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Müşahit Eğitimi
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Biz kimiz?

• Gurbetin Oyları, gönüllülerden oluşan ve partiler üstü bir anlayış
benimseyen sivil bir girişimdir

• Amacımız yurt dışında yapılacak seçim ve halk oylamalarında
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oy kullanmasını teşvik etmek
ve temiz, tarafsız, şeffaf ve adil bir seçim süreci yaşanmasına
katkıda bulunmaktır
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Güne hazırlık

• Oy kullanma saati – 9.00-21.00 arası
• Müşahit kartı & nüfus cüzdanı/ pasaport/ TC kimlik kartı/ 

geçici kimlik belgesi/ evlenme cüzdanı/ askerlik belgesi/ 
sürücü belgesi/ hakim, savcı, avukat kimliği gibi kişinin 
kimliğini tereddütsüz ortaya koyan ve TC kimlik numarası 
içeren resmi bir kimlik belgesi

• 202 Sayılı Genelge, 135 Sayılı Genelge, 298 Sayılı Kanun, itiraz 
ve şikayet formları, Sandık Güvenliği – Müşahit Eğitimi

• Telefon, şarj, fotoğraf makinesi
• A4 kağıt, karbon kağıt, tükenmez kalem
• Yiyecek, içecek
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Önemli mevzuat

• 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun (kısaca 298 sK) 

• 202 Sayılı Genelge (kısaca 202 sG)
• 135 Sayılı Genelge (kısaca 135 sG)

• Mutlaka yanınızda bulunmalı
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Mevzuatın uygulanması 

• 202 sG– 2018 seçimlerinin yurt dışı ayağını düzenlemek için çıkarılmış 
özel bir genelge

• 135 sG– Sandık kurullarının oluşumunu ve görevlerini ortaya koyan ve 
hem yurt içinde hem de yurt dışında uygulanacak bir genelge

• Bu genelgeler 298 sK’a dayanılarak çıkarılmış; bu kanuna dayanabiliriz
• Bizler yurt dışındaki sandıklarda görev yaptığımız için öncelikle 202 sG’ye

bakıyoruz. 202 sG’de hüküm olmayan hallerde 135 sG’yi uygulayabiliriz
(202 sG m.46 atfıyla) 

• 202 sG ve 135 sG aynı konuda farklı şey söylüyorsa 202 sG’deki kuralı 
uyguluyoruz 
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Dikkat etmemiz gerekenler

• Sabah müşahit kartınızı ve kimliğinizi göstererek sandık başkanıyla ve 
sandık kurulunun üyeleriyle tanışın

• Başkanın tüm kurulun kimliğini kontrol ettiğine dikkat edin / hatırlatın
• Kilit kişileri belirleyin (komisyon, bina sorumlusu, itiraza yetkili kişi vs.)
• Gün içerisinde herkesle iyi ilişkiler kurmaya özen gösterin
• Sakin ve yapıcı bir üslup kullanın
• Sandık kurulu çalışmalarını engelleyecek hareketlerden kaçının
• Tüm görevlilere ve partililere eşit mesafeli ve örnek olmalıyız
• Gün boyu bağımsız duruşumuzun aksine bir söylemde bulunmamalıyız
• Üstünüzde kesinlikle herhangi bir siyasi sembol olmamalı
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Seçim merkezindeki kişiler

• Sandık kurulu başkan ve üyeleri
• Müşahitler
• Komisyon (Seçimin yapıldığı yurt dışı merkezdeki misyon şefi, o 

temsilcilikte görevli bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimlerde en 
çok oy olan üç siyasi partinin temsilcilerinden oluşur. Oyları saklamak ve
ağzı mühürlü oy torbalarını Türkiye‘ye göndermek Komisyon‘un
görevidir)
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Sandık başındaki kişiler

• Sandık kurulu (Kurulun oluşumu: 202 sG m.9)
- Sandık başkanı
- Kamu görevlisi üye
- Son genel seçimlerde en çok oy alan üç partinin (AKP, 

CHP ve MHP) bildirdiği birer kişi

• Müşahit

• Oy verme günü bir günden fazla olacak temsilciliklerde 
siyasi partiler her gün için ayrı sandık kurulu üyesi 
bildirebilirler (202 sG m.9)
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Sandık kurulunun oluşumu

1. Sandık kurulu başkan ve üyeleri oy verme saatinden en az bir saat önce 
(yani en geç 08.00’de) sandık başında toplanarak and içmeli (202 sG m.12)

2. Kurulda eksiklikler bulunması halinde bu eksiklikler listede isimleri bulunan 
yedek üyeler arasından tamamlanır (202 sG m.13)

