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İL BAŞKANLIĞINA 

 

 İl ve ilçe seçim kurulları 2018 yılı Ocak ayı içerisinde iki yıl görev yapmak üzere oluşturulmuş, 

ilçelerde "ilçe seçim kurulu üyesi"; iller de ise  "temsilci" isimleri, Partimizin il ve ilçe 

başkanlıklarınca seçim kurullarına bildirilmişti. 
 

Geçmiş seçim döneminde, Seçim Kurullarına il başkanlığımızca isim bildirilmediğinden, il 

seçim kurulunda partimiz "temsilci" düzeyinde temsil edilmemiştir. 
     

 298 sayılı kanunun 17 inci maddesinde; " Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen 

siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı bulunanlar, il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci 

bulundururlar. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılırlar, oy 

kullanamazlar. Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri görüşlerini bildirirlerse, kurul, 

bunları da dinledikten sonra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve kararı temsilcilere 

bildirir. " hükmü yer almıştır. 
 

 İl seçim kurulları üç hakimden oluşmaktadır. Yukarıdaki yasa maddesine göre partimizin il 

temsilcisinin oy hakkı olmasa dahi, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılacağı ve 

ilgili konu hakkında görüşünü bildireceği yukarıda açıklanan madde hükmünden anlaşılmakla 

birlikte, bu durumun şikayet ve itiraz aşamasında ne kadar önemli olduğu izahtan varestedir. 
  

 Bu bağlamda; il seçim kuruluna "temsilci" ismi bildirilmemiş ise: 
 

1) İl başkanlığınızca, (1) bir temsilci isminin il seçim kuruluna ekte gönderilen yazıyla 

bildirilecek olup, bu ismin hukukçu bir partilimiz olmasına özen gösterilecektir. 
  

 2) İl seçim kurulunca, partimize; "Temsilci isminin, ilçe seçim kurullarının oluşum tarihi 

olan 2018 yılı içerisinde bildirilmesi gerekirdi, şimdi alamayız"  şeklinde il seçim kurullarından 

bir cevap alınması halinde; derhal Genel Merkezimizle paylaşılacaktır. 

 

 Gereğini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.  
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 298 sayılı yasanın 17 nci maddesi gereği; İl seçim kurulunda görev yapmak üzere, aşağıda 

kimlik bilgileri yazılı üyemiz "partimizin temsilcisi" olarak görevlendirilmiştir. 

 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
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