ÖRNEK DİLEKÇELER
…. / …. / 2019
………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
…………………….
İtiraz Eden

: ………………… TCKNolu ……………………..….…….
İyi Parti ………….. İlçe Başkanı

İtirazın Konusu

: Askı listelerine itirazların sunulması ile düzeltilmesi istemidir.

……………………
ili
…………………..
ilçemiz
sınırlarında
bulunan
……………………………………………………….. adresindeki ……. Nolu hanede aşağıda kimlik bilgileri
ayrıntılı olarak verilen seçmenlerin belirtilen adreste yaşamadığı tespit edilmiştir.
Seçim mevzuatına aykırı ve seçimin güvenilirliğine şüphe getirecek şekildeki bu kayıtların
düzeltilmesi gerekmekte olup; Seçmen kütüklerinde düşürülmeleri için gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.

İyi Parti ………….. İlçe Başkanı

…. / …. / 2019
………….. İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Konusu : Çalışmalara katılmaya ve İtiraza yetkili üye bildirimi hakkındadır.
31.03.2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde;
298 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince, İl Seçim Kurulunun çalışmalarına ve görüşmelerine
katılmak ve her türlü itiraza yetkili olmak üzere İyi Parti temsilcisi olarak aşağıda ismi ve kimliği yazılı
üyemiz/üyelerimiz belirlenmiştir.
Saygıyla arz olunur.
İyi Parti …………….. İl Başkanı
Adı Soyadı
TCKNo
Baba adı
Doğum Tarihi
Adresi
Telefon No

:
:
:
:
:
:
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…. / …. / 2019
………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
…………………….
Konusu : Çalışmalara katılmaya ve İtiraza yetkili üye bildirimi hakkındadır.
31.03.2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde;
298 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince, İl Seçim Kurulunun çalışmalarına ve görüşmelerine
katılmak ve her türlü itiraza yetkili olmak üzere İyi Parti temsilcisi olarak aşağıda ismi ve kimliği yazılı
üyemiz/üyelerimiz belirlenmiştir.
Saygıyla arz olunur.
İyi Parti …………….. İl Başkanı
Adı Soyadı
TCKNo
Baba adı
Doğum Tarihi
Adresi
Telefon No

:
:
:
:
:
:

… / … / 2019
……….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………
Şikayet Eden
Şikayet Konusu

: ……… TCKNolu …………. - İyi Parti ……. İlçe Başkanı
: Sandık Kurulu üyelerinin tespitine karşı şikayetin sunulmasıdır.

298 Sayılı Kanunun 23.maddesi gereği, Sandık kurulları oluşturulurken, seçime katılan ve ilçede
teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış beş partiden üye
alınması gerektiği halde; İyi Parti bu sıralamada göz önüne alınmamış, ilk beş sırada bulunmayan …….
Partisinden üye alınmış olup ; anılan işlem usul ve yasaya aykırıdır.
Anılan gerekçe ile, …….. partisine ait üyelerin sandık kurulundan çıkartılmasına, Partimiz
tarafından hazırlanan ve ekte listesi sunulan kişilerin sandık kurulu üyeliğine alınmasına, karardan bir suretin
Partimize tebliğine karar verilmesi saygıyla arz olunur.

………………..
İyi Parti …. İlçe Başkanı
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… / … / 2019
………… İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İtiraz Eden

: ……… TCKNolu …………. - İyi Parti ……. İl/İlçe Başkanı

İtiraz Konusu : Sandık kurullarının teşkil işlemleriyle ilgili, İlçe Seçim Kurulunun
…/…/2019 tarih ve ………… sayılı kararına itirazlarımızın sunulmasıdır.
Sandık kurullarının oluşturulmasında; seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son
milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış beş partiden asıl ve yedek ismi istenmesi gerekir iken,
partimiz yeterli seviyede oy aldığı halde sandık kurulu üye alınması gerektiği halde sandık kurulu için üye ismi
istenmemiştir.
İlçe seçim kurulu tarafından yapılan sandık kurulu teşekkülü yasaya aykırı olup, ekte sunulu ilçe seçim
kurulunun şikayetimize ilişkin red kararı da hatalı olmuştur. (EK: İlçe Seçim Kurulu Kararı)
İlçe Seçim Kurulu kararının kaldırılmasına İYİ Parti üyesinin sandık kurullarında görevlendirilmesine,
karardan bir suretin Partimize tebliğine karar verilmesini saygıyla arz ederim.