3. Sandık kurulu başkanı göreve gelmezse/bırakıp giderse 202 sG m.13’ün 
üçüncü paragrafındaki kriterlere uyan yeni bir başkan belirlenir. Sandık 
kurulu, başkansız görev yapamaz

4. Asıl başkan/üye gelmediği/bırakıp gittiği için eksiklik tamamlanmışsa, asıl 
başkan/üye sonradan gelse bile onun yerine getirilmiş kişi görev yapar (202
sG m.13)

5. Sandık kurulunun görev yapabilmesi için bir başkan ve iki üye bulunmalı. 
Başkan ve iki üye varsa diğer eksik üyelikler ‘dışarıdan’ (yani yedek liste 
dışından) tamamlanmaz (202 sG m.13)

6. Sandık kurulu üç kişiden aşağıya düşerse bu durum tutanağa geçirilmeli ve 
kurula yeni bir üye atanarak sayı üçe tamamlanmalı. Bu noktada kurula 
girerek yardımcı olmayı teklif edebilirsiniz (202 sG m.13)

9



Görevli listesi

• Sabah sandık kurulu oluşurken görevli listesini kontrol edin

• Oy verme günü bir günden fazla olacak temsilciliklerde 
siyasi partiler her gün için ayrı sandık kurulu üyesi 
bildirebilirler (202 sG m.9)
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Senaryo:
Kurula girme

• Seçim sabahı 8.10’da başkan, memur üye, AKP asıl üye ve müşahit hazır; CHP ve 
MHP asıl ve yedek üyeler gelmemiş

• Kurulun oluşması için bir başkan ve iki üye yeterli; kurul oluştu (‘Dışarıdan’ 
tamamlama yapılmayacak)

• Herkes and içti, işlemlere başlandı
• 9.00’da vatandaşlar oy vermeye başladı
• 9.45’te memur üye acil bir durum olduğunu ve gitmesi gerektiğini söyleyerek görevi 

bırakıp gitti
• Sandık kurulu bir başkan ve iki üyenin altına düştü. Durum tutanağa geçirildi. 

Eksiklik tamamlanmalı
• Görevli listesine bakıldı: Memur üye yerine geçebilecek bir yedek kişi belirlenmemiş. 

Dolayısıyla eksiklik sandık çevresinden seçme yeterliliğine sahip okur-yazar biriyle 
doldurulacak. Bu noktada müşahit kurula girmeyi teklif etti, kabul edildi. Müşahit 
göreve başlayacak ve durum tutanağa geçecek 

• 11.15’te MHP asıl üye ve CHP yedek üye geldi, kurula girmek istediler; girebilirler. 
Tutanağa geçecek

• 13.00’da memur üye acil işini halledip geri döndü ve kurula geri girmek istiyor. 
Giremez, onun yerine kurula giren müşahit görevi sürdürecek
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Sandık başı işlemleri (1)
(202 sG m.12)

1. Sandık kurulu and içer
2. Başkan mühür torbasını üyelerin önünde açar ve mühürleri masaya koyar
3. Sandığın şeffaf ve boş olduğu gösterilir, sandık kapatılır ve mumla mühürlenir
4. Oy pusulası paketleri açılır, pusulalar sayılır ve arka tarafı sandık kurulu 

mührüyle mühürlenir. İki ayrı pusula olacak. Mührün arka taraftan görüneceğini 
düşünerek doğrudan bir adayın üzerine gelmeyecek şekilde mühürlenmesini 
isteyin  - Oy pusulalarında tek mühür olacak!

5. Zarflar sayılır. Üzerinde YSK amblemi ve önceden vurulmuş olan “Yurt Dışı İlçe 
Seçim Kurulu mührü bulunan yüz sandık kurulu mührü ile mühürlenir –
Zarflarda YSK amblemi ve iki mühür olacak! 

6. Bu noktada geçersiz oy pusulaları (örneğin yırtık, işaretli, farklı renkte/biçimde 
pusulalar)  ve zarflar (örneğin yırtık, işaretli, üzerinde Yurt Dışı İlçe Seçim 
Kurulu mührü bulunmayan zarflar) ayrılır

7. Yapılan bu işlem sonunda tüm sayılar tutanak defterine geçirilir
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Sandık başı işlemleri (2)
(202 sG m.12)

Dikkat!

• Kullanılan sandık mührünün o sandığa ait mühür olduğuna, 
silik olmadığına, üzerindeki sandık numarasının okunduğuna 
dikkat edelim

• Bu kritik işlemler sırasında sandık kurulu kesinlikle 3 kişiden 
aşağıya düşmemeli!

