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CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

31 MART 2019 MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 

EĞİLİM YOKLAMASI YÖNERGESİ 

 

 

 

Amaç 

MADDE 1 –Bu Yönergenin amacı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan 

Mahalli İdareler Seçiminde adayların Merkez Yoklaması ile saptanmasına 

karar verilen yerlerde eğilim yoklaması yapılması halinde uygulanacak 

esas ve usullerin belirlenmesidir. 

 

Dayanak 

MADDE 2 – Bu Yönerge Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 55/1. 

maddesine ve Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Seçimler Aday Saptama 

Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 – Bu Yönergede adı geçen; 

Tüzük, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nü, 

Yönetmelik, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Seçimler Aday Saptama 

Yönetmeliği’ni, 

Eğilim Yoklaması veya Yoklama, hakim denetimi yerine örgüt gözetim ve 

denetiminde, sandık konularak, gizli oy, açık sayım esaslarına uygun 

şekilde adayların saptanmasını ifade eder. 
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Eğilim Yoklaması Seçim Çevresi 

MADDE 4 –Mahalli idareler seçimleri için geçerli olan her seçim çevresi 

aynı zamanda eğilim yoklaması seçim çevresidir.  

 

Eğilim Yoklaması Kararı 

MADDE 5 -  Hangi seçim çevrelerinde, hangi tür adaylıklar ve hangi 

sıralar için eğilim yoklaması yapılacağına Merkez Yönetim Kurulu 

tarafından karar verilir. 

 

Yoklama Günü 

MADDE 6 –Eğilim yoklamasının hangi seçim çevresinde hangi tarihte 

yapılacağına Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.  

 

Genel Merkez Gözetmeni 

MADDE 7- Merkez Yönetim Kurulu, eğilim yoklaması yapılacak her seçim 

çevresi için bir gözetmen görevlendirir. Gözetmen, görevlendirildiği 

seçim çevresinde tüm işlemlere nezaret etmek, sandık kurulu, il ve ilçe 

kurullarının karar ve uygulamalarını denetlemek, il veya ilçe birleştirme 

tutanağının bir suretini Genel Merkeze iletmekle görevlidir.   

 

Eğilim Yoklaması İl Kurulu 

MADDE 8- Büyükşehir Belediye Başkanı adayının saptanması için eğilim 

yoklaması yapılmasına karar verilen yerlerde, Eğilim Yoklaması İl Kurulu 

oluşturulur. Bu kurul; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 3 (üç) üye 

olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşur. Kurulun başkanı MYK tarafından 

görevlendirilen Gözetmen, başkan yardımcısı İl Başkanıdır. Kurulun diğer 

üç üyesi biri kadın, biri gençlik kollarından olmak üzere il çevresinde 

kayıtlı üyeler arasından MYK tarafından belirlenir. 
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Eğilim Yoklaması İl Kurulunun Görevleri 

Madde 9- Seçim çevresindeki eğilim yoklamasının Yönerge hükümlerine 

uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

İlçe birleştirme tutanaklarının toplanmasını sağlayarak il birleştirme 

tutanağını oluşturup sonucu ilan etmek. 

 

 

Eğilim Yoklaması İlçe Kurulu 

MADDE 10- Eğilim Yoklaması İlçe Kurulu bir başkan, bir başkan 

yardımcısı ve 3 (üç) üye olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşur. Kurulun 

başkanı MYK tarafından görevlendirilen gözetmen, başkan yardımcısı ise 

ilçe başkanıdır. Kurulun diğer üç üyesi biri kadın, biri gençlik kollarından 

olmak üzere il çevresinde kayıtlı üyeler arasından MYK tarafından 

belirlenir. 

 

Eğilim Yoklaması İlçe Kurulunun Görevleri 

Madde 11- Eğilim yoklamasının Yönerge hükümlerine uygun olarak 

yapılmasını sağlamak, 

Oy verme sırasında, sayım ve döküm dışındaki işlemlere ilişkin sandık 

kurulu kararlarına karşı itirazları inceleyerek karara bağlamak, 

İlçe birleştirme tutanağını oluşturarak sonuçları ilan etmek, seçim il 

genelinde yapıldıysa sonuçları Eğilim Yoklaması İl Kuruluna göndermek. 
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Sandık Kurulları ve Gözlemciler 

Madde 12-Sandık kurulları bir başkan ve 2 (iki) üye olmak üzere 3 (üç) 

kişiden oluşur.  

