
SANDIK KURULU ÜYESİ VE MÜŞAHİT EL KILAVUZU

Seçim gününden önce mutlaka aşağıdaki iletişim bilgilerini doldurunuz.

GÖREVİ ADI SOYADI TELEFON NUMARASI
Sandık Kurulu Üyesi
Müşahit
Okul Sorumlusu
İtiraza Yetkili Kişi
İlçe BİM Komisyonu Sözcüsü
İlçe Hukuk Komisyonu Sözcüsü

Genelgenin bütünü kitapçık halinde görevli olduğunuz sandık 
kurulunda mevcuttur. Bir sorunla karşılaştığınızda sandık 
başkanından ilgili  maddeyi okumasını ve ona göre işlem yapmasını 
talep ediniz.      

Sandık Kurulu Göreve Ne Zaman ve Nasıl Başlar? 

Sandık kurulu; bir başkan ve altı üyeden oluşur. Oy verme işlemi 
başlamadan bir saat önce sandık kurulu toplanır, toplanma anında 
kurulun sayısı dört kişiden az olursa, eksiklik yedeklerle doldurulur. 
Yedekler de yoksa parti müşahitleriyle veya oy verme yeterliliğine 
sahip seçmenlerle eksik tamamlanır. Bu şekilde sandık kurulunda 
göreve başlayan kişi yerine görev aldığı üye gelse bile görevini 
sürdürür (135 Sayılı YSK Genelgesinin 11. Maddesi).

SEÇİM MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL PRATİK 
BİLGİLER...Bu rehber,

1 Kasım 2015 
Pazar günü 

yapılacak 
26. Dönem 

Milletvekili Genel 
Seçiminde sandık 

kurullarının 
oluşumu ile görev 

ve yetkilerini 
gösteren YSK’nın 

135 sayılı 
genelgesinin 

özetidir. 

ÖNEMLİ!
SANDIK KURULU ÜYELERİMİZ haklarını kaybetmemek için oy verme işleminin saat 07.00’da 

başlayacağı Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, 

Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve 
Kilis illerinde en geç 05.30’da; oy verme işleminin 08.00’da başlayacağı diğer illerde ise en geç 

06.30’da görevli oldukları sandık başında bulunmaları gerekmektedir.  

MÜŞAHİTLERİMİZ ise oy verme işlemi başlamadan en geç bir saat önce sandık başında hazır 
olmalı ve eksik sandık kurulu üyesi olması durumda sandık kurulu üyeliğine talip olmalıdır. 
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Sandık Kurulunun Oy Verme İşleri 
Başlamadan Önce Yapacağı İşler Nelerdir?

Sandık kurulu; ant içme, sandığı yerleştirme, 
kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini 
bitirdikten sonra hazır bulunanlar önünde ilçe 
seçim kurulu başkanlığından teslim aldığı ve 
üzeri Yüksek Seçim Kurulunca numaralanıp 
mühürlenerek paketlenmiş birleşik oy pusu-
lası paketini açıp, tümünü sayar; birleşik oy 
pusulalarının her birinin arkasını sandık ku-
rulu mührü ile mühürler. Ayrıca ilçe seçim 
kurulundan teslim alınan ve Yüksek Seçim Ku-
rulu amblemi ve ilçe seçim kurulu başkanlığı 
mührünü taşıyan sarı renkte bastırılmış olan 
oy zarflarını sayar, her zarfın üzerine sandık 
kurulu mührünü basar. Yapılan işlemler tut-
anak defterine geçirilir. (135 Sayılı YSK Genel-
gesinin 21. Maddesi).

Sandık Çevresi Nedir, Kimler Bulunabilir?  

Sandık çevresi pratikte sandığın kurulduğu 
sınıftır. Sandık çevresinde, sandık başkanı ve 
üyeleri, müşahitler, adaylar, milletvekilleri, 
o sandığa kayıtlı seçmenler, ilçe seçim ku-
rulu bina sorumluları ve itiraza yetkili kişiler 
bulunur. Kolluk güçleri müdahale etmeler-
ini gerektiren olay anında sandık kurulunun 
çağrısı üzerine gelebilir, görevleri bittiği anda 
da sandık çevresini terk etmek zorundadır-
lar (135 Sayılı YSK Genelgesinin 17, 19 ve 23. 
maddeleri). 