• 298 sK m.72 uyarınca müşahit tüm sandık başı işlemlerini takip
etme hakkına sahip. Bu işlemler müşahitler içeri alınmadan 
kesinlikle başlamamalı!
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Sandık kurulu görev/yetkileri 
(202 sG m.10)

• Seçimin düzenli geçmesi için gerekli önlemleri almak
• Oy verme işlemlerini yürütmek ve denetlemek
• Gün sonunda zarfları saymak ve tutanağa geçirmek
• Örnek 502 sayılı zarf sayım tutanağı düzenlenip imzalanmadan önce 

sözlü/yazılı şikayetleri incelemek ve karara bağlamak ve bu kararları tutanak 
defterine işlemek (202 sG m.10(d))

• Bu kararlara karşı yapılan itirazları Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na göndermek 
üzere derhal Komisyona teslim etmek (202 sG m.10(d))

• Gerekli tutanakları tutmak ve imzalamak (Bu görevi yapmamanın cezası var) 
(202 sG m.10(e))



Müşahit (Gözlemci)

• Yasalarla verilmiş bir haktır (298 sK m.25 ve m.72)

• Seçime katılan tüm partiler ve bağımsız adaylar birer müşahit gönderebilir

• Seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini, sandık kurulunun

görevini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını gözlemler

• Müşahit, sandık çevresinde bulunabilecek kişilerden biridir (202 sG m.19)

• Müşahit kartı taşımak yeterli. Önceden onaylanmış/bir listeye eklenmiş vs 

olmak gerekli değil

• Caydırıcılık unsuru çok önemli
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Müşahitin hak ve yetkileri

• Seçim işlemlerini başından sonuna kadar izleyebilirsiniz

• Gün sonunda Örnek 502 no’lu zarf sayım tutanağının ıslak imzalı kopyasını alabilirsiniz; 

mutlaka alın (vakitlice talep edin) (298 sK m.105, 135 sG m.44, 202 sG m.46 atfıyla).

• 202 sG m.11 uyarınca en fazla 7 adet zarf sayım tutanağı hazırlanabilir. Sandık başında 

çok sayıda müşahit bulunması halinde ıslak imzalı tutanak alamazsanız fotokopi rica edin 

ya da fotoğraf çekin. (Sandık başında en fazla 5 müşahit bulunabilir)

• Şikayet: Gerekirse sandık başı işlemleri hakkında sandık kuruluna şikayet (sözlü/yazılı)

hakkınızı kullanabilirsiniz

• İtiraz: Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na iletilmek üzere itiraz dilekçesi verebilirsiniz

• Usulsüz uygulamalar hakkında tespit tutanağı hazırlayarak bunları belgeleyebilirsiniz



Oy verilirken dikkat edilecekler (1)

1. Kimlik tespiti

a. Pasaport, nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, evlenme cüzdanı, 
askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı
mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi
kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resmî nitelikteki belgelerden biri (202 sG
m.27)

Not: TC vatandaşlığından çıkmış kişilerin elinde TC pasaport veya nüfus cüzdanı 
bulunmayacaktır, ancak evlilik cüzdanı, ehliyet vs gibi kimlikleri olabilir. Bu yüzden  
bilgisayar ekranından seçmenin TC vatandaşı olduğunun kontrol edilmesi önemlidir 
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Oy verilirken dikkat edilecekler (2)

Kimlik tespiti (devam)

b. Kimlikte TC kimlik no yoksa bu numaranın yer aldığı, temsilcilikçe 
(örnek, Norveç Konsolosluğu veya Büyükelçiliği) verilmiş seçmeni 
tanıtacak nitelikte TC kimlik no taşıyan nüfus kayıt örneği ibraz edilmeli 
(202 sG m.27(a))

c. Mavi Kart ile oy kullanılamaz. Mavi Kart, izin alarak vatandaşlıktan 
çıkan kişilere verilir. Bu kişilerin seçme hakkı yoktur ve zaten seçmen 
listesinde de bulunmamaları gerekir
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Oy verilirken dikkat edilecekler (3)

2. Seçmenin adının seçmen listesinde olduğu ve daha önce oy kullanmadığı 
sistemden kontrol edilmeli
a. Daha önce gümrüklerde oy kullanmış biri oy kullanmaya kalkarsa izin 

verilmemeli ve mutlaka tutanak tutulmalı
b. Milletvekilleri/milletvekili adayları seçmen bilgi kağıtlarını göstererek 

kayıtlı oldukları seçim çevresi dışında oy kullanabilir
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Oy verilirken dikkat edilecekler (4)

3. Sandık kurulu başkanı seçmene 202 sG m.27’de yazılı uyarıları yapmalı –

- Oyunu nasıl kullanacağını anlatmalı (mühür nasıl vurulacak, oy pusulasına/zarfa 
başka işaret konmamalı, zarfa başka birşey konmamalı)

