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Değerli İl Başkanım; 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri, milletimizin huzuru, refahı ve partimizin iktidara taşınması 
için büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla, Partimizin tüm kademelerinde görevli değerli dava arkadaşlarımızın 
seçimlerde başarıya kilitlenmesi şarttır. 

 Seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra oy sayım ve tasniflerinin denetlenmesi de 
hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde yapılan önceki mahalli seçimlerin sonuçları incelediğinde oy sayım ve 
tasniflerinin hukuk ve mevzuata uygun olarak yapılmadığı görülmektedir. Hatalı sayılan bir oy dahi, Belediye 
Başkanlığının el değiştirmesine sebep olmaktadır.   

Seçimlerin adil ve hukuka uygun bir şekilde yapılması için sandık kurulu üyelerimize ve sandık 
müşahitlerimize çok önemli görevler düşmektedir. Görevlilerin bu vazifeyi bihakkın yerine getirebilmesi için 
gerekli olan donanıma ve hukuk bilgisine vakıf olmaları gerekir. Ancak bu sayede partimizin hak ve hukukunu 
koruyabilir ve müdafaa edebiliriz. Sandık kurulu üyelerinin ve partimiz müşahitlerinin tespiti ve 
görevlendirilmesi bu itibarla önemlidir. Dava arkadaşlarımız görevlendirilirken bu niteliklere sahip olup 
olmadıkları titizlikle incelenmelidir. Bu sebeple, Partimiz yöneticileri ve eğitmenlerine büyük sorumluluk 
düşmektedir. 

Görev Gereği; 
 İl ve İlçe Başkanlıklarımız bünyesinde seçime yönelik işlemlerde çabukluğu sağlamak ve verimliliği 
arttırmak için özel birim niteliğinde organizasyonların yapılmasında fayda vardır.  
 Parti teşkilatımızın bulunduğu tüm illerde, Genel Merkez Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığına bağlı 
olarak çalışan İl Başkanlıklarında;  

• İl / İlçe Seçim İşleri Sorumlusu,  
• İl / İlçe Propaganda Sorumlusu, 
• İl  / İlçe Mali İşler Sorumlusu,  
• İl / İlçe Sandık ve Müşahit Sorumlusu 

 
çalışma gurupları oluşturulacaktır. 
 

- İl Başkanlıkları da kendilerine bağlı İlçe Başkanlıkları ile aynı görev konularını içeren İlçe Seçim 
Yönetim Birimlerini oluşturacaklardır. 

- 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde, aday olmayacak partililerimizin görevlendirilmesine özen 
gösterilecektir. 

- Partimizin İlçe Seçim Kurulu üyeleriyle uyumlu çalışacak köy ve mahalle temsilcilerini, baş 
müşahit, müşahit ve sandık kurulu üyelerini Seçim Yönetim Birimleri belirleyecektir. 
Bu görevlendirmelerde; geçmiş seçimlerde sandık başlarında etkin görevler üstlenmiş 
partililerimizin tercih edilmesi, görev konusu ile ilgili rızalarının alınması, görevlendirilecek 
kişilerin partimize sadık, teşkilat tarafından bilinen, mazisinde kırık çizgi olmayan kişiler 
olması şarttır. 



Görevli dava arkadaşlarımızın Genel Merkez yöneticileri tarafından her an aranabileceği ve 
ihtiyaç duydukları konularda kendilerine her türlü desteğin sağlanacağı konusunda 
bilgilendirilmeleri gerekir. 

