ALMANYA’DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK TUR GÖZLEM ANALİZİ
I. ÖZET
Almanya’da 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılan Cumhurbaşkanı seçimi
7 farklı bölgede (Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Karlsruhe, Münih)
gerçekleşmiştir. Seçim öncesinde iki hafta içerisinde Almanya’nın Oyları’nda çalışan
3 eğitmenimiz ile Almanya’dan ve diğer ülkelerden 200’e yakın müşahite eğitim
verdik. Almanya’daki bütün seçim bölgelerinde Almanya’nın Oyları olarak toplamda
yaklaşık 100 gönüllümüz, 4 gün boyunca müşahit ya da parti görevlisi olarak görev
almıştır.
II. İZLENİMLER
1. SEÇİM YERİ
Ulaşım: Seçim yerleri çoğu zaman şehir merkezine uzak alanlarda kurulmuştur. Bu
noktalara toplu taşıma araçlarıyla ulaşım, aynı şehirden gelen seçmenler için
(Almanya’da toplu taşıma imkanlarının iyi olmasından dolayı) çok sorun
yaratmamıştır. Seçim yerlerine arabayla ulaşan seçmenler için, -istisnalar olmakla
birlikte (örnek Düsseldorf)- çoğu şehirde park yerleri ücretsiz hizmete açılmıştır.
Seçim yerlerinden farklı şehirlerde yaşayan seçmenlerimiz ise bazen 300 km’ye
varan uzak mesafelerden seçim merkezlerine gelmişlerdir. Bazı partiler değişik
şehirlerden otobüs kaldırıp seçmenleri seçim merkezlerine taşımışlardır. Bazı
partilerin ayarladığı otobüsler dolu bir şekilde seçim alanına ulaşırken bazı partiler
de ayarladıkları otobüsleri son dakikada katılım azlığından dolayı iptal etmek
durumunda kalmışlardır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, sandıkların her bölgeden
sadece bir şehirde kurulmuş olması vatandaşların tepkisine yol açmıştır. Vatandaşın
isteği her konsolosluk bölgesinde sandık açılması şeklindedir.
Sandık Alanı Düzeni: Almanya’da sandıklar, her bölgede birbirinden farklı olarak,
genellikle stadyum ve fuar merkezleri gibi çok büyük alana sahip salonlarda
düzenlenmiştir. Örneğin Hannover’de geniş bir alanda, (Hannover Fuarı 2. salon)
seçim sandıklarının ve sandık kurulunun oturduğu masalar en önde, oy kullanma
kabinleri bu masaların arkasında (her sandık başı için 3 kabin yan yana
bulunmaktadır) ve her oy verme kabininin arkasında bir paravan olacak şekilde
düzenlenmiştir.
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Bu düzen, seçmen oy kullanma kabinine girdiği andan itibaren sandık kurulu
üyelerinin onları izleyememelerine ve usulsüzlük durumlarında „ben görmedim,
arkamı nasıl göreyim, burada iş yapıyorum ona mı bakacağım?“ vb. savunmalara
neden olmuştur. Yan yana bulunan bu oy verme kabinlerinin arasındaki mesafe
yarım metre civarı olarak düzenlenmiş ve 2 kişi aynı anda yan yana oy verdiği
takdirde birbirleriyle konuşmalarını, hatta bir kabinde buluşup yan yana oy
kullanmalarını kolaylaştırmıştır.
Eğer Hannover modelinde sandık kurulunun oryantasyonu kabinlere paralel değil de
dik olacak şekilde olsaydı, hem daha fazla paravana (ve doğal olarak kapalı
bölmelere) gerek kalmadan hem de kabinler sandık kurulunun gözü önünde olacak
şekilde açık bir sistem işleyebilirdi. Kabinlerin arasındaki mesafenin arttırılması
(hatta kabin sayısının ikiye düşürülmesi) de kesinlikle iyi bir değişiklik olacaktır.
Bununla birlikte Hannover’de bütün sandık kurullarının birbirini görebilir şekilde
olması, herkesin birçok farklı sandıkta neler olup bittiğini kabaca takip edebildiği
açık ve kontrolü kolay şeffaf bir ortam oluşturmuştur.
Öte yandan bir diğer örneğimiz olan Essen’de sandık, sandık kurulu masası ve oy
verme kabini; yaklaşık 6 metre x 4 metrelik, 4 tarafı şeffaf olmayan duvar
niteliğindeki paravanlarla çevrili, kapalı bir alan içinde bulunmaktaydı. Bu alanın