Sandık Alanı Nedir, Kimler Bulunabilir? 

Sandık alanı pratikte okul ve okulun bahçe-
sidir. Sandık çevresinde bulunma hakkına sa-
hip olanların dışında hiç kimse sandık alanında 
bulunamaz Görevli kolluk güçleri dışında özel 
güvenlik, zabıta, korucu gibi resmi üniforma 
ve silah taşıyanlar sandık alanına giremez (135 
sayılı YSK Genelgesinin 18 ve 20. maddeleri).

Sandık Alanı ve Çevresinde Düzenin 
Sağlanmasında Nelere Dikkat Edilmeli? 

Sandık alanında hiç kimse, başkalarının göre-
bileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait 
rozet, amblem veya benzeri işaretler veya 

propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, 
sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. 
Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkın-
da hiç kimse müdahale, telkin veya tavsiyede 
bulunamaz. Hiçbir seçmen oyunu kullandık-
tan sonra sandık başında kalamaz. (135 sayılı 
YSK Genelgesinin 24 ve 26. Maddeleri).  

Kimlik Tespiti Nasıl Yapılır?

“Seçmen bilgi kâğıdı” olmasa bile, sandık 
seçmen listesinde adı yazılı her vatandaş TC 
kimlik numarası taşıyan bir kimlik kartıyla (Nü-
fus cüzdanı, evlilik cüzdanı, ehliyet,  pasaport, 
nüfus bilgilerini içeren soğuk damgalı her 
hangi resmi bir kimlik ile ) oyunu kullanabil-
ir. Eğer TC kimlik numarası taşıyan bir kimliği 
yoksa o zaman herhangi bir resmi kimlikle be-
raber seçmen bilgi kâğıdını ya da nüfus kayıt 
örneğini göstermek zorundadır (135 sayılı YSK 
Genelgesinin 29. maddesi).

Seçmen Oyunu Kullanmadan Önce Hangi 
Uyarılar Yapılır?

Sandık başkanı her seçmeni, seçmen kapalı oy 
verme yerine girmeden önce, sandık kurulu ve 
müşahitlerin önünde sadece aşağıdaki konu-
larda bilgilendirebilir (135 sayılı YSK Genel-
gesini 30. maddesi).

• Birleşik oy pusulasında tercih ettiği partinin 
(sandık kurulu seçmene partisini soramaz 
ya da bir partiyi işaret edemez) altında 
bulunan daireye EVET mührünü basması, 
başka hiç bir yere imza, işaret koymaması,  
birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde 
katlayıp zarfa koyup yapıştırması,

• Zarfın içine birleşik oy pusulasından başka 
bir şey koymaması, aksi halde kullandığı 
oyun geçersiz sayılacağı,

• Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya 
film makinesi gibi görüntü kaydedici veya 
haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy 
verme yerine girmesinin yasak olduğu,

• Seçmene birleşik oy pusulası verildikten 
sonra hata yapması durumunda veya başka 
bir nedenle yeni bir birleşik oy pusulasının 
verilemeyeceği.
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Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Kolluk 
Güçleri Oylarını Nasıl Kullanır?

Sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile kolluk 
güçleri; İlçe seçim kurulu tarafından önceden 
hazırlanmış, üzerinde sandık numarası yazılı 
olan “o sandıkta oy kullanabileceklerini 
gösterir” örnek 142 belgesi ile sadece görev 
yaptıkları sandıkta oy kullanabilirler. Bu bel-
geleri bulunmayanlar oy kullanamazlar (135 
sayılı YSK Genelgesini 8 ve 36. Maddeleri)  

Engelliler Nasıl Oy Kullanır?

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar 
veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olan-
lar, sandık alanında bulunan akrabalarından 
birinin, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin 
yardımıyla oylarını kullanabilirler. Bir seçmen 
birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık 
başkanları engellilerle kapalı oy verme yerine 
giremez (135 sayılı YSK Genelgesinin 32. mad-
desi). 

Okuma Yazma Veya Türkçe Bilmeyen 
Seçmen Oyunu Nasıl Kullanacak?                        