- Herhangi bir nedenle ikinci bir oy pusulası alamayacağını söylemeli

- Oy verme kabinine cep telefonu/fotoğraf makinesi gibi görüntü 
alabilen/haberleşme sağlayan cihazlarla girmenin yasak olduğunu ve bunun 
cezası bulunduğunu hatırlatmalı ve bu tarz aletlerin masaya bırakılmasını 

istemeli (202 sG m.27)

- Başkan bu uyarıları yapmayı unutur/ihmal ederse ilk etapta (gerekirse ilgili 
maddeyi de göstererek) kibarca hatırlatalım
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Oy verilirken dikkat edilecekler (5)

4. İstisnai bazı haller dışında oy verme kabinine sadece bir kişi girmeli
a. Fiziksel engellilerin durumu – (202 sG m.28) Görme engelli, felçli, elleri 

eksik veya açıkça bedenen engelli seçmenler o sırada orada olan ve o seçim 
çevresinde seçmen olan  bir akraba veya başka bir seçmenin yardımıyla oy 
kullanabilir. Bir kişi ancak bir kere başkasına bu şekilde yardım edebilir. Yardım eden 
kişinin müdahale/telkin/tavsiyede bulunulmadığına dikkat edilmeli

b. Okuma yazma bilmeyenlerin durumu - (202 sG m.29) – Tek başına oy 
kullanmalı. Yalnızca başkandan genel açıklama isteyebilirler

c. Zihinsel engellilerin durumu – Eğer mahkeme kararıyla kısıtlılarsa zaten 
seçmen listesinde olmazlar. Seçmen listesindeki kişiler oy kullanabilir. Akraba/bir 
başkası zihinsel engelli olduğunu söyleyerek bir seçmenle kabine girmek isterse 
mutlaka engel olunmalı

Dikkat: Sandık kurulu başkan/üyeleri hiçbir halde seçmene yardım içim oy kabinine 
girmemeli
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Oy verilirken dikkat edilecekler (6)

5. Sandık başında kimse seçmene müdahale/telkin/tavsiyede bulunmamalı - (298 
sK m.88) Böyle bir durumda sandık başkanını hemen uyarmalı ve 
telkin/müdahale eden kişinin sandık çevresinden uzaklaştırılmasını güvenlik 
görevlisinden rica etmesini talep etmeliyiz

6. Seçmen listesine imza - Oy kullandıktan sonra seçmen isminin yanına imzasını 
atmalı veya duruma göre parmak basmalı (202 sG m.27) 
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İki pusula ve tek zarf 
(202 sG m.5 ve m.43)

• Sarı rekte zarf

• Seçime katılan cumhurbaşkanı adaylarının isim
ve resimlerinin yer aldığı beyaz renkli birleşik oy 
pusulası (cumhurbaşkanı seçimi için)

• Seçime katılan parti ve ittifakların yer aldığı
beyaz renki birleşik oy pusulası (milletvekili genel
seçimi için)
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Milletvekili genel seçimine ilişkin
oy kullanma
(202 sG m.5 ve m.43)

• Her zaman olduğu gibi, tek bir partiye oy verilecek (ittifaka
değil)

• Ancak:

– Hem bir partiye, hem de o partinin içinde bulunduğu ittifakın
ünvanı/adı üzerine mühür basılmışsa oy geçersiz sayılmayacak; o 
partiye verilmiş sayılacak

– Aynı ittifak içindeki birden çok partiye mühür basılması halinde
(örneğin, hem AKP hem MHP üzerine) oy geçersiz sayılmayacak. Oy 
ittifaka verilmiş kabul edilecek ve seçim sonunda bu ittifaka dahil
partiler arasında, aldıkları toplam oy oranında paylaştırılacak

– Sadece ittifak ünvanı kısmına mühür basılmışsa oy geçersiz kabul
edilmeyecek ve yine ittifaka verilmiş sayılacak
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Diğer hususlar
• Kapalı oy verme – Seçmen oyunu kapalı oy verme yerinde kullanmak 

“zorundadır” (298 sK m.75). Kapalı oy verme bir hak olduğu kadar zorunluluk 
da; dolayıyla seçmen bu haktan feragat ederek açık oy kullanamaz

• Propaganda yasağı – Sandığın bulunduğu yer çevresinde bir adaya/partiye ait 
rozet, amblem vb işaret veya propaganda amaçlı yayın taşınamaz ve 
yazılı/sözlü/görüntülü propaganda yapılamaz (202 sG m.21). Aksi hallerde 
tutanak tutulmalı

• Telefon görüşmeleri - Sandık kurulunun görev yaptığı yerde yalnızca sandık 
kurulu üyeleri, yalnızca görevlerine ilişkin telefon görüşmesi yapabilirler. 
Başkaları yaparsa uyarılır ve uyarıya rağmen devam edenler dışarı çıkarılır (202
sG m.21) 

• Medya - Medya mensupları sandık çevresinde sandık başı işlemlerine engel 
olmadıkça haber amaçlı kısa görüntü alabilir ve bilgi edinebilir (202 sG m.19)
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Usulsüzlüklere karşı ne yapabiliriz?