Sandık Kurulu Başkanı ve bir üye, ilçe yönetim kurulu tarafından 

belirlenir. Bir üye de aday adayları tarafından bildirilen isimler 

arasından, ilçe yönetim kurulu tarafından yapılacak ad çekme suretiyle 

belirlenir.  

Ad çekme işlemi en geç oy verme gününden bir gün öncesine kadar, 

önceden ilan edilen tarihte hazır bulunanların huzurunda ilçe binasında 

yapılır. 

Aday adayları ve 3. dereceye kadar (bu derece dahil)  kan ve sıhri 

hısımları sandık kurullarında görev alamaz. 

Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde sandık kurullarını doğrudan 

kendisi belirleyebilir. 

Aday adayları sandık başlarında birer gözlemci bulundurabilirler. Her 

sandık için görevlendirilecek gözlemcilerin isimleri aday adayları 

tarafından en geç sandık kurulları oluşuncaya kadar ilçe başkanlığına 

bildirilir. İlçe başkanlıkları sandık başkanlarına gözlemcilerin listesini 

verir. Listede yer almayan kişiler gözlemci olarak görev yapamaz. 

Gözlemciler sandık kurulu iş ve işlemlerine itiraz edebilirler. Sandık 

başında ad çekme ile belirlenen beş (5) gözlemci bulunabilir. Diğerleri iş 

ve işlemleri aksatmayacak bir yerde oy kullanma ve sayım dökümü 

izleyebilir. 

 

Seçmen listeleri 

MADDE 13-  

Eğilim yoklamasında 30/09/2018 tarihi itibariyle Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığına bildirilmiş olan üyeler oy kullanabilir. 

Seçmen listeleri, Genel Sekreterlik tarafından ilçe başkanlıklarına 

gönderilir. 

Kesin ve geçici çıkarma cezası alanlar seçmen listelerinde yer alamazlar.  
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Büyükşehir olan illerde; 

Büyükşehir belediye başkanlığı için ilin tümünde (ilçeler ile belde ve 

köyler dahil) kayıtlı üyeler, 

İlçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği için ilçenin tümünde 

(belde ve köyler dahil) kayıtlı üyeler oy kullanır. 

Büyükşehir olmayan illerde; 

İl genel meclisi üyeliği için ilçenin tümünde (belde ve köyler dahil) kayıtlı 

üyeler, 

Belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği için sadece o belde 

sınırları içinde (köyler ve diğer beldeler hariç) kayıtlı üyeler oy kullanır. 

 

 

Seçmen Listelerin Askıya Çıkarılması ve Kesinleşmesi 

MADDE 14- Seçmen listeleri Genel Sekreterlik tarafından hazırlanarak 

ilçe başkanlığına yoklama gününden 7 gün önce gönderilir. İlçe 

başkanlıkları listeleri yoklama gününden 5 gün önce parti binasında 

askıya çıkarır ve ilan askı tutanağı düzenleyerek bu tutanağı aynı gün 

genel merkeze gönderir.  

Listeler 2 gün boyunca askıda kalır. Üyeler askı süresi içerisinde Merkez 

Yönetim Kuruluna verecekleri dilekçe ile listelere itiraz edebilirler.  

İtirazlar Merkez Yönetim Kurulu tarafından 2 gün içerisinde kesin olarak 

karara bağlanır. 

 

 

 

Eğilim Yoklamasına Katılabilecek Aday Adayları 

MADDE 15-Eğilim yoklamasına, süresi içerisinde müracaat edip, yapılan 

incelemede aday adaylığı kabul edilenler katılabilir.  
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Aday Adaylığından Çekilme 

MADDE 16- Aday adaylığından çekilme talebi Genel Merkeze yapılır. Oy 

pusulalarının Genel Merkez tarafından bastırılmasından önce aday 

adaylığından çekilenlerin isimleri oy pusulasına yazılmaz.  