Bu seçmenlere sandık başkanı, sandık ku-
rulunun ve müşahitlerin önünde birleşik oy 
pusulası üzerinde bulunan parti amblemler-
inin hangi partiye ait olduğunu sırayla, tek 
tek gösterir. Bunu yaparken sadece bir partiyi 
işaret edemez, özellikle bir partiyi anlatım dışı 
bırakamaz. Sandık başkanı ve sandık kurulu 
üyeleri seçmenle beraber kapalı oy verme ye-
rine giremez (135 sayılı YSK Genelgesinin 33. 
maddesi). 

Sayım Döküm Ne Zaman Başlar?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyar-
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, 
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malat-
ya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, 
Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, 
Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır 
ve Kilis illerinde oy sandıkları saat 16.00’dan 
önce açılamaz. Diğer illerde ise 17:00’dan 
önce açılamaz (135 sayılı YSK Genelgesinin 37. 
maddesi).

Sayım ve Döküm Nasıl Yapılır?

Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Müşahit-
ler görevli oldukları sandıklarda, seçmenler 
oy kullandıkları sandıkta sayım ve dökümü 
izleyebilirler. Sayım dökümün sağlıklı bir 
şekilde yapılmasına engel olmadığı sürece 
hiçbir müşahit ve seçmen kesinlikle sınıftan 
çıkartılamaz, sınıfın kapısı kapatılamaz. Sayım 
dökümünün rahatlıkla yapılabilmesi için ip 
çekme ile sandık kurulu üyeleri dışındakilerin 
girmeleri engellenebilir. (135 sayılı YSK Genel-
gesinin 38. maddesi).

Hangi Zarflar Geçersizdir Yada Geçerlidir? 

Üzerine herhangi bir amaçla bir işaret koyul-
muş, sandık kurulunca verilen biçim ve renkte 
olmayan, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu 
mührü taşımayan, tamamı yırtık zarflar açıl-
madan geçersiz kabul edilir. Ancak özel bir 
işaret koymak amacıyla değil de yanlışlıkla 
lekelenmiş, çizilmiş, bir tarafı yırtılmış zarflar, 
GEÇERLİDİR. Geçersiz zarflar paketlenir ve pa-
ketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu 
zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz (135 sayılı 
YSK Genelgesinin 41. Maddesi).

Zarf Sayısı Oy Kullanan Seçmen Sayısından 
Farklı İse Ne Yapılır?

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit 
veya eksik ise başkaca bir işlem yapılmaz. Zarf 
sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise 
eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı 
düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi 
halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, sandık ku-
rulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği 
sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu 
zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. 
İmha edilen zarf sayısı, sandık sonuç tutanağı-
na (Örnek: 86) yazılır (135 sayılı YSK Genel-
gesinin 41. Maddesi).

Hangi Oy Pusulaları Geçersizdir, Yada 
Geçerlidir? 

Sandık kurulu tarafından verilmeyen, üzerinde 
Türkiye Cumhuriyeti YSK filigranı bulunmayan, 
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arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, 
EVET mührü basılmamış, birden fazla parti 
alanına EVET mührü basılmış, imzalanmış ya 
da özellikle işaret koyulmuş oy pusulalarıy-
la “birbirinden tamamen kopmuş şekilde” 
yırtılan oy pusulaları geçersizdir.  Zarfın içinden 
el ilânı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya 
şekil taşıyan kâğıt veya işaret amacı taşıyan 
herhangi bir madde çıkmış olması halinde, bu 
zarftan çıkan oy pusulası da geçersizdir.

Ancak zarfların açılması ya da oyların sayımı 
sırasında yırtılan, tek bir partinin ya da bir 
bağımsız adayın alanına birden fazla EVET 
basılmışsa, ya da mühür iki partiyi birbirin-
den ayıran çift çizgiyi aşmış ama öteki parti-
nin alanına girmemişse o oy pusulası geçer-
lidir. Yine oy pusulası katlanırken EVET mührü 
veya sandık kurulu mührü bir yere tersten 
geçmişse, iz ve leke yapmışsa, oy kesinlikle 
geçerlidir. (135 sayılı YSK Genelgesinin 43 ve 
44. maddeleri).