………………..
İyi Parti …. İl/İlçe Başkanı

….. / …. / 2019
(

) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………

Şikayet Eden
Şikayet Konusu

: ……… TCKNolu …………. - …. numaralı Sandık Kurulu İyi Parti
Müşahidi
: Oy verme işleminin takip edilmesinin engellenmesi hakkındadır.

Şikayet Tarih ve Saati : 31.03.2019 - saat :
Sandık alanında bulunması gerekenler 298 Sayılı Kanun’un 25,72,81. maddeleri ile YSK
genelgeleri ile açıkça belirtilmiştir.
Sandık kurulunun işlerini aksatmadan oy verme işlerini “Müşahit” olarak izlememize rağmen,
sandık kurulu başkanı tarafından oy verme işlemlerini takip etmemiz engellenmektedir.
Anılan uygulama yasaya aykırı olup, sandık alanında görev yapmamızın sağlanmasını dileriz.
Adı Soyadı
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… / … / 2019

(

) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………

Şikayet Eden
Şikayet Konusu

: ……… TCKNolu …………. - …. numaralı Sandık Kurulu İyi Parti
Müşahidi
: Oyların sayım-dökümü ve tutanaklara bağlanmasının açık olarak
yapılmaması hakkındadır.

Şikayet Tarih ve Saati : 31.03.2019 - saat :
Oyların sayımı ve dökümü ve tutanaklara bağlanmasının aleni olarak yapılacağı 298 sayılı
Kanunun 2.maddesi ile YSK’nun genelgesi ile sabit olmasına rağmen; Sandık kurulunuzca oy verme işleminin
bitimini müteakip görev yaptığı odanın kapısını kapatarak tasnif işlemine geçilmiştir. Bu husus açıkça yasaya
aykırı olup ; seçimin aleniyet ilkesine aykırı olan bu durumun tespiti ve kurulunuzca düzeltilmesi arz olunur.
Adı ve Soyadı

… / … / 2019

(

) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………

Şikayet Eden
Şikayet Konusu

: ……… TCKNolu …………. - …. numaralı Sandık Kurulu İyi Parti
Müşahidi
: Oyların tasnifi sürecini izlememizin engellenmesi hakkındadır.

Şikayet Tarih ve Saati : 31.03.2019 - saat :
Zarf ve oy pusulalarının açılması, geçerli, geçersizlik durumlarını görmek için tasnifin yapıldığı
masada veya yakınında tasnif işlemini takip talebimiz sandık kurulunca engellenmekte olup, bu husus yasaya
aykırıdır.
298 Sayılı Kanunun 25,72 ve 100.maddeleri ile YSK’nın genelgesine konu seçimin aleniyet
ilkesine aykırı olan bu durumun düzeltilmesi arz olunur.
Adı ve Soyadı
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… / … / 2019

(

) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………

Şikayet Eden
Şikayet Konusu

: ……… TCKNolu …………. - …. numaralı Sandık Kurulu İyi Parti
Müşahidi
: Aynı seçmenin birden fazla engelli vatandaşa yardım etmesi
hakkındadır.

Şikayet Tarih ve Saati : 31.03.2019 - saat :
Sandık kurulunda, ………………………… isimli şahsın birden çok engelli vatandaşa oy
kullandırdığı tespit edilmiştir. Bu kişinin kapalı oy verme yerinde seçmenleri kendi partisi lehinde etkilediği
anlaşılmakla, yapılan uygulama açıkça 298. Sayılı kanunun 93.maddesine aykırılık teşkil etmektedir.
Yanlış olan bu uygulamanın tespiti ile bir an önce uygulamanın durdurulmasını talep ederim.
Adı ve Soyadı

… / … / 2019

(

) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………

Şikayet Eden
Şikayet Konusu

: ……… TCKNolu …………. - …. numaralı Sandık Kurulu İyi Parti
Müşahidi
: Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere yakınları tarafından yardım
edilmesi hakkındadır.

