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GENELGE-23 

31 MART 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 30 
Büyük şehirde Belediye Meclisi Üyelikleri seçimlerine Cumhur İttifakı olarak müşterek 
listeyle girilecektir. Mutabakata uygun olarak müşterek liste hazırlanmasında uygulanacak 
usuli işlemler ek’te belirtilmiştir. Cumhur İttifakı olarak Belediye Meclisi Üyelikleri aday 
listelerinin belirlenmesinde söz konusu mutabakat metnine uygun davranılması ve 
listelerinin daha önce gönderilen şablona uygun olarak hazırlanılması gerekmektedir. 

 Listelerin hazırlanılması akabinde karşılıklı olarak teslimi neticesinde; 

 Cumhur ittifakı olarak AK Parti listelerinde seçime girilen seçim bölgelerinde; 
İl Başkanımız tarafından AK Parti İl Başkanına teslim edilecek Belediye 
Meclisi Üyelikleri aday listesine ilişkin Teslim Tesellüm belgesinin, 
 

 Cumhur ittifakı olarak MHP listelerinde seçime girilen seçim bölgelerinde;   
AK Parti İl Başkanı tarafından il başkanımıza teslim edilecek aday listesi 
karşılığında AK Parti İl Başkanına verilen teslim tesellüm belgesinin, 

 
 Listelerin İlçe Seçim Kurullarına partimiz tarafından teslim edilmesi halinde 

alınacak alındı belgesinin bir suretinin AK Parti İl Başkanına verilmesi ve 
diğer suretinin,  

 
 AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurullarına teslim edilen aday listeleri 

karşılığında AK Parti’ye verilen alındı belgesinin bir suretinin, 

Genel Merkezimize gönderilmesi hususlarını önemle rica eder, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim. 

 

Feti YILDIZ 
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı 
 
EK : 
Müşterek Liste Hazırlanması Hususunda Uygulanacak Usulü İşlemlere İlişkin Protokol 
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MÜŞTEREK LİSTE HAZIRLANMASI HUSUSUNDA 
UYGULANACAK USULÜ İŞLEMLER 

 
1- Büyükşehirler ile bir kısım illerde AK Parti ile müşterek liste verme 

hususunda tam bir mutabakat söz konusudur. 
 

2- Mutabakata uygun olarak her iki partinin ( MHP ve AK Parti ) birlikte 
hazırlamış olduğu ve hangi sıranın hangi partiye ait olduğunu gösterir 
tablolar il başkanlıklarına ulaştırılmıştır. 
 

3- AK Partili adayla gidilen yerlerde, MHP’nin listeye yazdıracağı isimler, ilgili 
ilin MHP İl Başkanından istenecektir (Önceden MHP’ye sormadan alınan 
MHP’li isimler varsa listeden çıkartılacaktır). İmzalı bir şekilde alınan 
listedeki isimler belirlenen sıraya göre yerleştirilecektir.  
 
MHP’li adayla gidilen yerlerde ise aynı şekilde AK Parti İl Başkanınca hangi 
ismin hangi sıradan yazılacağını gösterir liste MHP İl Başkanına teslim 
edilecektir. Her iki İl Başkanı da teslim ettiği liste ile alakalı teslim – 
tesellüm belgesi düzenleyecektir.  
 
(Örneğin AK Partili adayla gidilen yerlerde, MHP İl başkanınca hangi ismin 
hangi sıradan yazılacağını gösterir liste MHP İl Başkanı tarafından 
imzalanarak AK Parti İl başkanına teslim edilecektir. Söz konusu bu 
listenin bir kopyasını da AK Parti İl başkanı teslim aldım diye imzalayarak 
MHP İl başkanına teslim edecektir). 
 

4- Söz konusu liste çalışmaları, Pazar günü tamamlanacak, Pazartesi günü 
ise seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.  
 
 
 

 

 

      
   

 


