
SEÇİM KURULU ASİL ve YEDEK 
ÜYELERİ İLE GÖZLEMCİ 

TEMSİLCİLER

SEÇİM GÜNÜ ÇALIŞMALARI



AMAÇ

Bu eğitimin amacı:

İlçe Seçim Kurulu Asil ve Yedek 
Üyelerimiz ile,

İl ve İlçe Seçim Kurulu Gözlemci ve 
Temsilcilerimizin 

SEÇİM GÜNÜNE ilişkin yapacakları 
çalışmaları gözden geçirmektir. 

KISALTMA: Bu eğitim süresince ‘İlçe Seçim Kurulu 
Asil ve Yedek Üyelerimiz ile İl ve İlçe Seçim Kurulu 
Temsilcilerimiz’ kısaca   SEÇİM KURULU 
GÖREVLİLERİMİZ olarak adlandırılacaktır.     



Seçim ve sandık kurullarının 
yapacağı tüm iş ve işlemlerde,

Oylara sahip çıkılmasında,

Olası her türlü hukuksuzluğun 
önüne geçilmesinde 

PARTİ adına EN YÜKSEK 
SORUMLULUK sizdedir.   



Tüm bu süreçlerde bilmemiz ve dikkat edilmemiz 
gereken temel nokta nedir?

İlgili Seçim 
Mevzuatına 
Hakim Olma

İlçe Seçim 
Kurulunda 
Bulunma

Parti Seçim 
Komisyonu 

ile Ortak 
Çalışma

BAŞARI



Neler yapmalıyız?

Oy verme iş ve 
işlemlerinden 

önce 

Oy verme 
sürecinde 

Oy verme iş ve 
işlemleri 

tamamlandıktan 
sonra



Oy Verme İş ve İşlemlerinden Önce
Mevzuata Dair Bilmemiz Gereken Önemli Hususlar

• Sandık kurullarına oy sandığı ve diğer seçim araç ve gereçlerini 
ulaştırmak. YSK’nın 22 Mart 2017 tarih ve 368 sayılı kararına göre bu 
seçimde il ve ilçe merkezlerinde sandık başkanlarına oy torbaları 
seçim sabahında saat 05.00’te teslim edilecektir. İl ve ilçe merkezi 
dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde önceden teslim edilecektir. 

• Seçim Kurulları referandumun düzenli ve güven içinde yürütülmesi, 
sonuçların süratle alınması için gerekli bütün önlemleri almalı, araç 
ve gereçleri sağlamalıdır (298/20-1),

• Seçim Kurulu Başkanı siyasi partilerin seçim kuruluna bildirdikleri 
itiraza yetkili kişilere sandık çevresinde bulunabileceklerine ilişkin 
belge vermelidir (298/82-2),

• Seçim Kurulları ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlü 
bulunanlar ile tutukluların oy kullanacağı sandığın konulacağı yeri 
cezaevi idaresinin görüşünü de alarak belirlemelidir,

• Oy verme hakkına sahip olduğu halde, görev yaptığı sandığa ait 
seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri 
ile bina sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk 
güçlerinin, ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev 
yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, her birine seçmen 
olduğunu, halkoylamasında oy kullanabileceğini gösteren sandık 
seçmen listesindeki bilgileri kapsayan belgeyi (Örnek: 142) vermek, 
(Bu kişiler görevli oldukları sandık bölgesinde oylarını kullanabilirler) 
(bu görev ilçe seçim kurulu başkanına aittir).

Bizim Yapmamız Gerekenler

• Seçim gününden önce mutlaka Parti Seçim Komisyonlarımızla bir 
araya geliniz. Seçim günü olası mevzuata aykırı iş ve işlemler ile kriz 
süreçlerinde koordineli bir şekilde nasıl hareket edilmesi gerektiği 
kararlaştırınız.

• İlçelerinde itiraza yetkili olarak belirlenen (komisyon üyeleri, gezici 
gruplar ve okul sorumluları) kişilere İTİRAZA YETKİLİ OLDUKLARINA 
dair belgeyi İlçe Seçim Kurulundan alınız ve  ilgili kişilere ulaştırınız. 
Bununla ilgili 18 Nolu Genelgemizi inceleyiniz.  

• İlçe seçim kurulunun sandık sonuçlarını aynı anda kaç bilgisayardan 
SEÇSİS’e yükleyeceğini öğreniniz. Veri girişlerinin sağlıklı bir şekilde 
takip edilebilmesi için verilerin mümkün olduğunca az bilgisayardan 
girilmesini talep ediniz. GEÇ OLSUN YANLIŞ OLMASIN

• Seçim günü il ve ilçe seçim kurullarında sandık sonuçlarının 
birleştirilme ve ŞEÇSİS’e yüklenme iş ve işlemlerini sizin ile birlikte 
seçim kurulunda partimiz adına kimlerin izleyeceğini kararlaştırınız. 
Bu kişiler adını önceden seçim kuruluna itiraza yetkili kişi olarak 
bildiriniz. 