 Tüm bu işlemlerin hazırlıklarının yapılması, MHP TEKÇATI sistemi üzerinden bütün teşkilatlardan veri 
girişlerinin sağlanması, 1 nolu genelgemizde de belirtilen MHP TEKÇATI sistemimizi kullanacak 
görevlilerimizin 1 Aralık 2018 tarihine kadar görevlendirilmesi gerekmektedir. Ek’te sunulan “MHP TEKÇATI 
Kullanacak Görevliler” formunu doldurmayan teşkilatlarımız formu 23 Kasım 2018 tarihinde yapılacak 
Antalya toplantısına getirilmesini veya aşağıda yazılı e-posta adresine ya da faks numarasına iletilmesini 
rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 

Feti YILDIZ 
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı 
İrtibat Bilgileri : 
Tel: 0312 472 5555 Pbx 
Faks: 0312 473 1546 
E posta: secimisleri@mhp.org.tr 
 

Ekler  :  
1)- İl ve İlçe Seçim Yönetim Birimi Şeması ve Görev Tanımları 
2)- İl ve İlçe Seçim Yönetim Birimi Görevlileri Bildirim Formu 
3)- Mhp Tekçatı görevlileri bildirim formu 
 

Dağıtım : 
81 İl ve bunlara bağlı ilçe teşkilatları 
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İL ve İLÇELERDEKİ SEÇİM YÖNETİM BİRİMLERİNİN OLUŞTURULMASI (SYB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. İl ve İlçe Seçim Yönetim Biriminin Organizasyon Yapısı 
 
İl SYB üyelerinin görev tanımları aşağıdaki şekildedir: 

1.1.1 İL SYB BAŞKANI 

• Görevli olduğu İl ve İlçede yürütülecek tüm seçim çalışmalarını yönetmek ve organize etmek. 
• İl ve İlçe SYB bünyesinde yer alan birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve yapılan 

çalışmalarla ilgili Merkez SYB başkanlığına düzenli rapor sunmak. 

1.1.2 İL - İLÇE SEÇİM İŞLERİ SORUMLUSU 

• “Seçim Takvimi’ni takip etmek, yapılması gereken işlemleri birlikte yürütmek, İlçe sorumlusu 
İl SYB Başkanlığına zamanında gerekli bilgileri sunmak. 

• Seçim döneminde partinin düzenleyeceği etkinliklerle ilgili olarak gerekli yasal başvuruları 
yapmak, mülki makamlar ve seçim kurulları ile yapılacak yazışmaları hazırlamak. 

• Seçim dönemi boyunca ve özellikle oy kullanma günü meydana gelebilecek hukuki sorunlara 
müdahale etmek. 

• Seçim başlangıç tarihinde teşkilat tarafından belirlenen, Parti adına seçimlerle ilgili her türlü 
itirazı yapmaya yetkili kişilerin listesini sorumluluk alanlarındaki İlçe Seçim Kurullarına 
bildirmek.      
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• İl ve İlçe Seçim Kurullarında 298 S.K.nun 17.maddesi uyarınca görevlendirilecek Parti 
Temsilcilerini İlçe Başkanlarının imzasıyla Seçim Kurullarına zamanında sunulmalarını takip 
etmek. 

• Sandık kurullarında parti adına görev yapacak “Sandık Kurulu Üyeleri’nin listesinin İlçe 
Başkanlarının imzasıyla Seçim Kurullarına zamanında bildirilmelerini takip etmek. 

• Sandık seçmen listelerini MHP TEKÇATI sisteminden alarak İl ve İlçe bazında siyasi 
çalışmalar yaptırmak.  

1.1.3 İL – İLÇE PROPAGANDA SORUMLUSU 

• Yerel bazda propaganda, tanıtım stratejilerini ve malzemelerini belirlemek. 
• Miting ve toplantılarda kullanılacak parti sloganlarını parti genel ilkelerine göre belirlemek. 
• Afiş, pankart, el ilanı, broşür, poster, bayrak vb. tanıtım malzemelerini ve aday tanıtımı ile 

parti çalışmalarında kullanılacak araçları parti kurumsal kimliğine uygun olarak hazırlamak. 
• İl ve İlçe bazında, önemli yerel sorunları tespit etmek, çözüm önerilerini ilgili diğer birimlerden 

de yardım sağlayarak hazırlamak, bu çözümlerin halka etkili biçimde duyurulması için gerekli 
çalışmaları yapmak (Örneğin, adayların yapacağı halka yönelik konuşmalarda ilçenin önemli 
sorunları vurgulandıktan sonra bunlara yönelik parti politikalarımız ve çözüm önerilerimiz, 
halkın anlayabileceği, açık ve net biçimde anlatılmalı, bu konuşmaları destekleyici ve çok 
özlü biçimde hazırlanmış broşürler halka dağıtılmalıdır). 

