti içi eğitim başkanlığıyla birlikte koordineli 

bir şekilde yapar. 

(4) İlçe ve beldelerde SKM’lerin kurulmasını sağlar. Kuruluş amacına uygun şekilde çalışmasını 

gözetir. 

(5) YSK ve Genel Merkez tarafından seçime yönelik olarak yayınlanan genelgeleri takip eder. 

Seçim takviminde yapılması gereken işlerin günü gününe yapılması için her türlü tedbiri alır. 

(6) 298 Sayılı Kanun’da belirtilen hususlardan; 

a- Seçimlerle ilgili olarak, Parti adına itiraza yetkili kılınanları süresinde ilçe seçim kuruluna 

bildirir. (m.17) 

b- İlçe seçim kurulunda partiyi temsilen bulunacak bir asıl ve bir yedek üyeyi süresinde 

bildirir. (m.19) 
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c- Sandıklarda partiyi temsilen görev yapacak bir asıl ve bir yedek sandık kurulu üyelerini 

gösterir listeyi zamanında ilçe seçim kuruluna verir. 

d- Seçim günü sandık başı iş ve işlemleri takip etmek amacıyla, her sandık için en az bir kişi 

olmak üzere, müşahitleri (gözlemcileri) teşkilat başkanlığı ile koordineli olarak belirler ve 

eğitimlerini yaptırır (m.23 ve m.72) 

(7) Seçim iş ve işlemleri ile ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ve mevzuata aykırı durumlarda 

itiraz ve şikayet yollarının çalışmasını sağlar. 

(8) İlçe genelinde sandık sonuç tutanaklarının alınmasına ve sonuçların zamanında ilgili birimlere 

ulaştırılmasına nezaret eder. 

 

İl Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri 

Madde 20- İl seçim ve hukuk işleri başkanlığının seçim işlerine ilişkin görev ve yetkileri şunlardır: 

(1) İl genelinde seçime hazırlık faaliyetlerinin icrasından, seçim takviminin işletilmesinden, 

seçimlerle ilgili yapılacak iş ve işlemlerden il başkanı ve il yönetimine karşı sorumludur.  

(2) İl, ilçe ve beldelerde SKM merkezlerinin kurulmasını sağlar. Kuruluş amacına uygun şekilde 

çalışmalarına nezaret eder. 

(3) İlçelerde her sandık bölgesinde kurulacak PSYK’nın oluşumunu takip eder. 

(4) İlçelerde her sandık için belirlenmesi gereken müşahitlerin (gözlemcilerin) belirlenmesine 

nezaret eder. 

(5) Seçim öncesinde ve seçim sonrasında başta PSYK, resmi sandık kurulu üyeleri ile müşahitlerin 

ve teşkilat mensuplarının seçim mevzuatı ve süreci ile ilgili olarak eğitimlerinin yapılmasını 

koordine eder. 

(6) YSK ve Genel Merkez tarafından seçime yönelik olarak yayınlanan genelgeleri takip eder. 

Seçim takvimine göre yapılması gereken işlerin zamanında yapılması için her türlü tedbiri alır. 

(7) 298 Sayılı Kanun’da belirtilen hususlardan; 

a- Seçimle ilgili olarak, parti adına itiraza yetkili kılınanları zamanında il seçim kuruluna 

bildirir. (m.17) 

b- İl sınırları içerisinde bulunan ilçelerin, yönetmeliğin 19uncu maddesinin (a) ve (b) 

bendleri gereğince ilçe seçim kuruluna yapacakları bildirimleri takip eder. 

c- Müşahit (gözlemci) tespitlerine nezaret eder. 

(8) Seçim iş ve işlemleri ile ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ve mevzuata aykırı durumlarda 

itiraz ve şikâyet yollarının çalışmasını sağlar. 

(9) İl genelinde sandık sonuç tutanaklarının alınmasına ve sonuçların zamanında ilgili birimlere 

ulaştırılmasına nezaret eder. 