Oy pusulaları basıldıktan sonra aday adaylığından çekilenlerin isimleri oy 

pusulasından çıkarılmaz. Oy pusulasının basımından sonraki çekilmeler 

Genel Sekreterlikçe Eğilim Yoklaması İl ve İlçe Kurullarına bildirilir. Bu 

kişilerin isimleri aldıkları oylar da dahil olmak üzere ilçe ve il birleştirme 

tutanaklarına yazılır. Ancak sıralamada dikkate alınmaz. 

 

Basılı Oy Pusulası ve Zarflar 

MADDE 17-Eğilim yoklamasında kullanılacak oy pusulaları Genel Merkez 

tarafından hazırlanır, bastırılır. Genel Merkez tarafından hazırlanan oy 

pusulalarının dışında oy pusulası kullanılamaz. 

Merkez Yönetim Kurulunun kura yoluyla belirleyeceği harften başlamak 

üzere alfabetik soy isim sırasına göre aday adayları oy pusulasında yer 

alırlar.  

Oy pusulasına aday adaylarının ismi dışında hiçbir unvan yazılmaz. 

İsimlerin karşısında işaret kutuları yer alır. 

Genel Sekreterlik, oy kullanacak üye sayısını gözeterek yeterli sayıda oy 

pusulası ve zarfı, ilçelere verilmek üzere İl Başkanlıklarına teslim eder.  

 

Sandıklar 

MADDE 18-İlçe başkanlığı, seçim çevresinde kaç sandık konacağına, her 

sandıkta oy kullanacak seçmen sayısına ve sandıkların nereye 

konulacağına karar verir. Bu karar yoklama gününden 7 gün önce parti 

binasında seçmen listeleri ile birlikte, yoklama günü de belirtilerek 

askıya çıkarılır ve ilan askı tutanağı düzenlenerek aynı gün Genel 

Merkeze gönderilir.  

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı 600’ü (altı yüz) geçemez. 
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Oy Vermeye Hazırlık 

MADDE 19-İlçe başkanlıkları, aşağıda sayılı seçim araç ve gereçlerini 

sandık başkanlarına sandık alanında bulundurmak üzere temin ve teslim 

eder.  

a)Oy sandığı, 

b)İki nüsha sandık seçmen listesi (Biri oy kullanılacak alana asılır; diğeri 

oyunu veren seçmenin imzası alınmak üzerinde sandık kurulunda 

bulunur) 

c)Genel Merkez tarafından hazırlanıp mühürlenmiş yeteri kadar zarf ve 

oy pusulası 

d)Sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağı 

e)Oy torbası 

f)Eğilim yoklamasına katılan aday adayları listesi 

 

 

Oy Verme  

MADDE 20- Yoklamada oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik 

Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik 

kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukat, 

ve noter kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, 

resmî nitelikteki belgelerden birinin ibrazı zorunludur. 

Seçmen oyunu gizli oy kullanma kabininde, aday adayının oy 

pusulasındaki adının yanında bulunan kutuya (X) işareti koymak 

suretiyle kullanır.  

Eğilim yoklaması ile belirlenecek aday sayısından çok ve bu sayının 

yarısından az işaret konamaz.  

Parti Meclisinin eğilim yoklaması yapılacak yerde sıralar ayırması 

halinde, ayrılan sıra sayısı, o seçim çevresinde gösterilecek aday 

sayısından düşülerek kalan sayı üzerinden hesaplama yapılır.  

Buçuklu sayılar, izleyen tam sayılara tamamlanır.  

Fazla veya eksik işaretlenen oy pusulaları geçersiz sayılır. 
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Örnek 1 : 

6 belediye meclis üyesi seçilecek bir seçim çevresinde 1 ve 3. sıralar 

genel merkeze ayrılmış ise, 6 sayısından ayrılan sayı olan 2 düşülür. 

Kalan 4 sayısı üzerinden hesap yapılarak en fazla 4, en az 2 aday adayının 

adı işaretlenir.  

 

Örnek 2 :  

10 belediye meclis üyesi seçilecek bir seçim çevresinde 1. sıra genel 

merkeze ayrılmış ise, 10 sayısından ayrılan sayı olan 1 düşülür. Kalan 9 

sayısı üzerinden hesap yapılarak en fazla 9 aday adayı işaretlenir. 