tek girişi yaklaşık 1 metre genişliğinde kapısı olmayan bir açıklık olarak
düzenlenmişti. Bu alanın yukarıda tarif edilen girişinde, gün boyunca bir adet özel
güvenlik personeli beklemekteydi. Söz konusu özel güvenlik personeli tarafından,
siyasi parti ve aday müşahitlerinin bu tarif edilen alana girişi engellenmiştir. Bu
durum sandık kurulu başkanının da bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşmiştir.
Müşahitlere, seçimi yukarıda tarif edilen alanın dışından takip etmeleri, yine sandık
kurulu başkanı tarafından söylenmiştir.
Sandık görevlilerinden biriyle yaptığımız resmi olmayan konuşma esnasında bu
görevlilere kimlerin içeri alınıp kimlerin alınmayacağının bilgisinin kendi amirleri
tarafından verildiğini ve bir kişinin ancak sandık başkanı gelsin dediği taktirde içeri
alınması gerektiği söylendiğini öğrendik. Bu düzenleme şekli de özellikle
müşahitlerin bu odacık içerisindeki sandık çevresine alınmamaları göze alındığında
sandık kurulu üyelerinin oy verme işlemlerinin ve oy kabinlerinin müşahitler
tarafından gözlemlenmesini imkansız duruma getirmiştir. Hannover ve Essen’deki
sandık düzeni hakkında tutanaklar tutulmuştur. Bu konuyla ilgili Essen ve
Hannover’den fotoğraflar elimizde mevcuttur.
Gözlemlediğimiz kadarıyla mevzuatın işleyişine kolaylık sağlayan düzenlemelerden
biri de Frankfurt’ta yapılmıştır. Frankfurt’ta oy kabinlerinin ve sandık çevresinin
3 tarafı paravanlarla kapalı olması, oy verme kabinlerinin sandık kurulu üyelerinin
görebileceği yerlere kurulması ve bu odacıkların 1 kenarının komple açık olması
müşahitlerimizin de oy verme ve sandık başı işlemlerini gözleyebilme imkanı
sağlamıştır.
Yiyecek İçecek Temini: Yiyecek ve içecek alma imkanı çoğu seçim alanında
neredeyse imkansızdı. Bazı partiler kendi üyelerine ve müşahitlerine yemek, su,
çay, kahve vs. dağıtsalar da özellikle sandık kurulu üyeleri için bu imkan
sağlanmamıştır. Bazı partilerse her görevliye yemek dağıtmalarının imkansız
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olduğunu vurgulayarak, masa masa gezip kendi görevlilerini tespit ettikten sonra
onlara yemek kuponu dağıtmışlardır. Frankfurt’ta ise örnek bir şekilde yiyecek ve
içecek alma imkanı seçim salonunun dışında düzenlenmiştir. Salonda içecek temin
etme imkan sağlanmıştır.
Acil Durumda Müdahale: Göze çarpan bir diğer önemli konu da acil durumlarda
müdahalede bulunabilecek bir sağlık ekibinin ve ambulansın seçim alanının
etrafında hazır bulunmamasıdır.
2. SANDIK BAŞI
Basın Özgürlüğü: Şeffaf seçimleri demokrasinin „olmazsa olmaz“ı olarak gören
Gurbetin Oyları, basın özgürlüğünün seçim süresince sağlanmasını şeffaf seçimlerin
ayrılmaz bir parçası olarak görür. 298 Sayılı, seçimlerin temel hükümlerini içeren
kanunun 82/1 maddesi ve yurt dışı seçimlerinin düzenleyen YSK’nın 202 sayılı
genelgesinin 22/2 maddesinde „Medya mensuplarının; sandık çevresinde, sandık
başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü almaları ve bilgi
elde etmeleri serbesttir.“ ifadesi yer almaktadır. Buna rağmen basın mensuplarının
seçim alanına girmesi engellenmiş ve basının görüntü almasına oy verme işlemi
başlamadan belirli bir süre için izin verilmiştir. Kamunun gözü kulağı olan basının
seçimi birebir, yakından ve sürekli takibi bireyin seçim sistemine olan güvenini
artıracak ve temiz seçimlerin de güvencesi olacaktır. Bu nedenle yasada tanınan
basın özgürlüğünün seçimlerde uygulanması elzemdir.
Sandık Kurulu Üyelerinin Çalışma Şartları: Seçim sebebiyle sandık kurulu
üyelerinin seçimler öncesinde bütün izinlerinin iptal edilmesi, kesin dönüş yapacak