Müşahitler olarak usulsüz uygulamalara karşı şu haklarımızı kullanabiliriz:
1. Şikayet

(Müşahitlerin şikayet hakkının yasal dayanağı – 298 sK m.116, 298 sK m.110, 135 sG
m.49(c), 202 sG m.46)

2. İtiraz 
(Müşahitlerin itiraz hakkının yasal dayanağı – 298 sK m.110, 135 sG m.54, 135 sG m.49(c), 

202 sG m.46)

Tespit tutanağı
Dikkat: Şikayet ve itirazlar oy verme ve diğer seçim işlemlerini durdurmaz
(298 sK m.118). İlk etapta iyi ilişkiler ve yapıcı sözlü uyarılarla usulsüz
uygulamaların önüne geçmeye çalışalım
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Şikayet (1)
(298 sK m.116 vd, , 135 sG m.48-53, 202 sG m.46)

• Kime yapılır? - Sandık kuruluna yapılır
• Zamanı? – Örnek 502 no’lu zarf sayım tutanağı hazırlanıp 

imzalanana kadar  (135 sG m.53)
• Neyle ilgili? – Sandık kurulunun işlemlerine/tedbirlerine veya 

herhangi bir kişinin ilgili mevzuata aykırı uygulamalarına karşı 
yapılır 

• Ne talep edilir? – Bu tarz işlem/tedbirlerin düzeltilmesi, bu gibi 
usulsüz uygulamaların engellenmesi istenir

• Formu? - Sözlü veya yazılı (şikayet dilekçesi ile) olabilir. Sözlü 
şikayetler gerekçesiyle birlikte tutanağa geçirilip şikayetçiye 
imzalatılmalı (135 sG m.50)
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Şikayet (2)
(298 sK m.116 vd, , 135 sG m.48-53, 202 sG m.46)

• Öncelikli amacımız sürecin usule uygun işlemesini sağlamak, olası 
usulsüzlüklerin önüne geçmek 

• Yapıcı ve pratik yaklaşım / Fayda-zarar-zaman analizi
• Herhangi bir aksaklık karşısında başkanı/kurulu önce kibarca sözlü 

olarak uyarın (sözlü şikayet). Gerekirse ilgili kanun maddesini de 
gösterin. Konuya ne kadar hakim ve bilgili olursak, o kadar etkili oluruz

• Birçok durumda sözlü uyarınız dikkate alınacaktır
• Sözlü uyarınız dikkate alınmazsa yazılı olarak şikayette bulunun
• Şikayeti iki kopya halinde hazırlamayı unutmayın; biri kurula verilmeli, 

diğeri sizde kalmalı (Matbu şikayet dilekçelerinden yanınızda 
bulundurun. İsterseniz A4 kağıda da yazabilirsiniz)

• Sizde kalacak olan kopyaya başkandan “alındı şerhi” alın
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Şikayet (3)
(298 sK m.116 vd, , 135 sG m.48-53, 202 sG m.46)

• Şikayetleri incelemek, oylayarak (salt çoğunlukla) karara bağlamak ve 
kararı tutanak defterine geçirerek imzalamak sandık kurulunun 
görevidir (202 sG m.10(d)). Bu görevi yapmamak suçtur

• Şikayetiniz tutanağa geçmeli ve kurulca hakkında bir karar verilmeli

• Şikayetin haklı/yerinde görülmesi halinde kurul, karar yazmaya ihtiyaç 
olmaksızın şikayete konu tedbir/işlemi düzeltir/kaldırır (135 sG m.52)

• Şikayet reddedilirse bu karar tutanak defterine yazılmalı ve red 
kararının bir örneğini size vermeliler (135 sG m.52)

• Bu red kararına karşı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na gönderilmek üzere 
itirazda bulunma hakkınız var
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İtiraz (1)
(298 sK m.110 vd ve m.127-128, 135 sG m.49 ve m.54, 202 sG m.46)

• Kime hitaben? – Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na hitaben yazılır

