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Türklye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyo

n

u'nun 12/06/2018 tarih ve 63 sayılı genelgesi.

Konfederasyon u m uzu n ilgi genelgesinde belirtildiği üzere Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığı'nın karan gereğince 24 Hazian 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı
Seçimi ve 27, Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak kurallar hakkındaki açıklamalar

genelgemiz ekinde su n u lm uştu r.
Bilgilerinizi ve gerekli bilgilendirmenin esnaf ve sanatkarlara yapılmasını önemle rica
ederiz.
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