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Sayın İl Başkanı;

Yüksek Seçim Kurulunun 21.04.2018 tarih ve 262 nolu ekte gönderilen kararı

gereğince 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem

MilleWekili Genel Seçimlerinde 2839 sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği "Adaylık için

görevdençekilmesi(istifaetmesi)gerekenkamugörevlileri,,nin,@
günü Saat 17.00've kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle rica eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Feti YlLDlZ
Hukuk ve Seçim İşlerinden

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Eki :

YSK'nın 262 nolu kararı

Daİıtım :

Bağlı bulunan bütün ilçe ve belde teşkilatları

Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 Baltat- ANKARA Tel:0312-4725555 (Pbx) Faks: 0312{731546
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ADAYLIK İCİN İSTİFA ETMESİ
GEREKENLER

-KARAR-
BaŞkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan2ll04l2018 tarihli yazıdaaynen; "2709 sayılı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 2l. maddesinin (A) fıkrasında; "Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 27'nci Yasama Dönen,ıi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi
3ll1ıl20|9 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyiik Millet
Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde,
27'nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanhğı seçimi birlikte yaprlır."
hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran
2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.20|8 tarihli
89. Birleşiminde karar verilmiş olup. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerin yenilenmesine
ilişkin 20104/20|8 tarihli. l 183 sayılı kararı Resmi Gazete'nin 20l04l20l8 tarihli, 30397
Mfüerrer sayılı nüshasında yayımlaıımıştır.

2839 sayılı Milletvekili Seçiıni Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler"
baŞlıklı 18. maddesinde; "H6kimler ve savcılar" yüksek yargı organları mensupları, yüksek
öğretim kurumlarındaki öğretim eleııraırları. Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları
hizmet bakımından işçi niteliği taşıırıayan diğer kanru görevlileri. aday olmak isteyen belediye
baŞkanları ve subaylar ile astsubaylar. aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim
kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri. il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu
niteligindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu baııkaları ile üst birliklerin ve bunlann üst
kuruluşlarırun ve katıldıkları teşebbüs veya oıtaklıklarııı yöıretim ve denetim kurullarında görev
alanlar genel ye ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi
halinde yenileme kararının ilanırıdan başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde
bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilenıezler." hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; birlikte yapılacak C|umhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel
Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması
gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi
amacıyla gerekli Kurul kararının alıırnıası hususu takdirlerinize alz olunur." denilmiş olmakla
konu incelenerek;

GEREĞİ cÖnüşüı,üp nüşüN [ı ı»ü:
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 8. maddesinde; "Seçim dönemi bitmeden

önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilmesi halinde, durum
Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilan oluırur.

Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişse Meclis, seçimin
yapılacağı tarihi de belirler. Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, bu
karann verildiği günden sonra gelen doksanlncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir."

hükümlerine yer verilmiştir.

Bununla birlikte.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran
2018Pazar giinü yapılmasına. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli
89'rurcu Birleşiminde karar verilıı-ıiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerin
yenilenmesine ilişkin 20104120|8 tarihli. 1l83 sayılı kararı Resmi Gazete'nin 20/0412018 tarihli,
3 0397 Mfüerrer sayı l ı nüshasında yayım lannıı ştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 76. maddesinin son fikrasında; hdkimler ve savcılar,
yüksek yargı organları mensupları. yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
Ytikseköğretim Kurulu Üyeleri. kanıu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri
ile, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı
Kuwetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili
seçilemeyecekleri belirtilmiştir.
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2839 saYılı Milletvekili SeÇimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenlerbaşlıklı" 1 8. maddesinde:

Aday olmak isteyen;
. Hakimler ve savcılar.
o Yüksek yargı organları nıensupları.
o yüksek öğretinı kurunılarındaki öğretim elemanları.
o yükseköğretim kurulu. Radyo ve Televizyon Üst kurulu üyeleri,o kamu kurumu ve kurııluşlarının memur statüsündeki görevlileri ileYaPtıkları hizmet bakınıından işçi nitetiği taşınıayan diğer kamu görevlileri,ı Belediye başkanları.
o Subaylar ile astsubaylar.
o siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
o Belediye meclisi üyeleri,
. İl genel meclisi üyeleri.
o Kamu. \:'y" niteliğiııdeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ileüst birliklerin Ve bunların 

.üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veyaortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar,
seÇimin Yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarakYedi gıin iÇinde görevleriırden ayrılnıa isteğinde urır*rua,kça adaylıküu.rnr-koyu- azlar ve adaygösterilemezler hükmüne yer veİilmiştir.
2839 saYılı Kanun'un ] 8. nıaddesinde; aday adayı olabilmek için belirli bir tarihteo'görevden 

aYrı|ma isteğinde bulunma" koşulu g.tıır,,ş. bu koşulun istifa şeklinde ayrılma ilesınırlı olduğu, emeklilik suretiYle daha soııra vaki olacak ayrılmalarda bu taiihin aranamayacağıYolunda bir hükme Yer verilmemiŞtir. Başka bir anlatımıa. lrtıra veya emekıiİik suretiyle ayrılmaarasında fark aranmadan, "görevden ayrılma" biçiminJ" ı.upruy,., bir ifade kullanılmıştır.
Bu nedenle:2839 saYılı Kanun,r1.1s: maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, siyasiParti il ve ilÇe teŞkilatl yöneticileri. Ttirk Silahlı Kuvvetlerİ mensupları (subay ve astsubaylar) ilekamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaıu.. ku*, bankaları ile üst birliklerin vebunların üst kuruIuŞlarının ve katıldıklan teşebbu. ,.v" oftaklıkların yönetim ve denetimkurullannda görev alanların 24/06/2018 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaş kanı ve 27.Dönem Milletvekili SeÇiminde. milletvekili adayı oluUilrn"ı"ri için, istifa veya emeklilik yoluylaaYrılanlar arasında aYrlm yapılınaksızın istifa ,r.yu 

"r-,"kıilik ditekçelerini yukarıda öngönilensürede vermiŞ olmaları gerekir. Aksi halde, cıngtırtılen tarihten ,o*u emeklilik veya istifaisteminde bulunanların 24l06/2al8 tarihind. yuprıİ.rı. seçimde aday olmalanna kanunen imk6nbulunmamaktadır.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Milletvekili adayı olmak isteyen;
a) Hdkimler ve savcılar.
b) Yüksek yargl organları mensupları,
c) yüksek öğretim kurrıırrlarındaki öğretim elemanları.
d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri.
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
f) Kamu kurumu Ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile

YaPtıkları hizmet bakımıırdan işçi niteligi taşımayan diğer kamu görevlileri,
g) Belediyebaşkanları,

.)
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h) Subaylar ile astsubaylar.

i) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
j) Belediye meclisi üyeleri.

k) İl genel meclisi üyeleri.

l) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst
birliklerin ve bunlarıır tist kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların
yönetim ve denetinr kurullarında görev alanların

en geç 2610412018 Perşembe günü saat l7.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi
uyannca görevlerinden ayrılnıa isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrrca bunlar için aynı
Kanun'un 19. maddesinde yer alaı-ı görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

2- Kamu görevlilerinden cmeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 26104120|8
Perşembe gününden geçerli olıııak iz.ere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç
26104120|8 Perşembe günü saat l 7.00'ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Karar örneğiniu
a) Resmi Gazete'de yayıııılannrasına.

b) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda il6nına,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce. Kurulumuzun r,vrııı,.}isk.gov.tr intemet

adresinde yayınlanmasıııa"

21104/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üy" Üy.
Sadi GÜvpN Erhan çiFTçi Zeki yiĞiT Z. Nilgün

HACIMAHMUTOĞLU

üy. üy" üy"
Muharrem AKKAYA Ceır_uiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI

üy" üy"
Kürşat HAMURCU Faruk KAYMAK
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