olan memurların dönüş tarihlerinin ertelenmesi, Türkiye’ye gitmiş olan memurların
acilen geri çağrılması ve mutlaka görev çıkacak asla plan yapmayın denilerek
yaptıkları planları iptal eden memurlara ise görev çıkmaması durumları, çalışan
memurların çalışma isteklerinin kırılmasına sebep olmuştur. Sandık başında görev
alan memurların uzun mesafeden ailelerini bırakıp gelmek zorunda kalmaları, bu 4
gün boyunca kalacak yerlerinin yetkililerce ayarlanmaması ve yeterli miktarda
harcırah alamamaları (Almanya için aldıkları ücret çoğu zaman kaldıkları otel
parasını bile karşılamaya yetmemektedir) memurları da sıkıntıya sokmuştur. Ayrıca
sabah en geç 6.30’da işbaşı yapan ve akşam en erken 6.30’a kadar çalışan
memurlara yiyecek ve içecek temin edilmemiştir. Bu çalışma şartları birleştiğinde
çoğu kişide bir an evvel bitirelim de gidelim düşüncesini doğurmuş ve seçim öncesi
yapılması gereken işlerin, oy verme işleminin, zarf sayım ve döküm işlemlerinin
üstün körü ve gelişi güzel yapılmasına sebep olmuştur.
Sandık Kurulu Üyeleri: Sandık başında yaşadığımız zorluklar çoğunlukla sandık
kurulu üyelerinin seçim ile ilgili mevzuata hakim olmamaları, bu konuda eksik bilgi
sahibi olmaları ve onlara vermek istediğimiz kanuni bilgileri kabul etmek
istememelerinden kaynaklanmıştır. Kurul üyelerinin büyük bir kısmı kendilerine
verilen 202 no’lu genelgeyi dahi okumamışlardı. Gurbetin Oyları (GO) ekibinden
müşahitlerimizin usule aykırı uygulamalar karşısında yaptıkları şikayet ve itirazlar,
bu hukuki yolların ne olduğunu çoğu zaman bilinmeyen kurul üyeleri arasında bazen
panik, bazen kızgınlık, bazen de korku haline ve şahsi algılanmasına sebebiyet
vermiştir. Sonuç olarak çoğu zaman bu dilekçeler sandık kurulu başkanı tarafından
kabul edilmemiş, tutanak defterine işlenmemiştir.
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Bazı durumlarda mevzuat ve uygulama hususundaki sorunlar komisyon üyeleri ya da
başkonsoloslar aracılığıyla giderilebilmiştir. Diğer durumlarda ise sandık
görevlilerinin başkonsoloslukların ve komisyon üyelerinin aldıkları kararlara dahi
uymayarak keyfi kararlar aldıkları ve bu kararları yazılı olarak vermeden ve hiçbir
yazılı tutanak tutulmasına izin vermeden uyguladıkları görülmüştür. Bu durum bazı
sandık bölgelerinde uygulamaların birbirinden değişik olmasına neden olmuştur.
Müşahitlerimiz bu nedenlerden ötürü her seçim bölgesinde farklı tecrübeler yaşamış
ve her defasında sandık başkanlarının verdiği farklı kararlarla uygulamalara tabi
olmuşlardır. Aynı duruma farklı uygulamaların olması „Hukukun Güvenliği
İlkesi“nin açıkça ihlalidir. Şikayet dilekçesinin ne olduğunu bilmeyen ve bunun
tutanak defterine işlenmesi ve sonra kurulca bu şikayeti karara bağlamaları
gereğinden habersiz olan sandık kurulu bu şekilde istemeyerek de olsa hukukun
uygulanmasına engel olmuşlardır. Aynı şekilde usulsüzlükleri genelde dost
sohbetleri ile geçiştirmeye çalışmaları da aslında onların da kötü niyetlerinin
olmadığını bize göstermiştir. Fakat bu iyi niyet bazı durumlarda müşahitlerin
görevlerini yapmalarını engellemiştir.
Her sandıkta farklı yapılan uygulamalara bir örnek Genelge 202 madde 32’de
belirtilen „seçmen oy vermek için geldiğinde sandık kurulu başkanı seçmene cep
telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme
sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının
bulunduğunun hatırlatılması“ maddesidir. Kendilerine cep telefonlarının oy
kabinine sokulmaması hususunun hatırlatılmasını defaatla söylememize rağmen
bunun kendilerinin görevi olmadığını iddia eden bazı sandık başkanları kabinde