Sandık kurulu üyesi ve müşahit, oy sayımı 
sırasında sandık başkanının okuduğu pusulayı 
dikkatle inceleyerek oyun kime kullanıldığını 
bizzat görür. İkna olmazsa derhal müdahale 
eder. Geçersiz olarak kabul edilen oylar kesin-
likle yakılmaz, yırtılmaz, imha edilmez. Bunlar 
ayrıca paketlenir, saklanır ve sayıları özel tut-
anağa yazılır (135 sayılı YSK Genelgesinin 42. 
maddesi).

Oy Sayım-Döküm İşlemleri Bittikten Sonra 
Ne Yapılır?                               

Oy sayım-döküm işlemleri bittikten sonra, 
ıslak imzalı mühürlü SANDIK SONUÇ 
TUTANAĞININ ( Örnek 86) birer örneği sandık 
kurulunun siyasi partili üyelerine imza karşılığı 
verilir. Müşahitlere de talepleri halinde ıslak 
imzalı ve mühürlü SANDIK SONUÇ TUTANAĞI 
mutlaka verilir (135 sayılı YSK Genelgesinin 45. 
maddesi).

Sayıma İlişkin Torbanın İlçe Seçim Kuruluna 
Tesliminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Torba ve sandık sonuç tutanağı, sandık kuru-
lu başkanı ve kurayla seçilecek en az iki üye 
tarafından hiçbir yere uğranmaksızın en kısa 
zamanda, sandık kurulunun bağlı olduğu 
ilçe seçim kuruluna teslim edilir. Bu mad-
deye aykırı hareket edenler hakkında cezai 
kovuşturma yapılır. Sandık kurulunun diğer 
üyeleri ile müşahitler de isterlerse ve taşıt-
ta yer varsa veya taşıt kendileri tarafından 
sağlanırsa başkanla birlikte gidebilirler (135 
sayılı YSK Genelgesinin 47. maddesi).

Şikâyet ve İtiraz Nedir?

Yasalara aykırı iş ve işlemlerle ilgili Sandık Ku-
rullarına yapılan her türlü sözlü ya da yazılı 
başvuruya ŞİKÂYET denir. Seçim sürecindeki 
her türlü hukuka aykırı iş ve işlemlere ve 
Sandık Kurullarının mevzuata aykırı uygula-
ma ve kararlarına karşı ilçe seçim kurullarına 
yapılan yazılı ya da sözlü başvuruya İTİRAZ de-
nir (135 sayılı YSK Genelgesinin 49. maddesi).

Kimler Şikâyet Yada İtirazda Bulunabilir?

Seçmenler oy kullandıkları sandıkla ilgili; 
müşahitler görevli oldukları sandıklarla ilgili; 
parti il-ilçe başkanları ve itiraza yetkili kişileri 
ile milletvekilleri ve milletvekili adayları tüm 
konularla ilgili sandık kurulları ve seçim ku-
rullarına şikâyet ve itirazda bulunma hakkına 
sahiptirler (135 sayılı YSK Genelgesinin 50 ve 
55. maddeleri).

önemli!

Sandık kurulu üyelerimiz torbanın taşınması 
sırasında istekli ve gönüllü olmalı ve tor-
banın taşınması sırasında yukarıda belirtilen 
hususlara aykırı durumlar karşısında fotoğraf 
veya video çekmeli ve hemen ilçe seçim ku-
rullarına itirazda bulunmalıdırlar. Kura da adı 
çıkmasa bile torbaların taşınmasını bir araç-
la takip etmelidir. Bu sandık kurulu üyesinin 
yasal hakkıdır. 
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Şikâyet Nasıl ve Ne Zamana Kadar Yapılır?

Şikâyet dilekçe ya da sözle yapılabilir. Sözlü 
şikâyetler sandık kurulunda bulunan özel tu-
tanağa gerekçesiyle beraber mutlaka yazıl-
malıdır. Şikâyet eden adını, soyadını, adresini 
yazar ve imzalar (135 Say. YSK Genelgesinin 
51. maddesi).

