
 
 

GURBETİN OYLARI  26. MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ ÖN RAPORU 
 
Gurbetin Oyları Hakkında : 
Yurt dışında sandık güvenliği için çalışan tek partiler üstü organizasyon olan Gurbetin Oyları 
(GO), yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarını oy kullanarak ve sandığına sahip çıkarak 
demokratik haklarını kullanmaya teşvik eden uluslararası sivil ve bağımsız bir girişimdir. 
 
GO 2015 Milletvekili Genel Seçimi’nde Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya’ya yayılan geniş bir 
coğrafyada: 
1-          seçim öncesi sandık güvenliği eğitimi programları geliştirerek; 
2-          yurt dışı temsilciliklerinde oylar verilirken, 
3-          açılmamış oylar sayım için Türkiye’ye taşınırken, 
4-          yurt dışı oyları Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) açılıp sayılırken gözlemde bulunarak; 
5-          seçim ertesinde tutanak analizi yaparak  faaliyet gösterdi. 
 
Hedefimiz seçmeni bilinçlendirerek; sandık başında çalışan gönüllülerimiz aracılığıyla olası 
usulsüzlükleri yerinde ve anında müdahale ile önleyerek; gözlem, analiz ve gelecek seçimler için 
tavsiyelerimizi sosyal medya üzerinden paylaşarak adil ve şeffaf seçim yolunda bir fark 
yaratmaktır. 
 
Genel Bilgi: 
Seçmen kütüğündeki T.C. vatandaşlarının en az %5’i yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlıdır. Yurt 
dışı seçmenleri yarısına yakını Almanya başta olmak üzere en çok Fransa, Hollanda, Belçika, 
Avusturya, KKTC ve ABD’de yaşamaktadır. 
2015 yılı içinde Türkiye’de şimdiye kadar iki milletvekili seçimi yapılmış ve yurt dışı scmen 
kütüğüne kayıtlı vatandaşlar yaşadıkları ülkelerdeki T.C. temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında 
oy kullanmışlardır. 
Türkiye’de 7 Haziran 2015’de gerçekleşen 25. Milletvekili Genel Seçimi için toplam 2,866,971 yurt 
dışı seçmenin 930,928’i (%32,47) 8-31 Mayıs tarihleri arasında 54 ülkedeki 112 temsilcilikte 
oylarını kullanmışladır.Buna ilaveten 99,730 yurt dışı seçmeni 8 Mayıs-7 Haziran tarihleri 
arasında gümrüklerde oy kullanmış ve 25. Milletvekili Genel Seçimi’nde toplam yurt dışı seçmen 
katılımı1,030,658 (%35,95) olarak gerçekleşmiştir. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine yurt dışı 
seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların sadece %8’inin katıldığı gözönüne alınırsa, 25. Milletvekili 
Genel Seçimi’ne yurt dışından katılımın çok önemli şekilde arttığı gözlenmiştir. 
Türkiye’de 1 Kasım 2015’te gerçekleşmesi beklenen 26. Milletvekili Seçimi’nde yurt dışı seçmen 
kütüğüne kayıtlı 2,899,059 vatandaştan 1,160,038’i (%40) 8-25 Ekim tarihleri arasında 113 yurt 
dışı temsilciliğinde oy kullanmıştır. Açılmadan Türkiye’ye getirilen yurt dışı oyları 1 Kasım, 2015’te 
saat 17’de Ankara Ticaret Odası’nda topluca açılacaktır. Yurt dışı seçmenlerinin 1 Kasım akşam 
5’e kadar gümrüklerde oy kullanmaya devam edeceği göz önünde bulundurulursa toplam 
katılımın en az %45’e varması beklenmektedir. 
	  



	  
	  
Gözlemlerimiz:	  
 