Şikayet Tarih ve Saati : 31.03.2019 - saat :
Sandık kurulunda, okuma yazma bilmeyen aşağıda adı ve soyadı yazılı seçmenlere sandık kurulu
başkanı tarafından yetkilendirilmeyen kişilerce 298 sayılı kanuna aykırı bir şekilde oy kullandırıldığı
gözlemlenmiştir.
Hukuki Neden

: YSK’nın ……. Tarih ve …….. sayılı kararı
Yanlış olan bu uygulamanın tespiti ile bir an önce uygulamanın durdurulmasını talep ederim.
Adı ve Soyadı
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… / … / 2019

(

) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …. numaralı Sandık Kurulu İyi Parti
Müşahidi

Şikayet Konusu

: Seçim saati bitmeden önce Sandık başına gelen seçmene
oy kullandırılmaması hakkında

Şikayet Tarih ve Saati : 31.03.2019 - saat :
Oy verme işleminin bitiş saati olan 17:00’dan önce seçmeni bulunduğu sandık başına gelen ve
sırasını bekleyen seçmene oy kullandırılması gerekir iken, herhangi bir tespit yapılmaksızın yanlış uygulama
neticesinde tespitten ve saatinden önce hazır bulunan aşağıda ismi yazılı kişilere oy kullandırılmamış olması
açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir.
: 298 sayılı Kanunun 89.maddesi ile YSK’nın ……. Tarih ve ……..
sayılı kararı

Hukuki Neden

Bu durumun tespit edilerek, yanlış olan bu uygulamanın durdurulmasını talep ederim.
Adı ve Soyadı

… / … / 2019

(

) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …. numaralı Sandık Kurulu İyi Parti
Müşahidi / Sandık Kurulu Üyesi

Şikayet Konusu

: Kimliksiz oy kullandırılması hakkında

Şikayet Tarih ve Saati : 31.03.2019 - saat :
Oy verme işlemi yasa gereği seçmenin fotoğraflı kimlik göstermesi ile yaptırılabilecek iken,
aşağıda adı-soyadı yazılı seçmenlerin kimliksiz olarak oy kullandığı tespit edilmiş olup, bu durum açıkça yasaya
aykırılık teşkil etmektedir.
Hukuki Neden

: 298 sayılı Kanunun 87, 91. maddesi ile YSK’nın genelgesi
Bu durumun tespit edilerek, yanlış olan bu uygulamanın Sandık Kurulu kararı ile durdurulmasını

talep ederim.
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Adı ve Soyadı
… / … / 2019
…………………………… İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………
İtiraz Eden

: ……… TCKNolu …………. - İyi Parti ………….. İlçesi adına
İtiraza Yetkili

İtirazın Konusu
:(
), (
), (
) , … nolu sandık kurullarına yapılan sözlü şikayetler ile
sandık kurulunca tutanağın yanlış düzenlenmesi hakkındadır.
Yukarıda numaralı belirtilen Sandık kurulu başkanları tarafından, partimizin sandık kurulu üyeleri
ve müşahitleri tarafından gerçekleştirilen ikazlar dikkate alınmaksızın, tasnif işlemi bitirildikten sonra seçim
torbalarının ağızları mühürlenmeksizin sandık alanından çıkartılarak ilçe seçim kurulu başkanlığına getirildiği
tespit edilmiştir.
Söz konusu eylem, 298 sayılı kanuna açıkça aykırılık oluşturmaktadır.
Hukuki Neden

: 298 Sayılı Kanunun 107.maddesi ile ilgili maddeleri

Deliller

: Sandık Kurulu tutanağı, Müşahit tutanağı ve sair yasal deliller.

İstem
: Yukarıda numaralı belirtilen sandık kurullarına ait seçim torbalarının açılarak geçerli ve
geçersiz oyların ve zarfların yeniden sayılmasına ve gerçekleştirilecek işlem sonucu karardan bir suretin Partimize
tebliğini saygı ile dilerim.
Adı ve Soyadı

… / … / 2019
…………………………… İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………
İtiraz Eden
İtirazın Konusu

: ……… TCKNolu …………. - İyi Parti ………….. İlçesi adına
İlçe Başkanı
: İlçe Birleştirme Tutanakları hakkındadır.

… / … / 2019 salı günü itibari ile tutulan ……………… İlçesine ait birleştirme tutanakları ve
sandık kurulu tarafından müşahitlerimize/sandık kurulu üyelerimize verilen tutanakların incelenmesi neticesinde ;
o Verilen tutanaklarda İyi Partiye ait oyların toplamı ……… olduğu halde ilçe seçim kurulunca
düzenlenen Birleştirme Tutanağında …………. Oy aldığı belirtilmiş, bir başka deyişle, partimizin ……….. oyu
eksik yazılmıştır.
o ……… partisinin birleştirme tutanağında ki oy toplamı ….. olmasına rağmen Sandık kurulu
tutanaklarındaki oy toplamı …… ‘dır. Fazladan yazılan ……. Oy bulunmaktadır.
Hukuki Neden

: 298 S.K. 129.maddesi
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: Sandık Kurulu tutanağı, oylar, zarflar, Müşahit tutanağı ve sair yasal deliller.