Şikâyetin haklı veya yerinde görülmesi 
halinde, sandık kurulu, kararı yazmaya gerek 
duymaksızın düzeltmeyi hemen yapar. Şikâye-
tin uygun görülmemesi halinde kurul oy 
çokluğuyla şikâyetin reddine karar verir. Bu 
karar sandık defterine geçirilmek zorundadır. 
(135 sayılı YSK Genelgesinin 53. maddesi) 

Şikâyet sandık kurulu göreve başladıktan son-
ra başlar, sandık sonuç tutanağının imzalan-
masına kadar görüşülüp karara bağlanır. Eğer 
sonuç tutanağı imzalanmış fakat sandık kurulu 
henüz dağılmamışsa şikâyet yine görüşülür, 
fakat süre dolduğu gerekçesiyle ret edilir, tu-
tanak örneği şikâyetçiye verilir (135 sayılı YSK 
Genelgesinin 54. maddesi).

İtiraz Nasıl, Ne Zamana Kadar,  Nereye 
Edilir? 

İlçe seçim kurullarına itiraz için son süre 3 
Kasım Salı günü saat 15:00’tir. Bu nedenle 
mevzuata aykırı tüm iş ve işlemlerle ilgili yazılı 
itirazlarımızı bu süre içinde İlçe Seçim Kurul-
larına yapmalıyız. Sandık başı iş ve işlemlerine 
karşı ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilmesi 
için, önce sandık kuruluna şikâyet veya itiraz-
da bulunmuş olmak şart değildir (135 sayılı 
YSK Genelgesinin 56. maddesi)

pSandık kurulu üyelerimiz sandık sonuç tutanağı alır almaz, zaman kaybetmeksizin varsa 
akıllı telefonu ile fotoğrafını çekmeli ve okul sorumlumuza iletmelidir. Sandık kurulu üye-

lerimizin olmadığı yerlerde bu işlemi müşahitlerimiz yapmalıdır. Müşahitlerimizin de olmadığı 
sandıklarda ise okul sorumlularımız görevli oldukları okuldaki tüm sandıklardan ayrı ayrı ISLAK 
İMZALI ve MÜRHÜRLÜ sandık sonuç tutanağını kendileri almalıdır. 

pOkul Sorumlularımız, sandık sonuç tutanaklarını akıllı cep telefonları ile Sandık Takip Sis-
temimize ayrı ayrı işlemelidir. Ardından da sandık sonuç tutanaklarını zaman kaybetmeden 

ilçe örgütlerimize ulaştırmalıdır. 

pSandık kurulu üyelerimizin, müşahitlerimizin ve okul sorumlularımızın olmadığı yerlerde il 
ve ilçe örgütlerimiz tarafından daha önceden ilçe seçim kurullarına bildirilmiş itiraza yet-

kili kişiler Sandık Sonuç Tutanaklarını toplamalıdır. Toplanan tutanaklar doğrudan ilçe veya il 
örgütlerimizdeki bilgi işlem sorumlularına teslim edilmelidir. 

önemli!

ÖNEMLE...

Sandık Sonuç Tutanaklarının Toplanması ve
Sandık Takip Sistemimizin İşletilmesi

Müşahidimizin sözlü ya da yazılı şikâyeti red-
dedilirse, sandık kurulu başkanından bu kara-
rının yazılı imzalı-mühürlü örneğini mutlaka 
isteyecektir, zaten vermek zorundadır.
Bu tutanak ilçe seçim kuruluna itiraz için gerek-
lidir. İlçe seçim kurulları sandık kurullarına 
yapılmamış şikayetleri çoğu zaman reddetmek-
tedir. Bu nedenle mutlaka şikayet hakkı kullanıl-
malıdır.  
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SANDIK KURULU ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!
• Mutlaka belirtilen zamandan önce görevli 

olduğunuz sandığın başında bulununuz,

• Okul sorumlusuna geldiğinizin ve sandık 
başında bulunduğunuzun bilgisini veriniz,

• Sandık Kurulu Başkanı tarafından torba açılırken 
mutlaka torbadan çıkan bütün seçim evrakının 
tam, eksiksiz ve üzerinde hiçbir oynama 
yapılmadığına, torbadan seçim evrakı dışında 
herhangi bir şeyin çıkıp çıkmadığına dikkat 
ediniz,

• Kapalı oy verme yerini, seçmen listesini, hangi 
görevlilerin (kolluk güçleri dahil) sandığınızda 
oy kullanacağını kontrol ediniz,

• Oy verme işlemleri başlamadan önce zarfların 
ve oy pusulalarının sandık kurulu mührü ile 
mühürlenmesine dikkat ediniz, 

