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GENELGE-26 

İL BAŞKANLIĞINA 

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, bir seçim 
çevresinde seçime katılmayan fakat Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçilme katılma yeterliliği 
tespit ve ilan edilen bir siyasi partinin sandık başı işlemleri ile ilçe seçim kurulların yapacağı 
sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip etmek üzere müşahit bulundurulabilmesi konusunda 
Yüksek Seçim Kurulunun, 28/02/2019 tarih ve 1228 sayılı kararı ek de gönderilmiştir. 

Bu bağlamda : 
Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de, 298 

sayılı Kanunun 25. maddesi ve 108. maddesinin ikinci fıkrası gereğince; 

a) Sandık Kurullarında ve Sandık kurullarından gelen sonuç tutanaklarının, ilçe
seçim kurullarınca birleştirilmesi ve sonuçlarının belirlenmesi işlemleri, Partimiz
müşahitleri tarafından takip edilebilecektir.

b) Genel Merkezimizce gönderilen "müşahit kartı’nın” yasa gereği, sandık
başlarında sandık kurulunca veya kolluk güçlerince istenmesi halinde gösterilecek
olup, "yakaya" takılmayacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar diler, bağlı ilçe başkanlıklarınızı bilgilendirmenizi önemle 
rica ederim. 
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 - K A R A R -  

Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep ÖZEL tarafından 

Kurulumuz Başkanlığına verilen 28/02/2019 tarihli dilekçede; 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak 

olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, bir seçim çevresinde seçime katılmayan fakat Yüksek 

Seçim Kurulu tarafından seçilme katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen bir siyasi partinin sandık 

başı işlemleri ile ilçe seçim kurulların yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip 

etmek üzere müşahit bulundurulabilmesi konusunda seçim günü herhangi bir problemle 

karşılamamak için gerekli Kurul kararının alınması istenilmiş olmakla, konu incelenerek;  

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

298 sayıl Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun;  

“Adaylar ve müşahitler” başlıklı 25. maddesinde; Sandık başı işlemlerini takibetmek 

üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilirler.” 

“Seçim sonuçlarının ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi ve denetlenmesi” başlıklı 108. 

maddesinin ikinci fıkrasında; “İlçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme 

işlemleri sırasında, siyasi partilerin aday ve müşahitleri ve bağımsız adaylar ve müşahitleri ile 

ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcileri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Hazır 

bulunan bağımsız aday ve müşahitleri üçten fazla olursa ad çekilerek, adı ilk çıkanlardan üçü bu 

işlemleri takip etmek üzere kalabilirler. Siyasi parti aday ve müşahitleri için ad çekme yapılmaz. 

Bu işlemlerde hazır bulunanlara, birleştirme iş ve işlemlerini yakından takip edebilecekleri bir 

yer ayrılır.” 

hükümleri yer almaktadır.    

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi 

partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de 298 sayılı Kanunun 25. maddesi ve 108. maddesinin 

ikinci fıkrası gereğince müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme 

işlemlerini takip edebileceklerine karar verilmesi gerekmiştir.   

S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle; 

1- Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de 298 

sayılı Kanunun 25. maddesi ve 108. maddesinin ikinci fıkrası gereğince;  

a) Müşahit bulundurulabileceklerine,  

b) Sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine, 

2- Karar örneğinin Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep 

ÖZEL’e gönderilmesine,  

3- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde 

yayınlanmasına,  

4- Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum 

içi elektronik posta ile iletilmesine,  

28/02/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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