• Yüksek	  Seçim	  Kurulu	  (YSK)	  yurt	  dışında	  gerçekleşen	  seçimlerinde	  iki	  son	  dakika	  tüzük	  ve	  işleyiş	  
değişikliğinde	  bulunmuştur.	  Yurt	  dışında	  seçimin	  başladığı	  ilk	  gün	  olan	  8	  Ekim	  tarihinde	  resmen	  
yayınlanan	  karar	  ile	  daha	  önce	  yurt	  dışında	  sadece	  nüfus	  kağıdı	  veya	  pasaportla	  oy	  kullanılması	  
uygulamasının	  son	  bulduğu,	  artık	  yurt	  dışı	  vatandaşlarının	  da	  ehliyet,	  nüfus	  kağıdı,	  avukat	  kimliği	  
gibi	  üzerinde	  TC	  kimlik	  nosu	  yazan	  diğer	  kimliklerin	  de	  artık	  26.	  Milletvekili	  Genel	  Seçimleri	  için	  
geçerli	  oldgünü	  açıklamıştır.	  YSK	  ayrıca	  yurt	  dışında	  seçim	  devam	  ederken	  duyurduğu	  	  bir	  kararla	  
24-‐25	  Ekim	  tarihlerinde	  sandıkların	  her	  zamanki	  gibi	  9	  saat	  değil	  12	  saat	  açık	  kalmasına	  karar	  
vermiştir.	  Sandık	  çalışma	  saatleri	  yeniden	  düzenlenirken	  sandık	  başında	  çalışan	  sandık	  kurulu	  ve	  
yetkililerin	  çalışma	  şartları	  yeniden	  düzenlenmediği	  veya	  vardiyalı	  çalışmak	  üzere	  yeni	  sandık	  
üyesi	  atanmadığı	  için	  zaten	  8	  Ekim’den	  beri	  her	  gün	  sandık	  başında	  bulunan	  yetkili	  ve	  
gönüllülerinin	  yorgun	  olduğu	  dikkat	  çekmiştir	  

• Mevzuatta	  298	  	  sayılı	  kanunun	  83.	  Maddesi	  ve	  202/1	  sayılı	  genelgenin	  21-‐22.	  maddelerine	  göre	  
sandık	  çevresinde	  bulunabilecekler	  seçmen,	  sandık	  kurulu,	  komisyon,	  partilerin	  görevlendirmiş	  
olduğu	  müşahit,	  bina	  sorumlusu,	  güvenlik,	  basın	  ve	  milletvekilleri	  olarak	  belirlenmesine	  rağmen	  
Avrupa’da	  UETD	  başta	  bazı	  kurumların	  temsilcilerinin	  mevzuata	  karşı	  olarak	  sandıkları	  ziyaret	  
ettiği,	  sandık	  kurullarına	  gül	  ve	  kartvizit	  dağıttıkları	  gözlemllemiştir.arı	  gözlemllemiştir.	  

• UETD	  başkanı	  Süleyman	  Çelik’in	  mevzuata	  aykırı	  olarak	  Avrupa’da	  oyların	  saklandığı	  güvenlikli	  
odayı	  ziyaret	  ettiği	  de	  başına	  yansımıştır.	  http://www.meydangazetesi.com.tr/gundem/turkiye-‐
ye-‐gelen-‐oylarin-‐bulundugu-‐bolume-‐yetkisiz-‐ak-‐partili-‐baskan-‐girdi-‐h41100.html	  

• Geçtiğimiz	  seçimlerin	  aksine	  Dışişleri	  Bakanlığı	  Yurtdışı	  Türkler	  ve	  Akraba	  Topluluklar	  
Başkanlığı’nın	  seçim	  alanlarını	  ve	  konsoloslukları	  gezip,	  seçim	  yetkilileriyle	  bilgi	  alışverişinde	  
bulundukları	  gözlemlenmiştir.	  

• Sandık	  başında	  en	  sık	  yaşanan	  sorunlar	  seçmenlerin	  oy	  pusulasının	  fotorafını	  çekmesi,	  oy	  verme	  
kabinine	  gruplar	  halinde	  girmeye	  çalışması,	  sandık	  görevlilerinin	  özellikle	  sandık	  başında	  yoğunluk	  
yaşandığı	  zamanlar	  başta	  olmak	  üzere	  seçmene	  oy	  kullanma	  kurallarını	  açıklamaması	  veya	  üstteki	  
gibi	  usulsüzlüklere	  müdehale	  etmemesi	  olmuştur.	  

• Seçmenler	  zarfların	  çok	  ince	  olduğu	  ve	  zor	  yapıştığından	  şikayetçi	  olmuştur.	  
• Daha	  önceki	  seçimlerde	  yaşandığı	  gibi,	  YSK’nın	  yurt	  dışı	  seçmen	  kütüğünde	  kaydı	  olmayan	  veya	  

seçmen	  kaydı	  sistemde	  başka	  yerde	  gözüken	  bir	  çok	  seçmen	  oy	  kullanamadan	  sandık	  alanında	  
ayrılmak	  zorunda	  kalmıştır.	  

• Parti	  ve	  yerel	  derneklerin	  sandık	  alanlarına	  kaldırdıkları	  otobüs	  servisleri	  katılımın	  artmasında	  
önemli	  bir	  rol	  oynamıştır.	  

	  
	  
Raporumuz	  önümüzdeki	  haftalarda	  www.gurbetinoylari.com/rapor	  adresinde	  yayınlanacaktır.	  
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