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 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel seçiminde: 
 
 27.12.2018 tarih ve (12) sayılı genelgemizle, İl Başkanlığınıza gönderilen Yüksek 
Seçim Kurulunun 1119 karar sayılı propaganda genelgesinde yazılı hususların özeti, çizelge 
haline getirilmiş olup, ek de gönderilmiştir. 
  
 Bağlı ilçe başkanlıklarınızı bu konuda bilgilendirmenizi rica ederim.  
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31 MART 2019 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ  
ÖZET PROPAGANDA ÇİZELGESİ 

 PROPAGANDA TÜRÜ,  
ZAMANI, 

İLGİLİ KANUN MADDELERİ 

SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA SÜRESİNDE  DENETİM VE GÖZETİM YETKİSİ (İŞLEM YAPMA YETKİSİ) 
PROPAGANDANIN YAPILMA YERLERİ,  AÇIKLAMALAR 

 
1 AÇIK YERLERDE PROPAGANDA 

(1 Ocak 2019 - 30 Mart 2019 tarihleri arasında ) 
( 298 S.K  50/1,2,3,4 üncü Maddeleri ; 60/2,3) 

Siyasi partiler ve adaylar : Açık yer toplantıları ile taşıtlarında; parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri ilan ve reklam malzemesi kullanmakta serbesttirler. Miting günü, miting 
alanı çevresindeki güzergâhlarda, toplantı bitimine kadar da  bu malzemeler kullanılır. Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar 
toplu olarak sözlü propaganda yapılamaz. 
a) 1 Ocak 2019  / 20 Mart 2019 ' e kadar ; MÜLKİ  İDARE AMİRİ YETKİLİDİR. 
b) 21 Mart 2019 sabahından 30 Mart 2019 saat 18.00'e kadar ; İLÇE SEÇİM KURULLARI YETKİLİDİR. 

2 KAPALI YERLERDE PROPAGANDA  
(1 Ocak 2019 - 30 Mart 2019 tarihleri arasında ) 

(298 S.K  51/1,2,3,4,5,6,7,son Maddeleri ile 56/1 ve 
50/son maddesi. 60/2,3) 

Siyasi partiler ve adaylar : kapalı yer toplantılarını, Üç kişilik bir heyet kurarak en yakın zabıta amir veya memuruna, köylerde Muhtar veya vekiline haber verir. Bu toplantılara 
heyetin isteği veya yetkili seçim kurullarının kararı olmadıkça kimse müdahale edemez. Bu toplantılarda yapılacak konuşmaların,  hoparlörle, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin 
sonuna kadar hoparlörle binanın dışındaki alanlara da verilir. Kapalı yer toplantılarında, parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri ilan ve reklam malzemesi kullanmakta 
serbesttirler. Toplantı bitimine kadar da aynı bu malzemeler kullanılır.   

3 BASIN İLETİŞİM ARAÇLARI VE İNTERNETTE 
PROPAGANDA 

(1 Ocak 2019 - 30 Mart 2019 tarihleri arasında ) 
(298 S.K  55/B-1,2,3 Maddeleri) 

 

Siyasi partiler ve adaylar : Yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak : sözlü yazılı ve görüntülü propaganda yapılabilir. Vatandaşların elektronik posta 
adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına  görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasaktır. (siyasi partiler  kendi üyelerine her zaman 
gönderebilirler.)  
21 Mart  / 30 Mart 2019 saat 18.00'e kadar ; yazılı,sözlü görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları anketler,tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini 
referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde aleyhinde yayın veya dağıtım yasaktır. Bu sürenin dışında doğruluk ilkelerine uyulması şarttır.Kuralların ihlali halinde 
;  

• Cumhuriyet başsavcılıklarına, 

• Radyo Televizyon Üst Kuruluna,  

• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ve  
• Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirilmesi gerektiğine 

4 HOPARLÖRLE PROPAGANDA 
(1 Ocak 2019 - 30 Mart 2019 tarihleri arasında)  

298 S.K  50/son Maddeleri, 56/1,2,son 

Siyasi partiler ve adaylar : Halkın huzur ve rahatını bozmamak ve açık yerlerde güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda serbesttir. İlçe Seçim 
Kurulları kendiliğinden veya partilerin/adayların isteklerine göre hoparlörle yayının yerini, zamanını ve süresini tespite yetkilidir. 

