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Almanya’da Seçim Genel
Durum Değerlendirmesi II
İkinci 6 gün: 14-19 Mayıs 2015

21. Mayıs 2015

İlk raporumuzda genel olarak bu seneki sandık kurulu ve komisyon üyelerinin geçen seneye göre
daha düzenli, mevzuata daha hakim ve kurallara karşı daha dikkatli olduğu belirtmiştik. Fakat
ikinci 6 günde bazı seçim bölgelerindeki bazı sandık başkanlarının iyi veya kötü niyetle
uyguladıkları bazı usulsüzlükler bu seçimin güvenliğine gölge düşürmüştür.
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Seçimin ikinci 6 gününde medyaya da yansıyan bu usulsüzlükleri raporumuzda dile getireceğiz.
Frankfurt’ta bir sandık başkanının kendi oyunu kullandıktan birkaç gün sonra cep telefonuna
gelen bir T.C. kimlik numarasını Seçsis sistemine girerek başkasının yerine oy kullandığı orada
bulunan müşahitler ve parti yetkilileri tarafından tespit edilmiştir. Bu olay hem basına yansımış
hem de yargıya intikal etmiştir. Bu durum sandık başındaki işlemlerin her adımının (bilgisayar
ekranının kontrolü de dahil olmak üzere) bütün müşahitler tarafından mevzuatta belirtildiği gibi
düzgün bir şekilde takip edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hepimize
kanıtlamıştır. Daha önceki raporumuzda belirttiğimiz gibi bazı seçim bölgelerinde uygulanan,
müşahitlerin sandık işlemlerini, işlemlerin yapıldığı masanın karşısından bellirli bir mesafeden
takip etmeleri yönündeki talimatların seçim güvenliğine gölge düşürdüğünü tekrar hatırlatmak
isteriz.

Bazı seçim bölgelerinde itiraza yetkili parti görevlileri ve müşahitler tarafından tutulan
tutanakların ve yazılan dilekçelerin, kanunda aksi belirtilmesine rağmen, sandık kurulu başkanları
ve üyeleri tarafından hiçbir şekilde kabul edilmediğini bir önceki raporumuzda belirtmiştik. Bu
usulsüz uygulama aynen devam etmekte olup bazı sandık başkanları bu usulsüzlüğü daha da
büyüterek tutanak tutan ve dilekçe yazan yetkilileri tehdit etmeye kadar götürmüşlerdir.
Hannover’de bir sandık başkanı kendisine uyarıda bulunan bir partinin itiraza yetkili kişisinin
gösterdiği 202 Sayılı Genelgeyi "Ben kanun tanımam!" diyerek yırtması sonucunda bu sandık
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başkanı hakkında cezai işlem başlatılmıştır. Söz konusu kişi Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu
tarafından görevden alınana kadar sandık başkanı olarak görev yapmaya devam etmiştir. Sandık
alanındaki bütün görevlilere, 298 No’lu Kanunun 165. maddesi gereği şikayet/itiraz yetkisi
olanların müracaatlarını tutanağa geçirmeye mecbur olduğu halde tutanağa geçirmeyi reddeden
kurul başkan ve üyelerin suç işlemiş olduklarını ve bu eylemin cezasının 1 yıla kadar hapis
olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz.