 

Genel Merkez Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri  

Madde 21- Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Anayasa ve seçim kanunları, Siyasi Partiler Kanunu, parti 

tüzüğü ve programı ile partinin yetkili organlarının belirleyeceği yönetmelik ve ilkeler çerçevesinde, 

seçim iş ve işlemlerinin takibi, teşkilatların seçime hazırlanması, partimizin hak ve menfaatlerinin 

korunması, seçimin başlangıcından bitimine kadar adil, şeffaf, serbest, eşit şartlarda, düzen ve 

dürüstlük içinde yürütülmesi ve partinin tüm seçim faaliyetlerini salimen yürütmek ile; 
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Partinin hukuk politikalarının belirlenmesi, Partinin veya parti mensuplarının parti faaliyetleri 

sonucunda karşı karşıya kaldığı hukuk süreçlerinin takibi, yargı mercilerinde partinin hak ve 

menfaatlerinin korunması, bu amaçla hukuk servisinin kurulması ve nezaret etme faaliyetlerini 

yürütmek üzere oluşturulmuştur. 

Genel Merkez Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı’nın seçim işlerine ilişkin görev ve yetkileri şunlardır; 

(1) Seçim koordinasyon merkezlerini oluşturmak, 

(2) Teşkilat başkanlığı ile koordineli bir şekilde PSYK ile müşahitlerin tespitine, parti nezdinde 

oluşturulan sisteme kaydına nezaret etmek, 

(3) Seçime hazırlık faaliyetleri çerçevesinde, Teşkilat Başkanlığı ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı ile 

koordineli bir şekilde, PSYK’ların, müşahitlerin, partili resmi sandık kurulu üyelerinin ve teşkilat 

mensuplarının seçim mevzuatına ilişkin eğitimlerini gerçekleştirmek, 

(4) YSK tarafından yayınlanan genelge ve bildirileri takip etmek. Seçim takviminde belirlenen iş 

ve işlemlerin gününde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve gerçekleştirmek, 

(5) YSK nezdinde parti adına işlem yapmaya yetkili olanları süresinde bildirmek ve Genel Başkan 

tarafından yetkilendirilmiş bir asıl ve bir yedek üyeyi Parti temsilcileri olarak YSK’ ya bildirmek. 

(6) 298 Sayılı Kanun’da belirtilen hususlardan; 

a- İl ve ilçe seçim kurullarında parti adına itiraz etmeye yetkili kişilerin zamanında 

bildirimlerinin yapılmasını takip etmek ve sağlamak. (m.17) 

b- İlçe seçim kurullarına parti adına üye olarak katılacak bir asıl ve bir yedek üyenin 

zamanında bildirilmesini takip etmek ve sağlamak. (m.19) 

c- Sandık kurullarında parti adına üye olarak katılacak bir asıl ve bir yedek üyenin 

zamanında ilçe seçim kuruluna liste halinde bildirilmesini takip etmek ve sağlamak. 

(m.23) 

d- Sandık başı işlemlerini baştan sona takip edecek ve gerektiğinde parti adına itirazda ve 

şikâyette bulanacak parti müşahitlerinin (gözlemcilerinin) tespit edilmesini takip etmek. 

(7) Adayların hangi yönteme göre belirleneceği hususunda PYK ve PBK’ya karar tasarıları 

hazırlamak. 

(8) Kararlaştırılan aday tespit yöntemlerine göre adayların belirlenmesine yönelik olarak ilgili 

birimlerle birlikte gerekli çalışmaları yapmak. 

(9) Parti içinde yapılan seçim ve kongrelerde ilgili birimlere yardımcı olmak. 

(10)   İdari ve Mali İşler Başkanlığı ile seçim bütçesi taslağını hazırlamak. 

(11)   Seçime yönelik faaliyetlerin zamanında ve tam olarak yapılabilmesi için genelge, bildiri, 

duyuru gibi düzenlemeleri hazırlayıp, uygulamasını takip etmek ve seçim rehberi gibi dökümanları 

hazırlamak, müşahit kartı gibi tanıtım belgeleri bastırmak ve dağıtmak. 

(12)   Sandık seçim sonuçlarını gösterir, sandık sonuç tutanağını onaylı örneği ile ilçe seçim kurulu 

birleştirme tutanaklarının onaylı örneklerinin birer suretlerinin alınması ve seçim sonuçlarının en 

doğru en sağlıklı ve en hızlı şekilde genel merkeze ulaşması için her türlü tedbiri almak. 

(13)   Seçim sonuçlarına yapılacak şikâyet ve itirazları takip etmek. Partinin ve adaylarımızın hak 

ve menfaatlerini korumak. 

(14)   Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak raporları hazırlamak. 