• Sandık kurulu üyelerinin görev dağılımında; 
kimlik kontrolünü yakından izlemek için seçmen 
listesinin başında görev alınız,

• Sandık kurulu başkanın verdiği görevi aktif 
yürütürken aynı zamanda sandık kurulu üye ve 
başkanlarının yaptıkları iş ve işlemlerin yasaya 
uygunluğunu takip ediniz,

• Öncelikle sandık kurulu başkan ve üyeleri 
olmak üzere diğer seçmenler ve kolluk 
güçlerinin hiçbir koşulda seçmen tercihine etki 
edecek düzeyde yönlendirici olmadığından 
emin olunuz,

• Tekerrür oy kullanılmaması için, oy kullanacak 
kolluk gücünün Örnek 142 belgesini mutlaka siz 
de kontrol ediniz, ayrıca seçmen listesine adının 
eklenip eklenmediğini ve oy kullanma işleminin 
tutanağa geçirilip geçirilmediğine, örnek 142 
belgesinin kolluk gücünden alınmasına dikkat 
ediniz,

• Başkalarının yerine oy kullanılmasını 
engellemek için kimlik tespitine dikkat ediniz, 

• Sayım ve döküm işlemlerinin açıklık ilkesine 
uygun bir şekilde yapılmasına dikkat ediniz,

• Geçerli ve geçersiz oy pusulalarına ve zarflara 
dikkat ediniz, yakından inceleyiniz, 

• Sandık Sonuç Tutanağının doğru 
doldurulmasına, imzaların eksiksiz olmasına ve 
mühürlenmesine dikkat ediniz,

• Sandık kurulunun aldığı kararlara katılmadığınız 
durumlarda sandık kurulu tutanak defterine 
mutlaka muhalefet şerhinizi yazıp imzalayınız. 

• Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra 
imzaların toplandığı sandık seçmen listesinden 
oy kullanmayan seçmenlerin imza bölümlerinin 
çizilmesini talep ediniz,

• Sandık sonuç tutanağının bir örneğini mutlaka 
alınız ve okul sorumlumuza iletiniz, 

• Seçim iş ve işlemlerinin yasaya uygun bir 
şekilde gerçekleştirildiğinden emin olunuz, aksi 
bir durumda okul sorumlularımız ve ilçe seçim 
kurulları ile iletişime geçiniz. 

Bu kılavuzumuz sınırlı sayıda basıldığı için, sandık kurulu üyelerimizin, müşahitlerimizin ve seçim 
çalışmalarında görevli partililerimizin dışında dağıtılmaması rica olunur.

p 298 Sayılı Yasanın 82.maddesi ile 135 Sayılı YSK 
Genelgesinin 19, 20 ve 30.maddeleri gereğince; 
partimiz adına görevli olduğu sandık çevresinde 
(sınıfta) ve alanında (okulda) bulunmaya ve oy 
verme işlemlerini izlemeye,

p 298 Sayılı Yasanın 100.maddesi ile 135 Sayılı YSK 
Genelgesinin 42. maddesi gereğince; sayım dökümü 
izlemeye, 

p 298 Sayılı Yasanın105.maddesi ile 135 Sayılı YSK 
Genelgesinin 45 ve 48. maddeleri gereğince; ISLAK 
İMZALI SANDIK SONUÇ TUTANAĞINI ALMAYA; 

p 135 Sayılı YSK Genelgesinin 47.maddesi 

gereğince; sayıma ilişkin torbanın ilçe seçim kurulu 
başkanına veya geçici ilçe seçim kurulu başkanına 
teslim edilmesine eşlik etmeye,

p 298 Sayılı Yasanın 108.maddesi gereğince; ilçe 
seçim kurulunda tutanakların birleştirilmesini 
izlemeye, 298/106 md gereğince; birleştirme 
tutanağını almaya; 

p 298 Sayılı Yasanın 110.maddesi ve 135 sayılı YSK 
Genelgesinin 50 ve 55.maddeleri gereğince; seçim 
mevzuatına aykırı tüm iş ve işlemlerde partimiz 
adına sandık kurullarına şikâyet ve ilçe seçim 
kurullarına itiraz hakkını kullanmaya seçim mevzuatı 
gereğince PARTİ MÜŞAHİTLERİMİZ YETKİLİDİR. 
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