Dokuzun yarısı olan dört buçuk sayısı izleyen sayıya tamamlanarak en az 

5 aday adayının adı işaretlenir.  

 

Oy Verme Süresi 

MADDE 21- Oy verme günü saat 08.00’dan 17.00’a kadar olan 

zaman oy verme süresidir.  

Oy verme süresinin bitiminden önce sandık başına gelip de oyunu 

kullanamayanların kimlik belgeleri sandık kurulunca toplanır ve süre 

bitmiş olsa bile bu kişilere oyları kullandırılır. Oy verme işleminin 

bitmesinden sonra sandık başına gelen kişilerin oy kullanmasına izin 

verilmez.  

Oyunu kullanan seçmen, listede adının karşısını imzalar.  

 

Oyların Sayım ve Dökümü 

MADDE 22- Oylar açık sayım döküm yöntemi ile sayılır.  

Sandık, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu 

başkanı tarafından açılır. 

Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle 

sayılır ve o seçimde kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. Tespit 

edilen zarf sayısı, o seçim türüne ait özel tutanağın ilgili yerine işlenir. 

Bütün zarflar sayıldıktan sonra, geçerli olup olmaması yönünden kontrol 

edilir. 
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Geçersiz sayılan zarflar, başkan tarafından bir kenara ayrılır. Bundan 

sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı 

tutanağın ilgili yerine işlenir. 

Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri kurulca imzalanır, zarf sayısı 

yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. 

Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz 

zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. 

Zarf sayısı, o seçim türü için oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik 

ise başkaca bir işlem yapılmaz. 

Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için 

önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesinden 

sonra da zarf sayısı fazla ise sandık kurulu başkanı geçerli zarflar 

arasından, eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar 

açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı tutanağa 

yazılır. 

Yukarıda belirtilen işlemler bittikten sonra, geçerli oy zarfları sandığın 

içine tekrar konularak sayıma geçilir. 

Gözlemciler ve aday adayları, sayımla ilgili işlemleri, sayımı 

engellemeyecek şekilde takip ederler. Bu konudaki tedbirleri alma yetkisi 

sandık kurulu başkanındadır. 

Zarflar tek tek başkanın belirleyeceği üye tarafından başkana verilir, 

başkan açtığı zarfın sonucunu herkesi görebileceği şekilde okur. Çıkan 

sonuçlar sandık sonuç tutanağına geçirilir ve tutanaklar sandık kurulu 

tarafından imzalanır. Sandık sonuç tutanağının bir nüshası sandığın 

bulunduğu yere asılır. Ayrıca aday adayları veya gözlemcilerine de talep 

halinde bu tutanaklardan birer suret verilir. 

 

İlçe Birleştirme Tutanağı 

MADDE 23- Sandık sonuç tutanakları derhal Eğilim Yoklaması İlçe 

Kuruluna teslim edilir. İlçe Kurulu sandık tutanak sonuçlarını ilçe 

birleştirme tutanağına geçirir. Bu tutanak İlçe Kurulu üyeleri tarafından 

imzalanır ve bir sureti ilçe binasına asılır. Birer sureti de istek halinde 

aday adayları veya gözlemcilerine verilir.  
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Birleştirme tutanaklarında, aday adaylarının her birinin aldıkları oyların 

toplamı sayı ve yazı ile belirtilir. Birleştirme tutanağının bir nüshasını ilçe 

binasında askıya çıkarılır. İstemleri halinde aday adaylarına da birer 

nüsha verilir. 

İlçe sonuç tutanağının ve ilçe birleştirme tutanağının birer sureti de 

Genel Merkez Gözetmeni tarafından alınarak derhal Genel Merkeze 

iletilir. 

Gözetmen, ilçe birleştirme tutanağının tutulmasının hemen ardından 

kilitli oy torbalarını en uygun nakil aracı ile Genel Merkeze gönderir. 

Seçim ilçe genelinde yapıldıysa İlçe Seçim Kurulu birleştirme tutanağı ile 

birlikte sonuçları ilan eder. 