• Nasıl? - İki imkan var:
1. İtirazlar 502 no’lu sayım tutanağı hazırlanıp imzalanana kadar sandık 

kuruluna verilebilir. İtirazları derhal Komisyona teslim etmek sandık 
kurulunun görevidir (202 sG m.10(d)). Komisyon da Yurt Dışı İlçe Seçim 
Kurulu’na iletecektir

2. Ancak doğrudan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na yazılı itirazda bulunmak 
da mümkün (Özellikle şikayetin reddi üzerine itirazda bulunuyorsak 
doğrudan Komisyona gitmek daha mantıklı olabilir)
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İtiraz (2)
(298 sK m.110 vd ve m.127-128, 135 sG m.49 ve m.54, 202 sG m.46)

• Neyle ilgili? – (1) Şikayetin reddine ilişkin sandık kurulu kararlarına, (2) 
seçim sonuç tutanaklarının (Örnek 502 gibi) düzenlen135inde yapılan 
usulsüz uygulamalara ve (3) sandık kurullarının diğer kararlarına karşı
itirazda bulunabiliriz. Yani teoride, gün içinde meydana gelen ve
hakkında şikayette bulunmadığınız bir işleme karşı da itirazda bulunmak
mümkün ancak uygulamada bu durum sorunlu. Dolayısıyla, seçim sonuç
tutanaklarının hazırlanmasına kadar olan süre zarfında yaşanan
usulsüzlükler için öncelikle şikayet yolunu kullanınız

• Ne zaman? – İtirazlarımızı o gün bitmeden vermeye çalışalım. İmkan 
bulamazsak sonradan da itirazda bulunabileceğimiz kısıtlı bir süre var 
(135 sG m.55) ama aynı gün içinde vermek en pratiği olacaktır

• Formu? – Yazılı (Islak imzalı iki kopya hazırlamayı ve bizde kalacak 
kopyaya “alındı şerhi” almayı unutmayalım)
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Şikayet ve İtiraz Dilekçeleri
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Sandık Kurulu Tutanak Defteri
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Şikayet ve İtiraz
Pratikte ne oldu?

• Başkanı/kurulu sözle uyardık
• Uyarımız dikkate alınmadı ve seçmen oyunu usule uygun 

olmayan şekilde kullandı
• Yazılı şikayet hazırladık
• Başkan şikayeti sözlü olarak reddetti
• Başkan şikayeti de, red kararını da tutanağa geçirmedi 

(dolayısıyla red kararının bir kopyasını bize vermedi)
• Bunun üzerine yazılı itirazımızı hazırlayıp doğrudan 

Komisyon’a (sandık kuruluna vermek yerine) teslim ettik
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Şikayet ve İtiraz
Ne yapabiliriz?

• Sandık kurulu şikayetimizi işleme koymuyorsa ne yapabiliriz?

• Hatırlatalım: Şikayetleri incelemek, oylayarak karara bağlamak ve kararı 
tutanak defterine geçirerek imzalamak sandık kurulunun görevidir (202
sG m.10(d)). Gerekirse ilgili mevzuat maddelerini gösterelim 

• Hatırlatalım: Şikayet ve itirazları kabul etmemek ve tutanağa 
geçirmemek suçtur ve cezası bir yıla kadar hapistir. Gerekirse buna 
ilişkin 298 sK m.165’i gösterelim.

• Sakin ve yapıcı bir üslup kullanalım. Süreci mevzuata ugun yürütmek 
sandık kurulunun lehine, aksi halde sorumlulukları doğar; anlamalarını 
sağlayalım
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Tespit tutanağı

• Karşılaştığınız usulsüz durumlarla ilgili tutanak tutun 
• Bunları daha sonra yapılacak şikayet/itirazlarda şikayet/itiraz 

dilekçelerine ekleyerek iddialarımızı güçlendirebiliriz
• Belli bir şekli yok. Olayı kısaca anlatın ve tarih, yer (il/ülke), sandık 

numarası gibi belirleyici bilgileri yazın
• Her tutanağı iki kopya olarak hazırlayın
• Her tutanağın üzerinde çift ıslak imza bulunduğundan emin olun 

(Karbon kağıdı kullanırsanız karbon kopya da ıslak imza taşımalı)
• Mümkünse sandık başkanına, olmuyorsa sandık kurulu üyelerine 

imzalatın. İmzalamazlarsa diğer görevlilere, müşahitlere ya da olaya 
şahit olan vatandaşlara da imzalatabilirsiniz

36



Hangi durumlarda müdahale edebilirim? (1)

• (Dikkat: Aşağıdakiler yalnızca örnektir; müdahale edebileceğimiz başka 
birçok durum olabilir)