Seçim bölgelerindeki bazı sandık kurulu başkanlarının oy verme kabinine seçmen ile birlikte
girdiği ve oy kullanmaya engeli olmayan kişilerin birden fazla kişi ile birlikte kabine girmesine
engel olmadıklarına şahit olunmuştur. 202 Sayılı Genelgenin 32. maddesi gereği sadece görme
engelli, felçli, elleri eksik veya açıkça oy kullanmaya bedenen engeli olan seçmenler, o sırada
orada olan ve o seçim çevresinden seçmen olan bir akraba veya başka bir seçmenin yardımıyla oy
kullanabilirler. Sandık kurulu başkan/üyeleri hiçbir halde seçmene yardım içim oy kabinine
giremezler. Sandık başında çalışan görevlilere ve müşahitlere bu maddeyi hatırlatmak isteriz.
Hem sandık kurulu, hem komisyon üyelerinin hem de parti müşahitlerinin mevzuatı tam
anlamıyla bilmesi ve uygulaması seçimlerin güvenilirliği konusunda büyük önem taşımaktadır.
Bazı seçim bölgelerinde sandık kurulu başkanları ve memur üyeler 24 gün, bazıları ise daha kısa
görevlendirilmişlerdir. Örneğin Stuttgartt’a hafta içi kurulan 5 sandık başkanı ve memur üye 24
gün boyunca görev yaparken, sadece hafta sonları açılan 5 sandık (sandık no 6-10) başındaki
görevliler sadece hafta sonları görev yapmaktadır. Özellikle yoğunluk yaşanan tatil günleri ve
hafta sonlarında sandık kurulu üyelerinin işlemleri hızlı yapmak adına birçok uyarıyı yapmayı
unuttuğu da görülmektedir. Seçim sürecinin yarısında geldiğimiz bugünlerde sabah 9:00’dan
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akşam yaklaşık 20:00’a kadar süren yoğun oy verme işlemlerinde sandık kurulu başkanlarının ve
memur üyelerin gittikçe yorulduğu ve görevlerini ilk günlere göre daha dikkatsiz şekilde yerine
getirdikleri gözlemlenmektedir. Bu durum sandık kurulu üyelerinin yoğun çalışma
tempolarından kaynaklanan bıkkınlık ile birleşince sandık başı işlemlerinin yapılmasında özensiz
davranılmasına ve beraberinde bir takım usulsüzlüklere sebep olmaktadır. Sandık kurulu
üyelerinin sandık kabinlerinin takibinin zor olduğunu özellikle yoğun günlerde çalışacak
müşahitlere büyük ihtiyaç duyulduğunu ve önemli görev düştüğünü tekrar hatırlatmak isteriz. Bu
durumda komisyonların ve sandık kurullarının da müşahitlerin yardımını reddetmemelerini rica
ve tavsiye ederiz.
Sandıkların kurulduğu seçim alanlarında gelen seçmenlerin konforunun düşünülmediği, bir çok
seçim bölgesinde yiyecek-içecek temin edilecek yer ile bekleme sırasında oturulabilecek hiçbir
sandalye, bank vs. olmaması, özellikle yoğun zamanlarda uzun kuyruklarda bekleyen seçmenlerin
zorluk çekmelerine sebep olmaktadır.
Seçmenlerimizin ne yazık ki bir çoğunun mevzuatı bilmemesi de işleyişi etkileyen faktörlerden
birisidir. Çoğu zaman eşler birbirleri ile birlikte oy kabinine girmekte ısrar etmekte ve buna itiraz
eden sandık kurulu üyelerine zorluk çıkartabilmektedirler. Oy verme mevzuatı ve kuralları
hakkında vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirmede YSK’ya ve diğer devlet kurumlarına
büyük görev düştüğünü hatırlatmak isteriz.
Medya mensuplarının bazı seçim bölgelerinde (örneğin Hamburg) kanunen hakları olmasına
rağmen seçim alanında haber amaçlı bulunmaları ve görüntü almaları hala engellenmektedir.
Basın mensuplarının seçimi izlemelerinin seçimin şeffaflığı açısından çok büyük önem taşındığını
tekrar belirtiriz. Basında çıkan haberler doğrultusunda bazı seçim bölgelerinde bu haberler
öncesinde uygulanan keyfi ve mevzuata aykırı davranışlar hususunda, artık biraz daha dikkatli
olunduğunu ve 202 Sayılı Genelgeye uyulması konusunda daha özenli davranılmaya çalışıldığını
gözlemledik. İşleyişi düzgün bir şekilde, kanuna uygun olarak yürüten bütün görevlilere teşekkür
ederiz.
Son günlerde sıkça karşılaşılan bir diğer durum da bir çok vatandaşın seçmen kayıtlarının bu
kişilerin yaşamadıkları ve kendileriyle hiçbir alakasının bulunmadığı yerlerde çıkmasıdır.
Özellikle daha önce seçmen kayıtlarını kontrol etmediğini tahmin ettiğimiz bir çok vatandaşımız
geldikleri seçim bölgesinde oylarını kullanamamaktadır. Bu konuda seçmenlere uyarımız oy
kullanmaya gelmeden önce mutlaka seçmen kayıtlarını www.ysk.gov.tr adresinden kontrol
etmeleridir.
Bu konuyla ilgili kamuoyuna duyurumuz şu şekilde olmuştur:
“Yurt dışında oy kullanacak seçmenlerin dikkatine,
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Oy kullanmaya gitmeden önce mutlaka YSK’nın web sitesi ysk.gov.tr'den yurt dışı seçmen kaydınızı
kontrol ediniz. Eğer 27 Mart’a kadar seçmen kaydınızı yaptırmadıysanız başka yerde ya da
Türkiye’de kayıtlı çıkabilirsiniz.
Oy kullanmaya gitmeden önce lütfen kontrol ettiğiniz ekran görüntüsünün bir çıktısını alarak
yanınızda götürünüz. Bazı seçmenlerin sandık başına gittiklerinde aslında kayıtlı oldukları yerden
başka yerlerde çıktıkları görülmüştür. Fakat ellerinde hiçbir kanıt olmayan seçmenlerimiz bu
durumda geri gönderilmektedir.
Eğer akıllı telefonunuz varsa, kayıtlı olduğunuzu düşündüğünüz sandık başında size başka yerde
kayıtlısınız denirse, hemen YSK’nın seçmen sorgulama uygulamasına ya da web sayfasına girerek
kaydınızı o anda o veritabanından kontrol ediniz. Eğer iki veri tabanı arasında farklılık varsa bu
seçim güvenliğine çok büyük gölge düşürecek bir durumdur. Fakat bunun ortaya çıkartılabilmesi için
somut kanıtlara ihtiyaç vardır! Böyle bir durumla karşılaşırsanız bu durumu ekran görüntüleriyle
belgeleyerek lütfen bunu sandık kurulu ya da müşahitlere bildirin ve şikayet dilekçesi/tutanak
tutulmasını sağlayınız!”

İlk 12 gün sonunda (19 Mayıs 2015’e kadar) Almanya'da kullanılan oy sayısı 210.000'i geçmiştir
(katılım oranı %15). İkinci 6 günde -resmi tatillerin de etkisiyle- ilk 6 günün toplamının 2
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katından fazla oy kullanılmıştır. Bu rakamlar, başta tahmin ettiğimiz üzere, seçimlere ilginin
artmakta olduğunu teyid etmektedir.
Bu trendin aynı şekilde devam etmesi durumunda Almanya'da kullanılan oyun seçim sonunda
450.000'i geçeceği öngörülebilir. Bu rakam ise katılım oranının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin
4 katı civarına ulaşması demek olacaktır.
Gurbetin Oyları Almanya ekibi - Almanya’nın Oyları olarak, potansiyel gönüllülere seçimin sona
ereceği 31 Mayıs tarihine kadar istedikleri herhangi bir (veya birkaç) gün bizimle birlikte
çalışabileceklerini tekrar hatırlatırız.
Almanya’nın Oyları Ekibi

