
BİLGİ NOTU 

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin İlimiz genelinde huzur 

ve güven ortamı içerisinde yapılabilmesi, ilgili mevzuatlar çerçevesinde koordinasyonu sağlamak üzere 

seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası için aşağıdaki tedbirler alınmıştır.  

1. İlimizde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde  Vali Yardımcısı 

Başkanlığında Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur.  

2. 28 Ocak 2019 Pazartesi günü Garnizon ve İkmal Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Seçim Kurulu 

Başkanı, 19 İlçe Seçim Kurulu Başkanı, Vali Yardımcıları, 17 İlçe Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı, İl 

Emniyet Müdürü, İl Seçim Koordinasyon Merkezi Üyeleri, 17 İlçe Jandarma Komutanı ve 17 İlçe 

Emniyet Müdürü/Amiri katılımı ile "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapılacaktır.  

3. Seçime katılan siyasi parti temsilcileri ile en kısa süre içerisinde toplantı yapılacaktır. 

4. Kamu Kurum ve kuruluş temsilcileri ile daha sonra belirlenecek tarihte toplantı yapılacaktır. 

5. Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin olarak 

önceki seçimlerde meydana gelen olaylar da göz önünde bulundurularak risk analizleri yapılacak, 

sorumlular ve görev alanları belirtilmek suretiyle İl Seçim Güvenlik Planları İl Jandarma Komutanlığı 

ve İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanacaktır. 

6. Seçim ortamını fırsat bilecek terör örgütlerince, muhtemel hedef olabilecek devlet büyükleri, siyasi 

parti lider ve üyeleri, belediye başkanları, belediye başkan adayları, üst düzey kamu görevlileri, 

kanaat önderleri ile toplum içinde sosyal, kültürel, ekonomik kimliği ön plana çıkmış kişilere 

yöneltilebilecek tehditlere karşı gerekli tedbirler artırılmıştır.  

7. Sandık seçmen listeleri, bulunduğu yerlerde korunacak, askıdan indirilinceye kadar çalınmaması ve 

tahrip edilmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır.  

8. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2911 sayılı Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 

Seçimleri Hakkındaki Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen yetkilerin kamu görevlilerince 

kullanılmasında tereddüt edilmeyecektir. 

9. Seçim takvimi süresince, seçimde görev alacak personelin izinleri seçim güvenliğinde ve işleyişinde 

zafiyet oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. 

10. Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler ve benzeri hassas noktalara yönelik alınan koruma 

tedbirleri artırılmıştır.  

11. Oy verme günü her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde 

her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasağı ile ilgili olarak 298 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi 

(içki ve silah taşıma yasağı) titizlikle uygulanacaktır. Oy verme günü oy verme süresince, bütün 

umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek 

verilebilecektir.  

12. Seçim günü okul bahçelerine seyyar satıcı ve araç girişine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. 

13. Oy kullanma öncesi ve sırasında seçmen iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlere asla 

müsaade edilmeyecektir. 

14. Sandık çevresi; oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, bölüm veya bu 

amaçla oluşturulan yerler olup sandık çevresinde sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, 

milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina 

sorumluları ve çağrı veya şahsen ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse 

bulunamaz. Siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kişiler ile temsilciler, seçim 

kurullarınca önceden kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilirler. Medya 

mensupları sandık çevresinde sandık başı işlemlerine engel olmamak kaydıyla haber amaçlı görüntü 

ve bilgi elde edebilecek olup sandık çevresinde sayılan kişiler haricinde kişi ve grupların bulunmasına, 

bu kişi ve grupların seçmen üzerinde baskı kurmasına müsaade edilmeyecektir. 



15. Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlara 

ilişkin sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından çağrı yapılması ya da seçmenlerin 

konuya ilişkin ihbarı üzerine kolluk güçlerinin derhal sandık çevresine ulaşmaları 

sağlanacak,  duruma vaziyet edilerek ilgililer hakkında yasal işlemlerin yapılmasında tereddüt 

edilmeyecektir. Kolluk güçleri sandık çevresinde başkanın talebine veya kurulun kararına uyacak, 

çağrı veya ihbar sebebinin ortadan kalkmasını müteakiben sandık kuruluna bilgi vererek sandık 

çevresinden ayrılacak, yapılan tüm işlemlerle ilgili tutanak düzenleyeceklerdir. 

16. Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç olmak üzere özel güvenlik görevlisi, 

belediye zabıtası gibi resmi üniforma ve silah taşıyan kişilerin sandığın konulduğu bina, yapı ve 

bunların müştemilatına girmelerine müsaade edilmeyecektir. 

17. Kolluk kuvvetlerince hiç kimsenin sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında 

başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler 

ya da propaganda amaçlı yayınları taşımalarına;  yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda 

yapmalarına müsaade edilmeyecek,  bu kurala uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından derhal 

uzaklaştırılacaktır. Sandık çevresinde bir suç işlenmesi halinde, sandık kurulunun durumu tutanağa 

geçirmesi ve ilgili hakkında işlem yapılmak üzere kolluk güçlerini çağırması durumunda derhal yasal 

işlemlere başlanılacaktır. 

18. İlçe seçim kurulu başkanlarınca, sandık çevresinde, alınması istenilen ilave tedbirler Valiliğimiz ve 

kaymakamlıklarımızca alınacaktır.  

19. Sandık bölgesinin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili gerekli tedbirler titizlikle planlanarak 

uygulanacaktır. 

20. Oy kullanma gününde sandık çevresine gidiş ve geliş yolları ile sandık başlarında çıkabilecek olaylar 

için alınacak güvenlik önlemleri, çıkarılacak motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayıları ihtiyaç 

durumuna göre gözden geçirilecek, seçim güvenliğini sekteye uğratabilecek her türlü davranışı 

anında önleyerek etkisiz hale getirecek tedbirler alınacaktır. 

21. İlimizde seçim günü oy sayımı ve dökümün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde 

bulundurularak sandık bölgelerinde elektrik kesintisine karşı jeneratör ve güç kaynaklarının hazır 

bulundurulması, yine okullarda bulunan her türlü kamera sisteminin faal olmasına yönelik gerekli 

tedbirlerin alınması hususunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne talimat verilmiştir.  

22. Oyların sayımı ve dökümü aşamasına gelindiğinde, sandık çevresi ve etrafında yetkili ve görevli 

haricinde hiç kimse bırakılmayacak, bu suretle herhangi bir taşkınlık veya karışıklık meydana 

getirebilecek şahıs ve grupların sandık çevresinde bulunmalarına asla izin verilmeyecek, ilgili sandık 

kurulu, bina sorumlusu, ilçe seçim kurulu başkanının talepleri ivedilikle yerine getirilecektir. 

23. Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbaların 

ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet, jandarma birimleri koordineli 

bir şekilde güzergâhta güvenlik tedbirlerini alacak, bu tedbirler önceden planlanarak sandıkların 

güvenlik içerisinde nakilleri sağlanacaktır.   

24. Seçim sonuçlarının seçim kurulu başkanlıklarına ulaşması için güzergâhta jandarma teşkilatınca 

alınacak tedbirlere ilaveten emniyet teşkilatınca da asayiş ve trafik yönünden gereken tedbirler 

alınacaktır.  

25. Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra istenmeyen olayların meydana 

gelmemesi için gerekli tedbirler planlanacak ve uygulanacaktır. 

26. İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca seçim öncesi, sırası ve sonrası alınması istenilen tedbirler 

yerine getirilecektir.  

 

Yukarıda belirtilenler dışında seçim süresince ani gelişen olaylar karşısında ek tedbirler geliştirilerek 

uygulamaya konulacaktır. 

 

         AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 