fotoğraf çekilmesi durumu tespit edildiğinde bu durumun tutanak altına alınmasına
da rıza göstermemişler, durumu tutanak defterine geçirmemişlerdir. Bazı
durumlarda ise seçmen kabinde resim çektiğinde, sandık başkanı tarafından bu
resimler silinmiştir.
Sandık kurul başkanlarının kendi sandık çevrelerinde kendi hukukunu
uygulamalarına bir diğer örnekse Essen’de 15C no’lu sandıkta yaşanmıştır.
Müşahitin sandık odasına girmesinin ardından odaya bir seçmenin gelmesiyle başkan
„Müşahitler dışarı çıksın, seçmen oy kullanacak.“ şeklinde odaki müşahiti uyarmış
ve odanın boşaltılmasını rica etmiştir. „Müşahit oy verme sürecini
gözlemleyemeyecekse neden müşahit olarak görev alsın seçimlerde. Ayrıca odanın
dışından bu süreci nasıl takip edilecek, bu konuya açıklık kazandırabilir misiniz?“
dendiğinde ise başkan „Zaten müşahitin seçmen oy verirken buna izlemeye izni yok
ki.“ demesi mevzuatın düzenlediği „müşahitlik“ müessesesinin doğru düzgün
anlaşılmadığını kanıtlar niteliktedir.
Komisyon Üyeleri: Taşıma ve saklama komisyonunun başkanı ve üyeleri seçim
alanlarında etkin rol oynamış ve çekişmeli durumlarda YSK ile irtibatı da asıl
görevlerinin yanında sağlamışlardır. Bu durum bizim çalışmalarımızı kolaylaştırırken
aynı zamanda seçim günü oy verme işlemlerindeki aksaklıkların hızlıca
giderilmesine de yardımcı olmuştur.
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Müşahitlerin Durumu: İlk turda yurt dışı sandık alanlarında en fazla zorlukla karşı
karşıya kalanlar müşahitler olmuştur.
Bazı seçim bölgelerinde neredeyse hergün müşahitlerimiz seçim alanına girişlerde
problemler yaşamış ve onlara sandıklar hazır olduktan (saat 08.00’den) sonra içeri
alınacakları söylenmiştir. İkinci olarak da girişlerde adaya ait müşahit kartlarının
resmiliği ve geçerliliği sorgulanmış ve bu sorgu seçim boyunca her sandık başkanı
tarafından da tekrar edilmiştir. Parti müşahit kartları ile aday müşahit kartlarının
şekli mevzuatla tespit edilmediğinden yetkililerin ikna edilmesi yorucu bir süreç
olmuştur.
Essen bölgesinde, aday kartıyla müşahitlik yapmak isteyenlere kartların
mühürsüz/sahte olduğu gerekçesiyle ve bazı müşahitlere en fazla oy alan
3 partiden olmadıkları gerekçesiyle müşahitlik yapamayacakları söylenerek gözlem
hakları engellenmiştir. Uzun itirazlar sonucu müşahitler sadece 3 tarafı çevrili
odacıkların kapı kenarlarında durarak gözlem yapabilir hale gelmişlerdir.
Ayrıca bir çok sandık alanında müşahit kartlarımızın resmiliği ve geçerliliği, zarf
sayım tutanaklarının tarafımıza verilmesi aşamasında da yeniden sorgulanmıştır.
502 no’lu zarf sayım tutanağının en altında bulunan „Bu tutanak adayların
gözlemcilerine ve sandık kurullarında görevli siyasi partili üyelere imzalandıktan ve
mühürledikten sonra verilir.“ ifadesine rağmen bazı durumlarda aday
müşahitlerinin tutanak alma hakkı, sandık kurulu üyeleri tarafından engellenmeye
çalışılmıştır.
Zarf ve Oy Pusulaları: Seçimde kullanılan zarfların niteliği seçmenler tarafından
sıkça eleştirilmiştir. Yarı-şeffaf özelliğe sahip zarfların içinden oy pusulasındaki
resimlerin ve oy mührünün görülebildiği seçmenlerin de talebiyle tutanaklara
geçirilmiştir. Yine YSK'ya bu konuda her türlü bilgilendirme de yapılmıştır. YSK'dan
aldığımız geri bildirimden, bu seçimlerde kullanılan zarfların yerel seçimlerde
kullanılan zarflarla aynı nitelikte (60 gr’lık) olduğu fakat bu seçimlerde oy
pusulalarının zarfa katlanarak konmuyor olmasının bu duruma yol açtığını öğrendik.
10 Ağustos'ta aynı durumun tekrarlanmaması için oy pusulaları zarflara ters
katlanarak konulmalıdır.
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III.