Deliller

İstem
: Anılan nedenlerle Sandık kurulu tutanaklarına göre İlçe Seçim Kurulunun Birleştirme
Tutanağının düzeltilmesine, gerekmesi halinde yeniden oy sayımının yapılmasına karar verilmesini ve karardan
bir suretin Partimize tebliğini saygı ile dilerim.
Adı ve Soyadı

…… / …… / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sabit ilan ve reklam yerlerinden, YSK’nın ………….. tarih ve ……….. kararında belirtilen
koşullarda, İyi Parti seçim sürecinde yararlanacaktır.
Bu nedenle,
İlan ve reklam yerlerinden ……………………………………. yerlerinde, ……….. gün süre ile
Partimize tahsis işleminin yapılmasını
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Başkanı

….. / …. / 2019
…………………………….. KAYMAKAMLIĞINA/VALİLİĞİNE

Aşağıda açık adresi belirtilen yerde İyi Parti seçim bürosu açılacak olup,
Seçim bürosu sorumlusunun kimlik ve iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Gereğini saygı ile arz ederim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

Seçim Bürosu Adresi :
Seçim Bürosu Sorumlusu
Adı - Soyadı
:
TCKNo
İletişim Bilgileri
:

:
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….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Aşağıda açık adresi belirtilen yerde İyi Parti seçim bürosu açılacak olup,
Seçim bürosu sorumlusunun kimlik ve iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Gereğini saygı ile arz ederim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

Seçim Bürosu Adresi :
Seçim Bürosu Sorumlusu
Adı - Soyadı
:
TCKNo
İletişim Bilgileri
:

:

….. / …. / 2019
…………………………….. KAYMAKAMLIĞINA/VALİLİĞİNE

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………….
İli
……………………
İlçesi
………………………………………………………… adresinde bulunan

………………..

muhtarlığı,

O Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ile bağlı kuruluşlara,
O Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüslere ve ortaklıklara,
O özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklere
O devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflara,
O kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara
ait bina ve tesislerde
…………… Partisi adayı tarafından seçim bürosu açıldığı tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 51-A.maddesi ile YSK’nun ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararına aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Fotoğraf, Video ve sair deliller.
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İstem

:
……… Partisi ve/veya adayının mevzuata aykırı olarak açtığı seçim bürosunun faaliyetlerine son

verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında kanuni işlem yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. KAYMAKAMLIĞINA/VALİLİĞİNE

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………….
İli
……………………
İlçesi
………………..
muhtarlığı,
………………………………………………………… adresinde bulunan …………… Partisi adayı tarafından
açılan seçim bürosunda saat 09:00’dan önce ve 23:00’dan sonra halka açık faaliyette bulunulduğu tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 51-A.maddesi ile YSK’nun ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararına aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Fotoğraf, Video ve sair deliller.

İstem

:

……… Partisi ve/veya adayının YSK kararında da belirtilen saatlere uyulmadan halka açık
faaliyet gösteren seçim bürosunun faaliyetine son verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında kanuni işlem yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi
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….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………….
İli
……………………
İlçesi
………………………………………………………… adresinde bulunan

………………..

muhtarlığı,

O Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ile bağlı kuruluşlara,
O Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüslere ve ortaklıklara,
O özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklere
O devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflara,
O kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara
ait bina ve tesislerde
…………… Partisi adayı tarafından seçim bürosu açıldığı tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 51-A.maddesi ile YSK’nun ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararına aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Fotoğraf, Video ve sair deliller.

İstem

:
……… Partisi ve/veya adayının mevzuata aykırı olarak açtığı seçim bürosunun faaliyetlerine son

verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında kanuni işlem yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:
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…………….
İli
……………………
İlçesi
………………..
muhtarlığı,
………………………………………………………… adresinde bulunan …………… Partisi adayı tarafından
açılan seçim bürosunda saat 09:00’dan önce ve 23:00’dan sonra halka açık faaliyette bulunulduğu tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 51-A.maddesi ile YSK’nun ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararına aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Fotoğraf, Video ve sair deliller.

