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Sayın İl Başkanı;

GENELGE (8)

24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel
seçimine ilişkin olarak; 298 sayılı yasanın 23.maddesinde, "ilçe seçim kurulu başkanı, o seçim
çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel
seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek
üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder." hükmünü getirmiştir.
Yukarıdaki hüküm ve Yüksek Seçim Kurulunun ilan etmiş olduğu seçim takvimi göz
önüne alınarak:
1- a) Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak sandık kurulu üyelerine ait listelerin
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirilme süresi, seçim takviminde; 30 Mayıs 2018 -1 Haziran
2018 tarihleri olarak gösterilmiştir.
b) Sisteme açılacak, Genel Merkezimiz "Tek çatı" sisteminden sandık numaraları
ve sandık yerlerine, her sandık için 1 asıl 1 yedek sandık kurulu üyesi isimlerinin girişlerinin
yapılarak belirlenmesi gerekir. Keza, İlçe Başkanlıklarımız, üzerinde çalışma yapmak üzere,
ilçelerine ait sandık seçmen listelerini "Tek çatı" sisteminden alabilirler.
c) Partimizce belirlenen sandık kurulu üyelerinin; ilçe seçim kurulu başkanlığına,
istenildiği tarih ve istenildiği şablonda teslim edilmesi gerekir. (1/a fıkrasında gösterilen tarih
aralığı)
2- a) Bu seçimde yeni uygulanacak bir uygulamada; hastalığı ve engeli nedeniyle yatağa
bağımlı olan seçmenlerin oy kullanabilmesi için ilçe merkezlerinde oluşturulan,"Seyyar Sandık
Kurullarıdır."
b) Bu sandık kurulunda da görev yapacak sandık kurulu üye isimleri de,
1.maddede yazılı süre içerisinde partimizden istenecektir.
c) Oluşturulacak her bir seyyar sandık kurulunda kayıtlı seçmen sayısı ; (20) seçmen
olup, bu seçmenlere tahsis edilen araçla gidilerek oy kullanmaları sağlanır. Bu kurullar geçerli
zarfları "ilişkilendirilen sandık kuruluna " teslim ederek, oy sayım/döküm tasniflerini yaptırırlar.
Yukarıda yazılı hususlar hakkında, bağlı ilçe başkanlıklarınızın bilgilendirilmesi ve
yönlendirilmesini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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