SEÇİM BÖLGELERİNE GÖRE SEÇMEN KATILIMI

Seçim
Bölgesi

1. Gün
(Tahmin)

2. Gün
(Tahmin)

3. Gün
(Tahmin)

4. Gün
(Tahmin)

Toplam
(Tahmini)

Randevu
almış
seçmen

Kayıtlı
seçmen
(Tahmini)

Katılım
Oranı

Berlin

2555

1741

2989

3861

11146

7547

141770

7.9%

Düsseldorf

5077

2852

6880

9082

23891

19800

256255

9.3%

Essen

3561

2137

5325

6633

17656

14033

216050

8.2%

Frankfurt

3370

2442

5177

6387

17376

13044

189679

9.2%

Hannover

1823

1063

3313

4024

10223

8991

182028

5.6%

Karlsruhe

2434

1804

6609

7814

18661

16712

223535

8.3%

Münih

1791

1732

4871

5529

13923

11965

175093

8.0%

Toplam

20611

13771

35164

43330

112876

92092

1384410

8.2%

Notlar:
- Almanya genelinde 500 sandık x 4 gün = 2000 sandıkta zarf sayımı yapılmıştır.
- Bu sandıkların 153 adedinin (%7.7) zarf toplamları elimizde bulunmamaktadır.
Elimizde bulunmayan bu toplamlar için gün ortalamaları alınmış ve toplam
kullanılan oylar buna göre hesaplanmıştır. (Bu nedenle oy sayıları tahmini olarak
verilmiştir)
- Toplam seçmen sayısı (1384410) doğrulanmış bir sayıdır, ancak bölgelere
dağılımda 9 Temmuz öncesindeki kayıtlar esas alınmıştır, gerçek rakamlarda çok
küçük oynamalar olabilir. (Bu nedenle bölgelerdeki seçmen sayıları tahmini olarak
verilmiştir)
- En düşük sayıda oy, seçimlerin 2. günü Hannover’de 25 numaralı sandıkta
kullanılmıştır. Kullanılan 8 oy, o gün o sandıkta kullanılması planlananın %1.2’sine
tekabül etmektedir.
- En yüksek sayıda oy, seçimlerin 4. günü Düsseldorf’ta 53 numaralı sandıkta
kullanılmıştır. Kullanılan 120 oy, o gün o sandıkta kullanılması planlananın
%17.2’sine tekabül etmektedir.
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IV.