• Seçim öncesinde

• Minimum üç kişilik bir kurul oluşmadan işlemlere başlanması
• Kurul üyeleri ve müşahitler bulunmadan torbaların açılması
• Sandıkların şeffaf olmaması / sandıkların boş olup olmadığının kontrol 

edilmemesi
• Sandık/mühür/zarf/pusulaların uygun/görünür/güvenli şekilde 

yerleştirilmemesi
• Sayma, mühür vurma vb konularda mevzuatta yazılı prosedürün 

izlenmemesi
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Hangi durumlarda müdahale edebilirim? (2)

• Seçim sırasında

• Seçmenin kimlik kontrolü yapılmaması
• TC Kimlik numarasız kimliklerin kabul edilmesi
• Fotoğrafsız kimliklerin kabul edilmesi
• Seçmen listesinde ismi olmayan kişilerin oy kullanması
• Aynı kişinin birden fazla kez oy kullanması
• Başkanın seçmene gerekli uyarıları yapmaması (Oy kabinine telefonla 

girilemeyeceği uyarısı gibi)
• Seçmene müdahale/telkin/tavsiyede bulunulması
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Hangi durumlarda müdahale edebilirim? (3)

Seçim sırasında

• Oy verme kabinine fotoğraf makinesi veya cep telefonu ile girilmesi
• Oy verme kabinine birden fazla kişinin girmesi
• Engellilere sürekli olarak aynı kişilerin refakat etmesi
• Okuma yazma bilmeyen kişinin tek başına oy kullanmaması
• Oy verdikten sonra seçmene imza attırılmaması
• Oy veren seçmenin sistemdeki kaydına oy verdiğinin işlenmemesi
• Kavga ve kargaşa durumlarında asayişin sağlanmaması
• Şiddet/tehdit edilme durumlarında güvenliğin sağlanmaması
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Hangi durumlarda müdahale edebilirim? (4)

Zarf sayımı sırasında

• Sandıklardan damgasız/sahte damgalı zarfların çıkması
• Sandıklardan lekeli zarfların çıkması
• Sayımın gereği gibi yapılmaması
• Sayım kayıtlarının hatalı tutulması; rakam ekle/çıkarma vs.
• Örnek 502 no’lu zarf sayım tutanağının ıslak imzalı bir kopyasının 

müşahitlere  verilmemesi (Ancak, sandık kurulunda müşahiti olduğunuz 
partiden biri varsa ve ona verdilerse ayrıca size vermek zorunda değiller. 
Ayrıca çok sayıda müşahit olduğu için hazırlanan 7 adet tutanak yeterli 
gelmediyse usulsüzlik yok)
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Gün sonunda
Zarfların sayımı ve Örnek 502

• Oy verme işlemi bittiğinde sandık açılacak ve içinden çıkan zarflar 
sayılacak. Bu sayının gün içinde aldığınız notlarla eşleşme sağladığından 
emin olun

• Bu sayı hem sandık defterine hem de Örnek 502 no’lu zarf sayım 
tutanağına geçirilecek

• Örnek 502 no’lu zarf sayım tutanağında tüm kurulun ıslak imzası ve 
ayrıca sandık kurulu mührü bulunmalı

• Örnek 502’de düzeltme yapılırsa bu değişiklikler mutlaka paraflanmalı
• Örnek 502’nin ıslak imzalı bir kopyasını istediğinizi kurula vakitlice 

söyleyin. Müşahit olarak buna hakkınız var, mutlaka alın
• Örnek 502’yi alamazsanız, A4 kağıda Örnek 502’deki bilgileri not edin; 

kurula imzalatıp mühürletirseniz elinizde aynı güçte bir resmi belge 
olur

• Hiçbiri olmazsa fotoğrafını çekin
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Gün sonunda
Kullanılmayan pusula ve zarflar

• Yurt dışındaki birçok noktada oy verme işlemi birkaç gün devam 
edecek

• Oy verme günü birden çok olan yerlerde, gün sonunda sandık açılırken, 
kullanılmamış oy pusulaları ve zarflar da sayılarak tutanağa geçirilecek 
ancak sandıktan çıkan zarflarla birlikte çuvala konmayacak

• Kullanılmayan bu pusula ve zarflar ertesi gün kullanılmak üzere, 
mühürler ve ertesi gün kullanılacak diğer araç gereçle birlikte Örnek 
503 sayılı tutanak ile birlikte Komisyona teslim edilecek (202 sG
m.36(d))

• O gün içinde kullanılmayan pusula ve zarfları ertesi gün kullanılmak 
üzere muhafaza etmek Komisyonun görevi (202 sG m.37)
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Örnek 502 No’lu zarf sayım tutanağı
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Zarf sayım tutanağına yazılan rakamlar kontrol
edilmelidir.