• Medya ile ilişkileri koordine etmek. 
• Yazılı ve görsel basında aday tanıtımına yönelik program, haber ve reklamların 

organizasyonunu ve yürütülmesini sağlamak. 
• Parti etkinliklerine ilişkin basın yayın organlarına gerekli duyuru ve bilgilendirmeleri yapmak. 
• Yerel ve genel medyayı takip etmek, arşivlemek. 
• Gerek görüldükçe basın toplantısı düzenlemek. 
• Adayların basın ve yayın kuruluşlarına yapacakları ziyaretleri organize etmek. 
• Gerekli olduğu durumlarda yapılan parti etkinliklerinin fotoğraf ve video arşivini oluşturmak. 
• Rakip partilerdeki tanıtım ve seçim faaliyetlerini izlemek, raporlamak ve İl SYB Başkanlığına 

bilgi vermek. 
• Partimizin yapmış olduğu seçim çalışmalarını takip ederek değerlendirmek, eksiklikleri 

raporlayarak İl SYB Başkanlığına bilgi vermek. 
• Gerekli olduğu durumlarda halkın beklentilerini ve yerel sorunları tespit etmek amacıyla 

araştırmalar ve anketler yaptırmak. 

1.1.4 İL – İLÇE MALİ İŞLER SORUMLUSU 

• Seçim çalışmaları için gerekli bütçeyi hazırlamak. 
• Bütçede öngörülen mali kaynakları tespit ederek, temini için gerekli çalışmaları yapmak. 
• Seçim çalışmaları için gerekli harcamaları il muhasibi ile birlikte yapmak. 

1.1.5 İL - İLÇE SANDIK VE MÜŞAHİT SORUMLUSU (BAŞ MÜŞAHİT) 

• Sandık başlarında görev yapacak üyelerimizin tespitini yapmak, seçim günü ihtiyaçlarını 
karşılamak ve eksikleri tamamlamak. 

• Sandık görevlilerimizin ve Müşahitlerimizin eğitimini yaptırmak. 
• Sandık güncelleştirme çalışmalarını takip ederek raporları İl SYB Başkanlığına sunmak. 
• Sandık görevlilerimize ve Müşahitlerimize Genel Merkezimiz tarafından gönderilecek sandık 

rehberi, müşahit cep kartı ve müşahit kimlik kartlarını ilgili birimlerle birlikte dağıtmak ve 
dağıtımını denetlemek. 
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İL ve İLÇE SEÇİM YÖNETİM BİRİMİ 
(Her İlçe için ayrı bir birim oluşturulacaktır) 

 
 

GÖREVİ ADI SOYADI GSM 
 

TC. NO 
 

İl (Seçim Yönetim Birimi Başkanı)    

 

İL ve İLÇE SEÇİM İŞLERİ 

SORUMLUSU 

  

 

 

İL ve İLÇE PROPAGANDA 

SORUMLUSU 

  

 

 

İL ve İLÇE MALİ İŞLER 

SORUMLUSU 

  

 

 

İL ve İLÇE SANDIK-MÜŞAHİT 

SORUMLUSU 

  

 

 

İL BAŞKANI        :  İmza:  

İLÇESİ BAŞKANI:  İmza: 
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MHP TEKÇATI KULLANACAK GÖREVLİLER 
(Her İlçe için ayrı ayrı İsim bildirilecektir) 

 
 

İLİ VE İLÇE İSİMLERİ GÖREVLİNİN                           
ADI SOYADI GSM 

 
TC. NO 

 

İL :………………………………    

 

İLÇESİ :……………………………… 
  

 

 

İLÇESİ :……………………………… 
  

 

 

İLÇESİ :……………………………… 
  

 

 

İLÇESİ :……………………………… 
  

 

İLÇESİ :………………………………   

 

 

İLÇESİ :………………………………   

 

 

 

İL BAŞKANI        :  İmza:  
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