SANDIK BAŞINDA KULLANILAN SEÇSİS PROGRAMI

Sandık başında kullanılan Seçsis programındaki bağlantı aksaklıklarından dolayı ilk
gün seçimler sabah en az 1 saat gecikmeli olarak başlamıştır. İlk gün Seçsis sık sık
kesilerek çok yavaş işlemiştir. Normalde 4 dakika olarak planlanan bir seçmenin oy
verme süresi ilk gün bazı durumlarda Seçsis’teki kesintiler ve yavaşlıklardan dolayı
yarım saate kadar çıkmıştır. Bu sorunlar ikinci günden itibaren azalmış ve sistem
fark edilir durumda hızlanıp işlemler daha kolaylaşmıştır. Burada en çok dikkati
çeken, bilgisayarı kullanan sandık görevlilerinin (ki bu genelde sandık başkanı
olmuştur) Seçsis’in işlem gösterme özelliklerini bilmedikleri için VPN’le işleyen
sistemlere bağlantının kopabildiğini ve bu durumda sadece tekrar bağlanmak
gerektiğini bilmiyor olmalarıdır. Bu da başlangıçta işlemlerin aksamasına yol
açmıştır.
Bazı seçim alanlarında sandık numarası salon girişinde seçmene bildirilip seçmen
içeri alındığı için, bağlantı koptuğu anlarda önce seçmene oy kullandırtılmış, bu
elle yazılan seçmen listesine geçirilmiş daha sonra Seçsis’e işlenmiştir. Bu sebepten
ötürü de yanlış sandıkta oy kullanmaya rastlanmıştır. Fakat bu duruma da ender
rastlanmıştır.
Oy verme işlemi sırasında Seçsis aşağıdaki şekilde işlemektedir:
1) Seçmenin TC kimlik numarası sisteme girilir ve sorgulama sonucunda nüfus kayıt
bilgilerinin bulunduğu bir sonuç penceresi çıkar.
2) Bu sonuç penceresinde eğer seçmen doğru randevu tarihinde ve doğru sandıkta
sorgulanmışsa başka hiçbir uyarı çıkmamaktadır. Bu durumda bu pencerede sağ alt
köşede „Oyu Kaydet“ butonu vardır ve seçmen oyunu sandığa attıktan sonra bu
butona basılarak sisteme kaydedilir.
3) Seçmenin TC kimlik numarası sorgulaması eğer yanlış randevu tarihinde ya da
yanlış sandıkta yapılırsa nüfus kayıt bilgilerinin olduğu sonuç penceresi yine çıkar
fakat bu bilgilerin alt tarafında (kırmızı renkte fakat bazen sandık kurulu üyelerinin
gözünden kaçabilecek kadar küçük puntolarla) Randevu tarihi yanlıştır/ Bu tarihte
oy kullanamaz/ Bu sandıkta oy kullanamaz vs. gibi notlar çıkmaktadır. Böyle
durumlarda sağ alt köşedeki „Oyu Kaydet“ butonuna tıklanamaz.
4) Seçmen, randevu tarihi ve sandığı doğru ise oy kullanmak üzere kabine
gönderilir.
5) Bu sırada seçmenin Ad Soyad, TC Kimlik No ve Baba Adı bilgileri sandık kurulunun
bir üyesi tarafından seçmen listesine yazılır.
6) Seçmen oyunu kullanıp kabinden çıktıktan sonra zarfı sandığa atar.
7) Oyunu sandığa atan seçmene seçmen listesine adı yazılmış olan sıraya imzası
attırılır, „Oyu Kaydet“ butonuna tıklanarak sisteme kaydı yapılır ve kimliği iade
edilir.
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8) Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla randevu tarihinde gelmeyenler için oy
kullandırtmama kuralı çok sıkı bir şekilde tavizsiz işlemiştir. Bazı ufak tefek hatalar
dışında bu kurala bütün bölgelerde sıkı bir şekilde uyulmuştur.
(Hataya örnek: Hannover’de ilk gün aslında 62 no’lu sandıkta oy kullanması gereken
bir kişi yanlışlıkla 58 no’lu sandıkta oy kullanmıştır. Bu durumun sebebi kırmızı ile
yazılan ikaz notunun çok küçük olması arkadan parlayan ışık ile görünmemesi ve
sandık başkanının yanlışlıkla bu ikazı gözünden kaçırmasıdır. Bu durum hemen hem
58 no’lu sandıkta hem de 62 no’lu sandıkta tutanak defterine işlenmiştir.) Bu
durum Frankfurt’ta 63B no’lu sandıkta da gözlemlenmiş ve tutanağa geçmiştir.
