
 

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
Genel Merkezi 
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Sayı :2019/ 05-59 

GENELGE - 19 

 Değerli İl Başkanım; 

 23 Ocak 2019 tarihinde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan 
sandık bölgesi askı listeleri (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren) 
siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılacaktır. Verilerin erişime açılmasını müteakip genel 
merkezimiz tarafından alt kademelerle paylaşılacaktır. 23 Ocak 2019 tarihi saat: 08.00’da Sandık Bölgesi askı 
listelerine karşı, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 122,123 ve 
124. Maddeleri kapsamında, İlçe Seçim Kurullarına yapılacak itirazlar başlayacak olup 24 Ocak 2019 tarihinde 
sona erecektir. Bu itirazlar 25 Ocak 2019 günü karara bağlanacaktır. 28 ve 29 Ocak tarihlerinde İlçe Seçim 
Kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazlar, silsile gereği önce İl Seçim Kurulları sonrasında ise Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından incelenecek ve karara bağlanacaktır. İtiraz üzerine ya da itiraz edilmeksizin kesinleşen listeler 
31 Ocak 2019 tarihinde kesinleştirilecek ve aynı gün seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenecektir.  

 Sandık bölgesi askı listelerinin Genel Merkez tarafında İl ve İlçe esasına göre paylaşılmasını müteakip 
ivedilikle listelerin incelenmesi, bu listelerde şüphe arz eden bir durumla karşılaşılması ya da gerçeğe aykırı bir 
durumun tespiti halinde, itiraza yetkili kişiler tarafından yukarıda bahsedilen süreler içerisinde 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 112. Maddesine göre, gerekçeli ve somut 
deliller ile birlikte içerisinde İlçe Seçim Kurullarına itiraz edilmesi gerekmektedir.  

  İlçe Seçim Kurullarının talebe aykırı karar vermesi halinde yine gerekçeli olarak İl Seçim Kurullarına 
itiraz edilmesi ve son aşamada İl Seçim Kurullarının da talebe aykırı kararı halinde Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz 
edilmesi ve bu sürecin eş zamanlı olarak genel merkezimizle paylaşılması önem arz etmektedir.  

 Gereğinin yapılması için tüm ilçe ve belde teşkilatlarımız ile paylaşılması hususunu 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 
 
Dağıtım : 
81 İl ve bunlara bağlı ilçe teşkilatları 
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