İstem

:

……… Partisi ve/veya adayının YSK kararında da belirtilen saatlere uyulmadan halka açık
faaliyet gösteren seçim bürosunun faaliyetine son verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında kanuni işlem yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………….
İli
……………………
İlçesi
………………………………………………………… adresinde bulunan

………………..

muhtarlığı,

O Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ile bağlı kuruluşlara,
O Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüslere ve ortaklıklara,
O özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklere
O devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflara,
O kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara
ait bina ve tesislerde
…………… Partisi adayı tarafından seçim bürosu açıldığı tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 51-A.maddesi ile YSK’nun ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararına aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Fotoğraf, Video ve sair deliller.

İstem

:
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……… Partisi ve/veya adayının mevzuata aykırı olarak açtığı seçim bürosunun faaliyetlerine son
verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında kanuni işlem yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………….
İli
……………………
İlçesi
………………..
muhtarlığı,
………………………………………………………… adresinde bulunan …………… Partisi adayı tarafından
açılan seçim bürosunda saat 09:00’dan önce ve 23:00’dan sonra halka açık faaliyette bulunulduğu tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 51-A.maddesi ile YSK’nun ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararına aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Fotoğraf, Video ve sair deliller.

İstem

:

……… Partisi ve/veya adayının YSK kararında da belirtilen saatlere uyulmadan halka açık
faaliyet gösteren seçim bürosunun faaliyetine son verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında kanuni işlem yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi
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….. / …. / 2019
…………………………….. KAYMAKAMLIĞINA/VALİLİĞİNE

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………….
İli
……………………
İlçesi
………………..
muhtarlığı,
………………………………………………………… adresinde bulunan kamu hizmeti görülen bina, tesis, genel
yol üzeri, İlçe Seçim Kurulunca gösterilen yerlerden başka alanda toplu olarak sözlü propaganda yapıldığı /
yapılacağı tespit olunmuştur.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 50.maddesinin 1.fıkrası ile YSK’nun ……………… tarih ve …….
Sayılı kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Fotoğraf, Video ve sair deliller.

İstem

:

……… Partisinin mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilecek / gerçekleştirilen propaganda
çalışmasına son verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında kanuni işlem yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………….
İli
……………………
İlçesi
………………..
muhtarlığı,
………………………………………………………… adresinde bulunan kamu hizmeti görülen bina, tesis, genel
yol üzeri, İlçe Seçim Kurulunca gösterilen yerlerden başka alanda toplu olarak sözlü propaganda yapıldığı /
yapılacağı tespit olunmuştur.
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Bu durum, 298 sayılı yasanın 50.maddesinin 1.fıkrası ile YSK’nun ……………… tarih ve …….
Sayılı kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Fotoğraf, Video ve sair deliller.

İstem

:

……… Partisinin mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilecek / gerçekleştirilen propaganda
çalışmasına son verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında kanuni işlem yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………….
İli
……………………
İlçesi
………………..
muhtarlığı,
………………………………………………………… adresinde bulunan kamu hizmeti görülen bina, tesis, genel
yol üzeri, İlçe Seçim Kurulunca gösterilen yerlerden başka alanda toplu olarak sözlü propaganda yapıldığı /
yapılacağı tespit olunmuştur.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 50.maddesinin 1.fıkrası ile YSK’nun ……………… tarih ve …….
Sayılı kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Fotoğraf, Video ve sair deliller.

İstem

:
Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile gerçekleştirilecek soruşturma sonucu;

İlgili şahısların belirlenerek haklarında 298 sayılı yasanın 50/1 ve 151.maddelerine aykırı
eylemleri nedeniyle cezalandırılması yoluna gidilmesini, karardan bir suretin Partimize tebliğini
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi
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….. / …. / 2019
…………………………….. KAYMAKAMLIĞINA/VALİLİĞİNE

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarındaki ana caddelerinde ………….. Partisi
ve/veya adayı tarafından yüksek dereceli ses sistemi donanımlı araç ile sürekli olarak halkın huzur ve sükununu
bozacak şekilde hoparlör ile propaganda yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 50.maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
……… Partisinin mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği propaganda çalışmasına son verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:
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……………. İli …………………… İlçesi sınırlarındaki ana caddelerinde ………….. Partisi
ve/veya adayı tarafından yüksek dereceli ses sistemi donanımlı araç ile sürekli olarak halkın huzur ve sükununu
bozacak şekilde hoparlör ile propaganda yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 50.maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
……… Partisinin mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği propaganda çalışmasına son verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarındaki ana caddelerinde ………….. Partisi
ve/veya adayı tarafından yüksek dereceli ses sistemi donanımlı araç ile sürekli olarak halkın huzur ve sükununu
bozacak şekilde hoparlör ile propaganda yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 50.maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile gerçekleştirilecek soruşturma sonucu;