Seçsis sisteminin kullanıldığı bilgisayarlar ingilizce ayarlandığı için İngilizce
bilmeyen sandık başkanları bazı durumlarda zorlanmışlardır. Bazı durumlarda ise
bilgisayar uzmanı gönüllülerimiz teknik konularda kurul üyelerine büyük
yardımlarda bulunmuşlardır.
Seçsis, o seçim günü boyunca sisteme kaydedilmiş, oy kullanan seçmen sayısını, gün
sonunda eldeki manuel seçmen liste ile kıyas yapma imkanını tanımıştır. Söz konusu
sayılara rapor bulma kısmından ulaşmak gerekmektedir. Fakat sandık kurulu üyeleri
bu kısma nasıl erişeceklerini bilmedikleri için bu kıyaslamayı oy sayımı aşamasında
yapamamışlardır. Bu imkanı ancak bilgisayardan ve teknikten anlayan
arkadaşlarımız değerlendirebilmişlerdir.
Her sandığa ait seçmen listesi seçim çevresinde daha önceden hazırlanmış şekilde
bulunmamaktaydı. Bu nedenle seçim listeleri mevzuata aykırı olmasına rağmen
seçim alanının dışına asılmamıştır. Söz konusu seçmen listesi sandık başında da
basılı şekilde bulunmamaktaydı. Oy veren seçmenlerin kaydı elle yazılan bir liste
hazırlanarak tutulmuştur. Bu Seçsis ile birlikte ele alındığında oy sayım sonuçlarının
kontrolünü zorlaştıran bir durumdur. Seçmenlerin doğru sandıkta oy kullanıp
kullanmadıkları ancak elle yazılan ve imzalanan bu seçmen listelerinin, sandıkta
kullanılan oyların ve bu sandıkta Seçsis’te kayıtlı seçmenlerin kıyaslanmasıyla
bulunabilir.
Bu kıyaslama aynı zamanda sistemde kayıtlı oy vermiş seçmen sayısı ile seçmen
sayısına imza atmış seçmen sayısı arasında hata olduğu durumlarda da önemli
olacaktır. Zira gün içerisinde bazı durumlarda VPN bağlantısının kopması sandık
görevlileri tarafından fark edilmeyince, kullanılan oyun sisteme kayıt edildiği
kanısına varılmıştır fakat bu oy aslında Seçsise işlenmemiştir. Birkaç saniyelik
kopmalarda olabilecek bir senkronizasyon sorunu birçok sandıkta kayıt edilen oy
sayısı ile aslen oy veren seçmen sayısında değişiklik olmasına sebep olabilir.
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V. RANDEVU SİSTEMİ
Uygulanan randevu sistemi açıklandığından beri seçmenlerin tepkisini çekmiştir.
Sadece online randevu alabilme durumu özellikle bilgisayar kullanmayı bilmeyen
veya internete ulaşımı olmayan bir çok vatandaşın istedikleri tarihte randevu
alamamalarına ve bazı durumlarda da oy kullanamamalarına sebep olmuştur.
Randevu sisteminin çalışma prensibi de iyi bir şekilde anlatılmadığı için, bir çok
seçmen sadece istediği randevu tarihini yazıp, online işlemi tamamen
sonlandırmadan programdan çıkmıştır. Böyle durumlarda seçmenin randevusu kayıt
edilmediği için bu seçmenlere YSK tarafından başka bir randevu tarihi atanmıştır.
Randevu tarihini kontrol etmeden gelen birçok seçmen YSK’nın kendisine atadığı
tarihten bihaber, ellerinde onaylamadan önce çektiği screen shot’larla,
kaydedilmemiş randevu tarihinde geldiği için oyunu kullanmadığı durumlar tespit
edilmiştir.
Sandık kurulu görevlisi olarak çalışanların ise daha önceden almış oldukları randevu
tarihleri otomatik olarak sistem tarafından 3 Ağustos Pazar gününe alınması ve bazı
durumlarda kendilerine haber verilmemesi de bazı karışıklıklara sebep olmuştur.
Münih’te gözlemlenen bir durumda ise bazı seçmenlerin ilk gün randevularında
kaymalar ve sandık numaralarının ya da günlerinin değişmesidir. Problem gün
sonunda düzeltilmiştir ancak randevuları değişenlere ne olduğu bilgimiz dahilinde
değildir.
VI.