Zarfların geçerliliği
• Gün sonunda sandıktan çıkan zarflar yalnızca sayılacak  (kesinlikle açılmayacak) 

ve mevzuatta belirlenen şekilde Türkiye’deki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na 
gönderilecek

• Gün sonunda sandıktan çıkan zarfların geçerli/geçersiz olduğu 
değerlendirilmesini biz yapmayacağız. Bu değerlendirme daha sonra Türkiye’de 
zarflar açılıp oylar sayılırken yapılacak

• Buna karşılık hangi hallerde zarfların geçersiz sayılacağını bilmeliyiz. Böylece 
geçersiz sayılacak zarfların sabah oy verme işlemi başlamadan bir kenara 
ayrılmasını sağlar ve gün içinde kullanılmasını engelleyebiliriz

• Geçersiz zarflar saklanmalı, kesinlikle imha edilmemeli
• Her ne kadar gün sonunda sandıktan çıkan zarfların geçerli/geçersiz olduğu 

yönünde karar verecek olmasak da, sandıktan çıkan zarflara  yine de dikkat 
etmeliyiz. Geçersiz olacağını düşündüğümüz (örneğin üzeri yazılı, işaretli, yırtık 
gibi) zarflar görürsek bunun sandık defterine not edilmesini talep edelim. Bu 
notun amacı o zarfları geçersiz kılmak değil, sadece durumu tespit etmektir
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Hangi zarflar geçersiz sayılacak? (1) 
202 sG m.41

• Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’nca verilen biçim ve renkte olmayan

• TC Yüksek Seçim Kurulu filigranı olmayan kağıtttan imal edilmiş

• Üzerinde TC Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan

• Üzerinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan

• Tamamı yırtılmış olan

• Üzerinde başka bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret 
bulunan

Not: Zarfın üzerinde leke/çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla 
yapıldığı kesin olarak anlaşılamıyorsa bu zarflar geçerli sayılır
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Hangi zarflar geçersiz sayılacak? (2)
202 sG m.41

• Yeni hüküm!
• Madde 41(e) aynen eski seçimlere ilişkin genelgelerde olduğu 

gibi, üzerinde sandık kurulu mührü olmayan zarfların geçersiz 
olacağını söylüyor. Ancak hemen altına yeni bir paragraf 
eklenmiş ve bu yeni paragraf “… üzerinde sandık kurulu 
mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek 
Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü 
bulunan zarflar …. geçerli sayılır” diyor. Yani üzerinde sandık 
kurulu mührü olmayan zarfların geçerli sayılmasının kanunen 
önü açılmış

• Aynı kural oy pusulaları için de geçerli
• Zarfların mühürlenmesine çok dikkat etmeliyiz. Gün sonunda 

sandıktan mühürsüz zarf çıkarsa bunların sayısının tutanağa 
işlendiğinden emin olmalıyız
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İmzalar
• Başkanın ve üyelerin hepsinin zarf sayım tutanağında

imzalarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
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Mühürler

48

Mühürlerin silik olmaması ve ilgili sandık kuruluna ait
mührün kullanıldığı kontrol edilmelidir.



Seçim suçları ve cezaları
(298 sK m.133 ve devamı maddeler)

1. m.153/paragraf 3 – Seçmenin oy kullanmasına kanuna aykırı biçimde 
engel olmak suçtur. Hapis cezası

2. m.158 – Seçmenin, sandık başında oy verme yönünden kendisine 
yükletilmiş olan ödevleri ihtara rağmen yapmaması suçtur. Sandık 
başkanlarının seçmenlere kanunda yazılı hatırlatmaları yaptıklarından 
(örneğin seçmene, telefonunu dışarıda bırakması gerektiğinin 
hatırlatılması) emin olun

3. m.165 – Şikayet/itiraz yetkisi olanların müracaatlarını tutanağa 
geçirmeye mecbur olduğu halde tutanağa geçirmeyi reddeden kurul 
başkan ve üyeleri suç işlemiş olur. Hapis cezası
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Zarflar Sayıldıktan Sonra
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• Mutlak surette zarf sayım tutanağının ıslak imzalı kopyasını
alınız.

• Islak imzalı bu tutanağı şehir sorumlunuza iletiniz. 

• Zarf sayım tutanağı alabilmeniz için gün içerisinde diğer parti
görevlileriyle ve sandık heyetiyle iyi ilişkiler kurmaya özen
gösteriniz. 

• Tüm çabanıza rağmen zarf sayım tutanağını elde edemezseniz, 
son olasılık olarak fotoğrafını çekiniz veya zarfların sayısını
sandık numarasıyla birlikte not alınız. 



TEŞEKKÜR EDERİZ...

51

gurbetinoylari@gmail.com


