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İL BAŞKANLIĞINA 
 

 31 Mart 2018 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel seçiminde ;  
 Geçmiş seçimlerde sandık başlarında etkin görevler üstlenmiş partililerimizin tercih 
edilmesi, görev konusu ile ilgili rızalarının alınması, görevlendirilecek kişilerin partimize sadık, 
teşkilat tarafından bilinen, mazisinde kırık çizgi olmayan kişilerden sandık kurulu üyelerinin ve 
partimiz müşahitlerinin tespiti ve görevlendirilmesi hususları (3) sayılı genelgemizle ayrıntılı 
şekilde izah edilmişti.  
 
 Sandık kurulu asıl üyelerimizin tespitleri yapılırken;  

 Herhangi bir seçim çevresindeki seçmen listesinde ismi bulunan ve aynı seçim çevresinde, 
seçmen listesinde isminin bulunduğu sandıktan başka bir sandıkta görevlendirilen üyelerimizin oy 
haklarının kaybolmaması açısından aşağıdaki örneklemelere dikkat edilmesi gerekmektedir.   
 
 A)  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILAN (30) İLDE: 
   
 Ankara ili, Çankaya ilçesi, Devlet mahallesinde oturan Mehmet Bey;  

a) Devlet mahallesinde sandık kurulunda asıl üye olarak görevlendirilmiş ise,  
 
 Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
 Çankaya Belediye Başkanlığı,  
 Belediye Meclis üyeliği  
 Devlet mahallesi muhtar /ihtiyar heyeti olmak üzere tüm seçimlerde, görevli olduğu 

sandıkta oy kullanır.  
 

b) Aynı kişi; Ankara ili Çankaya ilçesi, Cevizlidere mahallesinde sandık kurulu asıl üyesi 
olarak görevlendirilmiş ise,  

 
  Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
 Çankaya Belediye Başkanlığı,  
 Belediye Meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanır. Muhtar/ihtiyar heyeti seçiminde oy 

kullanamaz.  
 

c) Aynı kişi; Ankara ili Keçiören ilçesinde sandık kurulu asıl üyesi olarak 
görevlendirilmiş ise,  

 
  Büyükşehir Belediye Başkanlığı, seçiminde oy kullanır. İlçe Belediye Başkanlığı, Meclis 

üyeliği ve Muhtar/ihtiyar heyeti seçiminde oy kullanamaz. 
d) Aynı kişi; Sandık seçmen listesine kayıtlı olduğu il dışında başka bir ilde görevlendirilirse, 

hiçbir seçim türünde oy kullanamazlar. 
 
 
 

../. 



B)  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILMAYAN (51) İLDE: 
 
 Giresun ili, Merkez ilçesi, Hilal mahallesinde oturan Mehmet Bey;  

a) Hilal mahallesinde sandık kurulunda asıl üye olarak görevlendirilmiş ise, 
  Giresun Belediye Başkanlığı, 
 Belediye Meclis üyeliği,  
 İl Genel Meclis Üyeliği  
 Hilal Mahallesi/ihtiyar heyeti olmak üzere tüm seçimlerde, görevli olduğu sandıkta oy 

kullanır. 
 

b) Aynı kişi; Giresun ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde görevlendirilmiş ise,  
 
  Giresun Belediye Başkanlığı, 
 Belediye Meclis üyeliği,  
 İl Genel Meclis Üyeliği seçimlerinde oy kullanır. Muhtar/ihtiyar heyeti seçiminde oy 

kullanamaz.  
 

c) Aynı kişi; Giresun ili, Merkez ilçeye bağlı, Duroğlu beldesi, Demirci mahallesinde 
görevlendirilmiş ise, 
 

 İl Genel Meclis Üyeliği seçiminde oy kullanır. Diğer seçimlerde oy kullanamaz. 
 

d) Aynı kişi; Giresun ili, Keşap ilçesi, Bozkurt mahallesinde görevlendirilmiş ise, 
  
 Hiçbir seçim çevresinde oy kullanamaz. 

 
e) Aynı kişi; Sandık seçmen listesine kayıtlı olduğu il dışında başka bir ilde görevlendirilirse, 

hiçbir seçim türünde oy kullanamazlar. 
 
  Sandık kurulu asıl üyelerinin görevlendirilmesinde; bu hususların göz önünde 
bulundurulmasını ve bağlı ilçe başkanlıklarımızı bilgilendirmenizi önemle rica eder, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim.  
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