ÖNERİLER

Seçim öncesi öneriler:
1) Seçim öncesinde hem seçmenin hem de sandık kurulu üyelerinin mevzuat
hakkında bilinçli ve eğitimli olması çok önemlidir. Uzun vadeli planlarımız arasına
sadece müşahitleri değil sandık kurulu üyeleri ve seçmenlere de eğitim vermemizi
eklemeyi öneriyoruz.
2) Seçim öncesi randevu alma aşamasında sadece online değil, aynı zamanda
isteyenler için telefonla randevu alınmasını önermeliyiz. Örneğin Frankfurt’ta
Hesen Türk Toplumu Derneği randevu alma süresi boyunca bir hotline düzenleyip
vatandaşların randevu almalarını sağlamıştır. Burada vatandaşların bu şekilde
randevu almaya daha yatkın olduğu görülmüştür. Bu konuda YSK ya da
konsoloslukların online randevu alınan tarihlerde bir de çağrı merkezi kurup isteyen
vatandaşın telefonla da randevu alabilmesi sağlanmalıdır.
3) Seçim öncesi randevu sistemi vatandaşlara çok iyi şekilde duyurulmalı ve
randevu sisteminin nasıl çalıştığı ayrıntılarıyla açıklanmalıdır. Randevu tarihinden
farklı zamanda oy kullanmak isteme sorunu, çoğu zaman seçmenlerin kendilerine
randevu aldıklarını zannedip bu işlemin son adımına kadar gelmeden sayfadan
çıkmaları sebebiyle gerçekleşmiştir. Randevu alma işlemi sırasında online
prosedürün nasıl işlediği ve bu esnada hangi belgelerin gerekli olduğu (örneğin bu
esnada pasaport yerine yanımızda TC kimlik belgesinin bulunması zorunludur) açık
ve net olarak işlem öncesinde bütün randevu alacaklara açıklanmalıdır. Ayrıca
randevu aldıktan sonra atılan teyit maili, isteğe bağlı değil mecburi gönderilmelidir
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ve seçmenlerden oy kullanımı esnasında randevu teyit bilgilerinin yanlarında
getirilmesi istenebilir. Seçmenler aynı zamanda randevuları hakkında SMS ile
bilgilendirilebilirler.
4) Sandık görevlileri ve müşahitlerin dört gün boyunca kapalı alanda görev
yapmaları dikkatlerinin, konsantrasyonlarının yorgunluktan azalması sonucunu
doğurdu. Önerimiz, görevliler ve müşahitlerin -personel kapasitesi el verdiği
ölçüde- görev süresinin iki günden fazla olmamasıdır. Böylece hem yapılan hatalar
azalacaktır, hem de yorgunluktan da kaynaklanan tartışmalı, gergin ortamların
oluşmasını engellenecektir.
5) Bir çok seçmenin seçim bölgesine uzak olan yerleşim bölgelerinde
yaşadıklarından, oylarını hafta sonu kullanmayı tercih ettikleri gözlenmiştir. Katılım
önümüzdeki seçimlerde %100 artsa da, yurt dışı seçimlerinin iki günde, özellikle
cumartesi pazar yapılması hem seçime katılım hem de yeterince müşahit ve görevli
bulabilme açısından büyük önem taşımaktadır.
Seçim sırası öneriler:
1) O güne randevusu olan kişilerin tam listesinin sandığın bulunduğu bölgeye
asılması ve bu listelerin sandık başlarında seçmenin imzalaması için hazır
bulundurulması.
2) Mutlaka her seçim bölgesinde seçim ile ilgili genelgeler (202, 138 ve 139) ve
seçim kanunu (298) basılı olarak bulunmalı ve sandık görevlilerinin bu konuya hakim
olmasalar bile geçerli olan mevzuatın bu genelgeler ve kanunlar olduğu bilincinin
olması zorunludur.
3) Seçim sırasında müşahitlerin gözlem görevlerini yerlerine getirmelerine
kesinlikle engel olunmamalıdır. Gurbetin Oyları olarak bizim ileriki günler için
önceliğimiz her seçim bölgesinde tüm sandıklara yetebilecek sayıda gönüllü
müşahite ulaşmamızdır.
4) Seçim esnasında seçim salonuna basının izin verilmesi ve basının orada devamlı
bulunması çok önemlidir. Bu konuda hem basının hem de sandık komisyonlarının
farkındalığının arttırılmasına çalışılmalıdır.
5) Bir dahaki secimler için yukarıda zor şartlarda çalıştıklarını belirttiğimiz partili
olmayan sandık kurulu üyelerine de yemek ve yeterince içecek dağıtılmalıdır.
Seçim sonrası öneriler:
1) Vatandaşlarımızın parti görevlilerinin ve müşahitlerin seçmen ve oy bilincinin
önemini sadece seçim zamanı değil sonrasında da devam etmesini sağlamak için iş
birliği içinde çalışmalıyız.
2) STK ve partilerle iş birliği yaparak onları bu konuda eğitmeye açık olduğumuz,
gerekirse eğitimler verebileceğimiz belirtilmelidir.
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3) Gelecekteki seçimler için birçok gelişmiş ülkede kullanılan denenmiş, güvenli ve
tasarruflu bir yöntem olan mektupla oy kullanımı alternatifi de düşünülmelidir.

VII. SONUÇ
Almanya’nın Oyları olarak bu seçimlerin en güzel özetini Essen’de sandık
çevresinde görev yapan bir Alman güvenlik görevlisinden duyduk. Bu görevli, sandık
çevresinde fotoğraf çeken kişilere müdahale ettiğinde karşı sandığında çalışan
başka bir Türk güvenlik görevlisinin „Bırak çeksinler!“ uyarısı ile karşılaşınca „Bu
nasıl iş her durumda farklı bir uygulama yapılıyor.“ diye isyan etmiştir.
Yaşanan tüm zorluklara rağmen çalışan müşahitlerimiz çalışma disiplinleri ve bilgi
düzeyleriyle diğer yetkililerin ve müşahitlerin büyük beğenisini ve takdirini
kazanmışlardır. Seçim bitiminde bir çok sandık kurulu üyesi övgülerini ve
minnettarlıklarını dile getirmişlerdir.
Sonuç olarak katılımın beklenenin çok altında kaldığı yurt dışı seçimlerinde
Gurbetin Oyları gönüllüleri tanıklık, kamuoyunu bilgilendirme ve yasal yollardan
hakkını arama görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Gönüllü
müşahitlerimiz zarf sayım tutanakları sonuçlarının % 92.3’ünü elde etmiştir. 10
Ağustos'ta Ankara'da Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleşecek yurt dışı
oylarının sayımı da Türkiye’nin Oyları gönüllülerimiz tarafından takip edilecek ve
bizim gönderdiğimiz verilerle karşılaştırılacaktır.