(15)   Ayrıca Genel Başkan ile PBK ve PYK tarafından verilen görevleri yerine getirmek. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ VE SEÇİM BÜROLARI 

Seçim Koordinasyon Merkezi 

Madde 22- Seçim dönemlerinde etkin bir propaganda yapabilmek, adayların düzenli çalışmasını 

sağlamak, teşkilatların seçime yönelik eğitimlerini gerçekleştirmek, seçim ekonomisini göz etmek ve 

benzeri hususlarda koordinasyonu sağlamak üzere; Genel merkezde, illerde, ilçelerde ve beldelerde 

seçim koordinasyon merkezleri kurulabilir. 

Beldelerde, belde başkanının önerisi ve ilçe başkanını onayı ile, 

İlçelerde, ilçe başkanının önerisi ve il başkanının onayı ile, 

İllerde, il başkanının teklifi ve genel merkez seçim ve  

Hukuk işleri başkanlığının onayı ile, 

Genel Merkez’de seçim ve hukuk işleri başkanlığının önerisi ve genel başkanının oluru ile genel 

merkez seçim koordinasyon merkezi başkanı atanır. 

Seçim koordinasyon merkezi başkanları, seçim tecrübeleri olan koordinasyon kabiliyeti yüksek, 

yetenekli, ehliyetli kişilerden seçilmesine özen gösterilir. 

Seçim koordinasyon merkezi başkanları belde, ilçe ve illerde seçim dönemleri için atanır. 

Merkez SKM Başkanı görevi boyunca, Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı sıfatı ile görevini ifa 

eder. 

 

Seçim Büroları 

Madde 23- Etkin ve yaygın seçim propagandası yapabilmek için uygun mekânlarda seçim büroları 

açılabilir. 

İl ve ilçe başkanları, büronun adresini, sorumlu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bildirimi 

(dilekçeyi); propagandanın başlangıç tarihine kadar mahallin en büyük mülki amirine, propaganda 

süresinin başlamasından sonra ilçe seçim kuruluna vermesi ile açılmış sayılır (298 Sayılı Kanunu m. 

51/A) 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SEÇİMLERE KATILMA VE İTTİFAK KARARI 

Seçimlere Katılma ile ilgili Karar Yetkisi  

Madde 24- 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 (Tüzük m. 107). 

 

Seçim İttifakı Karar Yetkisi  
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Madde 25- 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’ya aittir (Tüzük m. 108). 

 

Aday Adaylığı ve Adaylık İşlemleri 

Madde 26- Partimizin milletvekilliği seçimleri ile yerel seçimlerde, aday adaylığı ve adaylık 

işlemlerine ilişkin hususlar ayrı bir yönetmelikte düzenlenir. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR    

Şikâyet 

Madde 27- Şikâyet, kütüklerin düzenlenmesi ile görevli ilçe seçim kurulu başkanlarıyla, kütüklerin 

düzenlenmesine memur edilen sair kimselerin ve il, ilçe seçim kurullarıyla sandık kurullarının veya kurullar 

başkanlarının bu kanunun verdiği yetkilere dayanarak yaptıkları işlemlere ve aldıkları tedbirlere ve bunlara 

benzer sair muamelelerine veya herhangi bir kimsenin bu kanunun koyduğu yasak hükümlerine aykırı 

hareketlerine karşı bu işlemlerin, tedbirlerin sair muamelelerin düzeltilmesi veyahut kanunun koyduğu 

yasaklara uymayanların, bu hareketlerinin önlenmesi maksadıyla yapılan müracaatlardır. Şikâyet bu kurullara 

veya başkanlarına veya sair görevlilere sözlü veya yazı ile parti üyeleri, parti kademe başkanları veya vekilleri, 

müşahitler, adaylar ile milletvekilleri tarafından yapılır. (298 sayılı kanun mad.116) 

 

İtiraz 

Madde 28- 298 sayılı Kanunda gösterilen kurulların veya kurul başkanlarının kesin olmayan 

kararlarına karşı parti üyeleri, parti kademe başkanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar ile 

milletvekilleri tarafından yapılır.(298 Sayılı Kanun mad.110) 

Ortak Hüküm 

Madde 29- Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası resmi seçim kurulları tarafından mevzuata 

aykırı olduğu düşünülen, iş ve işlemler ve alınan kararlarla ilgili, parti üyeleri, müşahitler, sandık 

kurulu üyeleri, seçim işleri başkanları ve kademe başkanları, olayın niteliğine göre şikâyet ve itirazda 

bulunurlar. 

 

Yürürlük 

Madde 30- İşbu Yönetmelik, Parti Yönetim Kurulunun 17.09.2020 tarih ve 14 no.lu kararı ile kabul 

edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 