İlgili şahısların belirlenerek haklarında 298 sayılı yasanın 156. Maddesi gereği cezalandırılması
yoluna gidilmesini, karardan bir suretin Partimize tebliğini
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi
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….. / …. / 2019
…………………………….. KAYMAKAMLIĞINA/VALİLİĞİNE

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında …….. Parti ve adayı tarafından
vatandaşlarımızın oyunu etkilemeye yönelik biçimde çeşitli hediye, eşantiyon ve sair malzeme dağıtımı yapıldığı
tespit edilmiş olup ;
Bu durum, 298 sayılı yasanın 57.maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Hediye/Eşantiyon v.s., fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
……… Partisinin mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği dağıtım işlemlerine son verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi
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Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında …….. Parti ve adayı tarafından
vatandaşlarımızın oyunu etkilemeye yönelik biçimde çeşitli hediye, eşantiyon ve sair malzeme dağıtımı yapıldığı
tespit edilmiş olup ;
Bu durum, 298 sayılı yasanın 57.maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Hediye/Eşantiyon v.s., fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
……… Partisinin mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği dağıtım işlemlerine son verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında …….. Parti ve adayı tarafından
vatandaşlarımızın oyunu etkilemeye yönelik biçimde çeşitli hediye, eşantiyon ve sair malzeme dağıtımı yapıldığı
tespit edilmiş olup ;
Bu durum, 298 sayılı yasanın 57.maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Hediye/Eşantiyon v.s., fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile gerçekleştirilecek soruşturma sonucu;

İlgili şahısların belirlenerek haklarında 298 sayılı yasanın 61. İle 151. Maddesi gereği
cezalandırılması yoluna gidilmesini, karardan bir suretin Partimize tebliğini
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Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. KAYMAKAMLIĞINA/VALİLİĞİNE

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında bulunan ……………….. Mahallesi
…………..…….. sokağında ……………….Parti ve adayı lehine olacak şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan görevlilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araç ve imkanların kullanılması suretiyle siyasi
propaganda faaliyetinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 62. Ve 63.maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Tutanak, fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
……… Partisi ve adayı lehine mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyet işlemlerine son

verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
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Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında bulunan ……………….. Mahallesi
…………..…….. sokağında ……………….Parti ve adayı lehine olacak şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan görevlilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araç ve imkanların kullanılması suretiyle siyasi
propaganda faaliyetinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 62. Ve 63.maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Tutanak, fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
……… Partisi ve adayı lehine mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyet işlemlerine son

verilmesini,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında bulunan ……………….. Mahallesi
…………..…….. sokağında ……………….Parti ve adayı lehine olacak şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan görevlilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araç ve imkanların kullanılması suretiyle siyasi
propaganda faaliyetinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 62. Ve 63.maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Tutanak, fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile gerçekleştirilecek soruşturma sonucu;
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İlgili şahısların belirlenerek haklarında yasal işlemlerin yapılarak cezalandırılması yoluna
gidilmesini, karardan bir suretin Partimize tebliğini
Saygı ile dilerim.

İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. KAYMAKAMLIĞINA/VALİLİĞİNE

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında bulunan ……………….. Mahallesi
…………..…….. caddesi/sokağı ilçe seçim kurulunca tespit edilmiş yerlerden olmamasına rağmen, belirtilen yer
üzerinde ………….. Parti ve adayı lehine reklam panosu - duvar ilanı - afiş - flama - parti bayrağı bulunduğu
tespit edilmiş olup;
Bu durum, 298 sayılı yasanın 60/5., 61/1-2., 151. ve 156. maddeleri ile YSK’nın ………………
tarih ve ……. Sayılı kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Tutanak, fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:

……… Partisi ve adayı lehine yukarıda belirtilen adreslerdeki reklam panoları, duvar ilanı, flama,
parti bayrağı ve afişlerin kaldırılmasını,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi
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….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında bulunan ……………….. Mahallesi
…………..…….. caddesi/sokağı ilçe seçim kurulunca tespit edilmiş yerlerden olmamasına rağmen, belirtilen yer
üzerinde ………….. Parti ve adayı lehine reklam panosu - duvar ilanı - afiş - flama - parti bayrağı bulunduğu
tespit edilmiş olup;
Bu durum, 298 sayılı yasanın 60/5., 61/1-2., 151. ve 156. maddeleri ile YSK’nın ………………
tarih ve ……. Sayılı kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Tutanak, fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:

