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T.C. Antalya Valiliğ|nin 12/09/2o22 tarih ve E-87674903_249-84345 sayılıyazısı.

T.C. Antalya Valiliği,nin Bulgaristan Seçimleri konulu ilgi yazlsı genelgemiz ekinde
sunuImuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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DAĞITMYERLERİNE

İçişleri Bakanlıgı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan, 09.09.Z02l tarihli ve 3722l sayıl,ı,

"Bulgaristaı Seçimleri" konulu yazının bir ömeği ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu yazı ile;
02 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştiriiecek olan Ulusal Meclis seçimine ilişkin olarak, ilgili sivil toplum
kuruluşları tarafindan Türkiye'de ikamet etmekte olan Bulgaristan vatandaşlarr ile Bulgaristan ve Türk
vatandaşhğına aynı anda süip olnasr nedeniyle Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan kiŞilerin
önemli bir krsmınrn çalrşma hayatının içerisinde olduğu, bunların bir kısmının kamu kurum ve
kuruluşlarrnda, bazrlarınm ise başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere özel sektörde görev aldıkları,
güÇlüklerle
çalışma günleri ve süreleri nedeniyle bu kişilerin bir kısmrnrn seçme hakkını kullanmakta
karşılaştıklarıruı belirtildiği.
Bu doğrultuda Bulgaristan seçirnlerinde oy kullaıma haklo olan kişilerden ulkemizde;
alanında ÇalıŞan
1 . Kamu görevlisi olarak görev alan özellikle sağlık, güvenlik ile eğitim öğretim
personelin seçİm günü seçme İaklarınr rahatlrkla kullanabilmeleri ve oy kuiianmak üzere seÇtikleri
sandıklara ulaşİmlannr teminen seçim öncesi ve sonrası içiı izin işlemlerinde gerekli kolaYhğın sağlanması,
2. Öze1 İektorde çalışan kişilerin seçme haklarrnı rahatlıkla kullanabilmeleri ve oY kullanmak üzere
seçtikleri sandıklara ulaşımlannı sağlamak ü zere organize sanayi bölge müdürlükleri ve meslek odalarıyla
geİekti yazrşmalann yapılarak işverenlerince bu çalışanlar için gerekli üinlerin verilmesinin sağlanmasl,
3. yukanda belirtilen hususlann oy verme hakkı bulunan kişilere de duyurulmasr amacıYla ilgili sivil
toplum kuruluşiarıyla işbirliğ içerisinde hareket ediimesi gerektiği belirtilmiştir,
' Ekli yazı ao5uıi"s,-o,
mahal verilmemesi
ğereğinin yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa
hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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