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GENELGE-9
İL BAŞKANLIĞINA
24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili
Genel seçimiyle ilgili olarak:
1) 298 sayılı kanunun 112/dördüncü fıkrasında, "Siyasi partiler, seçim başlangıcında
partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir yazı ile seçim kurullarına
bildirirler. İtiraz edebileceklerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildirilir. Parti
adına itiraz edeceklerden kimlik aranmaz." hükmü yer almıştır.
Buna göre ; oy verme günü ve sonrasında, partimiz adına il ve ilçe seçim kurullarına
itiraz edecek kişilerin bildirilmesine ilişkin dilekçe örneği ekte gönderilmiştir. Bu isimlerin
tespit edilerek, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirilmesi gerekmektedir.
"İtiraza yetkili kişiler" ve "temsilciler"e ait görev belgelerinin İlçe Seçim Kurulu
Başkanlığınca düzenlenerek verileceği; 298 sayılı kanunun 82/ikinci fıkrasında yazılmıştır.
İlçe seçim kurullarına girişlerde ve ilçedeki sandıkların konulduğu "sandık çevresinde" bu
kişilerin rahatça görev yapmaları için görev belgelerinin ilçe seçim kurullarından talep
edilmesi gerekir. (Bir ilçede birden fazla seçim kurulu varsa, her ilçe seçim kurulu için)
2) 298 sayılı kanunun 82/sekizinci fıkrasında, "Sandığın konulduğu bina, yapı ve
bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya
adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz;
yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu fıkra hükümlerine uymayan kişiler
kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır. " hükmü yer almıştır.
Buna göre ; Oy verme günü partimiz müşahitlerine dağıtılan "müşahit kartı"nın,
müşahitlerinin cebinde taşınmasına, sandık kurulu veya kolluk güçlerince istenilmesi halinde
gösterilmesi gerekmektedir.
Yukarıda yazılı konularla ilgili olarak; bağlı ilçe başkanlıklarınızı bilgilendirmenizi
ve yönlendirmenizi önemle rica ederim.
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İL / İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili
Genel seçiminde:
298 sayılı kanunun 112/dördüncü fıkrası gereğince; oy verme öncesi ve sonrasında
Milliyetçi Hareket Partisi adına şikayet ve itiraza yetkili kişilerinin isimleri ve imza örnekleri
aşağıda gösterilmiştir. Aynı kanunun 110.maddesi gereğince, il / ilçe başkanı ve vekillerinin
şikâyet ve itiraz hakkı saklıdır.
298 sayılı kanunun 82/ikinci fıkrası gereğince; bu kişiler için Başkanlığınızca tanzim
edilecek görev belgelerinin İl/ilçe Başkanlığımıza verilmesi saygıyla arz olunur.
Adı ve Soyadı
İl / İlçe Başkanı
Mühür- imza
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YUKARIDA ADI VE SOYADI, DOĞUM YERİ, TARİHİ, İMZASI BULUNAN KİŞİNİN
BİLGİLERİNİ VE İMZASINI TASTİK EDERİM. ..../06/2018
Adı ve Soyadı
İl / İlçe Başkanı
Mühür- imza