Seçimlerin il genelinde yapılması halinde ise İlçe Kurulu, ilçe birleştirme 

tutanağını, oy torbaları ile birlikte derhal Eğilim Yoklaması İl Kurulu’na 

teslim eder. 

 

 

İl Birleştirme Tutanağı ve Sonuçların İlanı 

MADDE 24-Eğilim Yoklaması İl Kurulu, ilçelerden ulaştırılan ilçe 

birleştirme tutanaklarını il birleştirme tutanağına geçirir. 

Birleştirme tutanaklarında, aday adaylarının her birinin aldıkları oyların 

toplamı sayı ve yazı ile belirtilir. Birleştirme tutanağının bir nüshasını il 

binasında askıya çıkarılır. İstemleri halinde aday adaylarına da birer 

nüsha verilir. 

Bundan sonra Kurul, eğilim yoklamasına katılan aday adaylarını, aldıkları 

oy sırasına birinciden başlayarak sıraladığı sonuç tutanağı düzenler. Aynı 

miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı Merkez Yönetim Kurulu tespit 

eder. Bu tutanak mahallinde ilan edilir ve aday adaylarına birer sureti 

verilir. 

Sonuç tutanağının ve il birleştirme tutanağının birer sureti de Genel 

Merkez Gözetmeni tarafından alınarak derhal Genel Merkeze iletilir. 

Gözetmen, il birleştirme tutanağının tutulmasının hemen ardından kilitli 

oy torbalarını en uygun nakil aracı ile Genel Merkeze gönderir. 
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İtiraz Hakkı 

MADDE 25- Oy verme sırasındaki sandık kurulu iş ve işlemleri ile sandık 

sonuç tutanağına karşı aday adayları ve gözlemcileri itiraz edebilirler. 

Birleştirme tutanaklarına karşı itirazlar sadece aday adayları tarafından 

yapılabilir. 

 

Oy Verme İşlemleri Sırasındaki İtirazlar 

MADDE 26- Oylama sırasında yapılacak itirazlar sandık kurulları 

tarafından karara bağlanır. 

Sandık kurullarının sayım ve döküm işlemleri dışındaki kararlarına 

itirazlar Eğilim Yoklaması İlçe Kurulu tarafından derhal çözümlenir.  

 

Sonuçlara İtiraz 

MADDE 27- Aday adayları, birleştirme tutanağının ilanından itibaren 2 

gün içinde Genel Sekreterliğe verecekleri dilekçe ile eğilim yoklaması 

sonuçlarına itiraz edebilir. 

İtirazlar Merkez Yönetim Kurulu tarafından 3 gün içinde kesin olarak 

karara bağlanır. 

 

Sonuçların Açıklanması 

MADDE 28- İtiraz edilmeyen veya itiraz üzerine Merkez Yönetim Kurulu 

tarafından kesin karara bağlanan sonuçlar ilgili il başkanlıklarında ve 

Genel Merkezde, askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir.  

 

Eğilim Yoklamasının İptali 

MADDE 29-Merkez Yönetim Kurulu, bir seçim çevresinde yapılan eğilim 

yoklamasının, tümden ya da aday adaylarının yalnız biri ya da birkaçı için 

kanun, tüzük, yönetmelik veya bu yönerge hükümlerine herhangi bir 

aykırılık nedeniyle iptaline karar verebilir. 

Bu durumda eğilim yoklaması yenilenmez. Bu seçim çevresindeki yerel 

seçim adayları Parti Meclisi tarafından belirlenir.   
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Noter 

MADDE 30– Merkez Yönetim Kurulu’nca gerek görülmesi ve mümkün 

olması halinde eğilim yoklaması işlemlerinde noter yardımına 

başvurulabilir. 

 

Merkez Yönetim Kurulunun Yetkisi  

MADDE 31- Bu Yönergenin uygulanmasında, yorumlanmasında, eğilim 

yoklamalarının yapılmasında, uyuşmazlıkların giderilmesi ve itirazların 

karara bağlanmasında son karar mercii Merkez Yönetim Kuruludur. 

Merkez Yönetim Kurulu, bu Yönergede belirtilen süreleri 

değiştirebileceği gibi gerekli tüm düzenlemeleri de yapabilir. 

 