……… Partisi ve adayı lehine yukarıda belirtilen adreslerdeki reklam panoları, duvar ilanı, flama,
parti bayrağı ve afişlerin kaldırılmasını,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında bulunan ……………….. Mahallesi
…………..…….. caddesi/sokağı ilçe seçim kurulunca tespit edilmiş yerlerden olmamasına rağmen, belirtilen yer
üzerinde ………….. Parti ve adayı lehine reklam panosu - duvar ilanı - afiş - flama - parti bayrağı bulunduğu
tespit edilmiş olup;
Bu durum, 298 sayılı yasanın 60/5., 61/1-2., 151. ve 156. maddeleri ile YSK’nın ………………
tarih ve ……. Sayılı kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.

23 / 30

Deliller

: Tutanak, fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile gerçekleştirilecek soruşturma sonucu;

……… Partisi ve adayı lehine yukarıda belirtilen adreslerdeki reklam panoları, duvar ilanı, flama,
parti bayrağı ve afişlerin kaldırılmasını,
İlgili şahısların belirlenerek haklarında yasal işlemlerin yapılarak cezalandırılması yoluna
gidilmesini, karardan bir suretin Partimize tebliğini
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………………. Partisi ve/veya adayı tarafından seçmenlerin e-posta adreslerine ve/veya cep
telefonlarına görüntülü-sesli- yazılı olarak propaganda içerir mesajlar gönderdiği tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 55-B maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Tutanak, fotoğraf, mesaj kaydı ve sair deliller.

İstem

:
Mevzuata aykırı gerçekleştirilen yazılı-sesli ve görüntülü mesaj gönderi işlemlerinin

durdurulmasını,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi
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….. / …. / 2019
………………………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

…………………. Partisi ve/veya adayı tarafından seçmenlerin e-posta adreslerine ve/veya cep
telefonlarına görüntülü-sesli- yazılı olarak propaganda içerir mesajlar gönderdiği tespit edilmiştir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 55-B maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Tutanak, fotoğraf, mesaj kaydı ve sair deliller.

İstem

:
Mevzuata aykırı gerçekleştirilen yazılı-sesli ve görüntülü mesaj gönderi işlemlerinin

durdurulmasını,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. KAYMAKAMLIĞINA/VALİLİĞİNE

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında bulunan ……………….. Mahallesi
…………..…….. caddesinde/sokağında ………….. Parti ve adayı lehine, dini ibareler / Türk Bayrağı içerir el
ilanı, broşür ve evrakların dağıtılması suretiyle siyasi propaganda yapıldığı tespit edilmiş olup;
Bu durum, 298 sayılı yasanın 58. Ve 151. Maddeleri ile YSK’nın ……………… tarih ve …….
Sayılı kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
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Deliller
deliller.

: Evrak örnekleri, Tutanak, fotoğraf, Video kaydı, dağıtan kişilere ait bilgiler ve sair

İstem

:

……… Partisi ve adayı lehine yukarıda belirtilen adreslerdeki mevzuata aykırı yürütülen
faaliyetlerin durdurulmasını,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında bulunan ……………….. Mahallesi
…………..…….. caddesinde/sokağında ………….. Parti ve adayı lehine, dini ibareler / Türk Bayrağı içerir el
ilanı, broşür ve evrakların dağıtılması suretiyle siyasi propaganda yapıldığı tespit edilmiş olup;
Bu durum, 298 sayılı yasanın 58. Ve 151. Maddeleri ile YSK’nın ……………… tarih ve …….
Sayılı kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller
deliller.

: Evrak örnekleri, Tutanak, fotoğraf, Video kaydı, dağıtan kişilere ait bilgiler ve sair

İstem

:

……… Partisi ve adayı lehine yukarıda belirtilen adreslerdeki mevzuata aykırı yürütülen
faaliyetlerin durdurulmasını,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi
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….. / …. / 2019
…………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

……………. İli …………………… İlçesi sınırlarında bulunan ……………….. Mahallesi
…………..…….. caddesinde/sokağında ………….. Parti ve adayı lehine, dini ibareler / Türk Bayrağı içerir el
ilanı, broşür ve evrakların dağıtılması suretiyle siyasi propaganda yapıldığı tespit edilmiş olup;
Bu durum, 298 sayılı yasanın 58. Ve 151. Maddeleri ile YSK’nın ……………… tarih ve …….
Sayılı kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller
deliller.

