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Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu

Yıldırım'dan kilosu 6 lira olan patates>

Turgut Kazan'dan YSK'ye mühür başvurusu

Kılıçdaroğlu: Fiyatlar arttıysa hükümet>

Arınç'ın damadına mahkemeden ret

Mustafa Destici'den bedelli askerlik önerisi

Erdoğan: 3 katrilyon aktardık be insafsız

Alanlarda hangi lider önde?

Millet İttifakı'ndan ortak Tutum Belgesi>

İnce'den tarihi miting: İzmir'de milyonlar katıldı

友達3⼈が「いいね！」しました

YSK'nin kararına göre Kula'da bir esnaf, işlettiği çay bahçesinde çay ve tost dışında bir

şey satılmadığını, bu nedenle çay ocağının seçim günü açık olup olmayacağı

konusunda Kula İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından görüş istedi. İlçe Seçim Kurulu

Başkanlığı da yazıyı YSK 'ye gönderdi.  Talebi görüşen YSK , çay bahçelerinin oy

vermegünü kapalı olması gerektiğine karar verdi.

YSK'nin kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri

Hakkında Kanunun 79. maddesinin "İçki ve silah taşıma yasağı" başlıklı ikinci

fıkrasında, "Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı

kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir." hükmünün yer aldığı

hatırlatıldı.

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 7. maddesinde, "Kişilerin tek tek veya

toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon,

kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili

lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve

kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka

geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının

içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet kafeler ve benzeri yerler umuma

açık istirahat ve eğlence yeri sayılır." hükümlerinin yer aldığı belirtildi.

Seçimin sağlıklı ve düzenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 2839 sayılı

Kanunun 42. maddesi dikkate alınarak, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesinde yer alan içki ve silah taşıma

yasağı ile 80. maddesinde öngörülen yayın yasağının uygulama usul ve esaslarının

belirlenmesine ilişkin YSK kararında da "Oy verme günü oy verme süresince

kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı

kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceği..."

düzenlemesine yer verildiği aktarıldı.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 24 Haziran'da yapılacak seçimde,

298 sayılı Kanun, 2559 Kanun ve Kurul kararı uyarınca çay bahçelerinin oy verme günü

kapalı olması gerektiğine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Okul kantinleri açık olacak

YSK'ye Nazilli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca da oy verme günü okul kantinlerinin açık

olup olmayacağı konusu soruldu.Bu talebi de görüşen YSK , ilgili kanunlar ve YSK

kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık

bulundurulmasında engel bulunmadığına karar verdi.
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YSK, çay, karar
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İlhan Selçuk'un
Yazıları

21 Haziran 2010

tarihinde yitirdiğimiz

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı

İlhan Selçuk'un yazılarından

seçmeleri okurlarımızla

buluşturuyoruz. Bu köşede

aydınlanmanın bilgesi Selçuk'un

günümüze ışık tutan yazılarını

bulabileceksiniz.

E-Gazete Yazarlar Gündem Siyaset Türkiye Ekonomi Spor Foto Galeri Video Tüm Bölümler 

プラセプラセプラセプラセ…

3,360円

プラセプラセプラセプラセ…
4,450

円

【定期【定期【定期【定期…

3,600

【定期【定期【定期【定期…

3,600

いつものお手入れにプラスいつものお手入れにプラスいつものお手入れにプラスいつものお手入れにプラス
するだけ！するだけ！するだけ！するだけ！...

72% … 72% …

YSK'den seçim günü için 'çay bahçesi' kararı - Cumhuriyet Siyaset ... http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1002437/YSK_den_sec...

3 / 3 2018/06/22 16:11