5 PROPAGANDA AMAÇLI YAYIN VE MALZEME DAĞITIMI   
(1 Ocak 2019 - 30 Mart 2019 tarihleri arasında)  

(298 S.K. 57/1, son) 

Siyasi partiler ve adaylar : Kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları,parti bayrağı,poster,afiş, veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbesttirler. 
Bunların dışında, herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları yasaktır.  

6 TANITIM YERİ  - STANT AÇMAK 
(YSK'nın 19/12/2018 tarih ve  1119 sayılı kararı.) 

Siyasi partiler ve adaylar : Önceden izin alınmaksızın, Halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya veya taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin alınmaksızın tanıtım yeri 
(stand) açabilirler.uyuşmazlıkların çözümlerinde ... 
a) 1 Ocak 2019 / 20 Mart 2019  günü saat 24.00'e kadar ; MÜLKİ MAKAMLAR YETKİLİDİR 
b)21 Mart 2019 - 30 Mart 2019 saat 18.00' kadar ; İLÇE SEÇİM KURULLARI YETKİLİDİR. 

7 İLAN VE  REKLAM YERLERİ,                                    
(Belediyelerce kullanılan ilan ve reklam yerleri) 
(1  Mart 2019 / 30 Mart 2019 18.00'e kadar  )  

(298 S.K. 60/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,) 

a) 1  Mart 2019 / 30 Mart 2019 18.00'e kadar  ;  İLÇE SEÇİM KURULLARINDA, 
b) 298 S.K.60/5.maddesi gereği ; bu tarihten önce siyasi partiler ve adaylarının ilan ve reklam yerlerini kullanamayacağı belirtilmiştir. Asılırsa ; işlem yapma yetkisi                    
MÜLKİ  İDAREDEDİR. 

8 SEÇİM BÜROLARININ AÇILMASI  
(1 Ocak 2019 - 30 Mart 2019 tarihleri arasında) 

298 S.K.51/A-1,A-2 

Siyasi partilerin il veya ilçe başkanlıkları : Büronun adresini ve en az bir sorumlusunun kimlik/iletişim bilgilerini içeren bildirimi  
a) 1 Ocak 2019 / 20 Mart 2019  tarihleri arasında  ; MÜLKİ MAKAMLARA VERMESİYLE, 
b) 21 Mart 2019 - 30 Mart 2019  tarihlere arasında ; İLÇE SEÇİM KURULLARINA VERMESİYLE, AÇILIR. 

9 A)  VATANDAŞLARIN ; KONUTLARINA, İŞYERLERİNE, 
TAŞITLARINA BAYRAK/AFİŞ/POSTER ASMASI 
(298 S.K.60/13) 
 
B)  SİYASİ PARTİ VE ADAYLAR ;  Parti bayrağı, afiş, 
poster, pankart ve benzeri malzemeleri... 
 

A) Konut, işyeri olarak kullanılmayan ve iskâna açılmamış ya da inşaat halindeki yapılara, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bayrak, afiş veya poster asılamaz. 
a) 1 Mart 2019 / 30 Mart  2019 saat 18.00"e kadar İLÇE SEÇİM KURULLARINDA; 
b) 298 S.K. 60/13.maddesi gereği ;  bu tarihten önce vatandaşlar konutlarına, işyerlerine, taşıtlarına bayrak asamaz. Asılırsa ; İşlem yapma yetkisi ,   MÜLKİ İDAREDEDİR. 
 
B) Genel Merkez, İl,ilçe ve belde binalarına (her zaman ); 
     Seçim bürolarında; açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarında ; miting günü miting alanı çevresindeki güzergahlarda toplantı süresinin bitimine kadar; (1 Ocak 2019 -             

30 Mart 2019 tarihleri arasında) 
         Belediyelerin ilan yerlerinde ; 1  Mart 2019 / 30 Mart 2019 18.00'e kadar   

 