: Evrak örnekleri, Tutanak, fotoğraf, Video kaydı, dağıtan kişilere ait bilgiler ve sair

İstem

:

……… Partisi ve adayı lehine yukarıda belirtilen adreslerdeki mevzuata aykırı yürütülen
faaliyetlerin durdurulmasını,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:
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Seçim propagandası ile ilgili gezilerini yapmak üzere ……………. İli …………………… İlçesini
ziyaret eden Bakan / Milletvekillerinin bu gezilerini makam aracı ve/veya resmi araç ile gerçekleştirdikleri tespit
edilmiştir.
Anılan gezilerde, ilgili Bakan ve Milletvekili karşılamak - uğurlamak - tören düzenlemek için
ilgili bürokrat ve memurların da beraberlerinde hazır bulundukları görülmektedir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 65. Maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Tutanak, fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
Mevzuata aykırı işbu durumun sayın Başkanlıkça tespitini,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
…………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …………. İyi Parti İlçe Yetkilisi

Şikayet Konusu

:

Seçim propagandası ile ilgili gezilerini yapmak üzere ……………. İli …………………… İlçesini
ziyaret eden Bakan / Milletvekillerinin bu gezilerini makam aracı ve/veya resmi araç ile gerçekleştirdikleri tespit
edilmiştir.
Anılan gezilerde, ilgili Bakan ve Milletvekilini karşılamak - uğurlamak - tören düzenlemek için
ilgili bürokrat ve memurların da beraberlerinde hazır bulundukları görülmektedir.
Bu durum, 298 sayılı yasanın 65. Maddesi ile YSK’nın ……………… tarih ve ……. Sayılı
kararının ………… maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Tutanak, fotoğraf, Video kaydı ve sair deliller.

İstem

:
Mevzuata aykırı işbu durumun sayın Başkanlıkça tespitini,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,
İşlem sonucuna ilişkin olarak Partimize bilgilendirmenin gerçekleştirilmesini,
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Saygı ile dilerim.
İyi Parti ……… İlçe Yetkilisi

….. / …. / 2019
(

) NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………

Şikayet Eden

: ……… TCKNolu …………. - …. numaralı Sandık Kuru İyi Parti
Müşahidi veya İtiraza Yetkili Temsilcisi

Şikayet Konusu

: Sandık alanında bulunmaması gereken kişiler hakkındadır.

Oy verme işlemleri sırasında sandık alanında, basın mensubu veya haber ajansı yetkilisi kimliğine
sahip veya olduğunu beyan eden kişiler seçmenin oyunu etkileyebilecek şekilde propaganda yapmaktadır.
Bu kişiler seçmenleri ………… Partisi lehine olacak şekilde etkilemektedir.
Bu durum 298 sayılı yasanın 72. ve 81. Maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.
Deliller

: Sandık Kurulu Müşahidinin Tutanağı, fotoğraf, Video kaydı, tanıklar ve sair deliller.

İstem

:

Mevzuata aykırı işbu durum nedeniyle sandık alanında bulunan şahsın ilgili görevlililer
marifetiyle uzaklaştırılmasını,
İlgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere tutanak tanzimi ile birlikte
Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesini,
Karardan bir suretin tarafımıza verilmesini,
Saygı ile dilerim.
İyi Parti ………Nolu Sandık
Müşahidi veya İtiraza Yetkili Temsilcisi

… / … / 2019
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek Üzere
İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………
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İtiraz Eden

: ……… TCKNolu …………. - İyi Parti ………………….. İl Başkanı

İtirazın Konusu
: ………. Partisi’nin ………………………….. ad-soyadlı adayının seçilme
yeterliğine ilişkin itirazlarımızın sunulmasıdır.
31.03.2019 tarihinde yapılan mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri
seçiminde (……………..) Partisinden ………………………….. olan ve seçildiğine dair mazbatasını teslim alan
……………..
……………….
şahıs
……………………………………………………………………………………………………………
anılan
gerekçelerle seçilme ehliyeti bulunmadığı sabittir.
Hukuki Neden

: 2839 sayılı kanunun 11.madesi ile 298 sayılı kanunun 112/5 fıkra
hükmü

İstem
: açıklanan nedenlerle, adı geçen şahsın mazbatasının iptaline, oy sıralaması göz önüne
alınarak ……. parti adayı …………………………….’nın seçildiğinin kabulü ile mazbatanın verilmesine,
karardan bir suretin tarafımıza tebliğ edilmesini saygı ile dilerim.
Adı ve Soyadı
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