Oy Verme İş ve İşlemleri Süresince
Mevzuata Dair Bilmemiz Gereken Önemli Hususlar

• Sandık kurulu başkanları seçim işlerinin 
yürütülmesine ilişkin soruları derhal 
cevaplandırmalıdır (298/20-5),

• Seçim Kurulları oy verme iş ve işlemlerini 
denetlemelidir,

• Kesin sonuçların bir an önce alınması ve 
ilânının sağlanması için, sandık kurulu 
başkanlarınca, seçim sonuçlarını içeren bilgi 
ve belgelerin en kısa yoldan ve en kısa sürede, 
ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına 
ulaştırılmalarını sağlamalıdır,

Bizim Yapmamız Gerekenler

• Oy verme günü olan 16 Nisan 2017 Pazar 
günü oy verme işlemleri başlamadan en az 2 
saat önce ilçe seçim kurullarında olunuz. 
Seçim kurullarını terk etmeyiniz.  

• Seçim araç ve gerekçelerinin zamanında 
sandık sandık kurullarına teslim edilip 
edilmediğini, bütün sandık kurullarının 
zamanında çalışmaya başlayıp başlamadığını 
takip ediniz.

• Oy verme anında ilçe seçim kurullarına gelen 
itirazlara ilişkin seçim mevzuatında belirtilen 
esaslar çerçevesinde karar alınmasını 
sağlayınız. Aksi durumda itirazlara ilişkin 
kararlara şerh düşünüz. İl Seçim Kurullarına 
parti adına itiraz edilmesi için ilçe seçim 
komisyonumuzla irtibata geçiniz. 



Oy Verme İş ve İşlemleri Tamamlandıktan Sonra
Mevzuata Dair Bilmemiz Gereken Önemli Hususlar

•İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç 
tutanağında yer alan bilgiler (Örnek: 129/A) SEÇSİS’e yüklenir.  Bu işlem tutanaklar 
geldikçe bekletilmeksizin yapılır.

•En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, ilçe dâhilindeki bütün sandık sonuç 
tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit 
edilir (Örnek:131). 

•İlçe seçim kurullarında yeterli imkân olması halinde denetim işlemi hazır 
bulunanların izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir.

•Verilerin doğru bir şekilde sisteme girilip girilmediğine dair denetim yapılır.  
Denetim işlemi sonucunda, düzenlenen tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. 
Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, ilçe birleştirme tutanağı, kurul başkanı ve 
üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilân edilir.

•İlçe birleştirme tutanak özeti (Örnek: 131/A) ile denetim tutanağının (Örnek: 90/A) 
imzalı ve mühürlü birer sureti ilçe seçim kurulu başkanınca, kurulun siyasi partili 
üyelerine imza karşılığı verilir. (298/108). 

•İlçe birleştirme tutanağının ve özetinin onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu başkanı 
ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir (Örnek: 
131, 131/A ve varsa 131/1 Kurullar Toplamı). 

•İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen birleştirme tutanaklarını toplar ve 
tamamlandığında Örnek: 132 sayılı İl Birleştirme Tutanağını SEÇSİS’ten alır. Bu 
tutanakta yer alan bilgiler ile ilçe seçim kurullarından gelen Örnek: 131 ve varsa 
Örnek: 131/1 Kurullar Toplamı tutanaklarındaki bilgilerle denetler ve tutanağı imza 
altına alır. Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları Örnek: 132 ve 132/A 
sayılı tutanakları imzalayarak hazır bulunanlara ilân eder.

•Birleştirme tutanağının bir örneğini siyasi partili temsilci gözlemcilere imza karşılığı 
verir. 

Bizim Yapmamız Gerekenler

•Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarının ilçe ve geçici ilçe seçim 
kurullarında birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri açık olarak 
yapılır. Bu nedenle il ve ilçe başkanlarının, itiraza yetkili kişilerin, gözlemci 
temsilcilerin, seçim kurulu üyelerinin dışarı çıkartılmasına, sandık sonuçlarının 
bilgisayara kapalı kapılar arkasında girilmesine izin vermeyiniz.  

•Bu kişilerin birleştirme iş ve işlemlerini izleyebileceklerini biliniz.  

•Bu kişilerin birleştirme iş ve işlemlerini yakından takip edilebileceği bir yer mutlaka 
hazırlanmasını sağlayınız. Projeksiyonla birleştirme iş ve işlemleri geniş bir salonda 
yukarıda belirtilen tüm siyasi partili görevlilerinin görebileceği bir yere 
yansıtılmasını sağlayınız. 

•Sandık sonuçlarının girildiği bilgisayarlarda, her bilgisayar başında verilerin doğru 
girilip girilmediğini takip etmek için partimiz adına birer gözlemci görevlendiriniz. 
Siz de sürekli olarak veri girişlerinin doğruluğunu takip ediniz. Olası bir hata 
durumunda anında müdahale ediniz.

•Seçim sonuçlarına ilişkin belli aralıklar ile parti seçim komisyonumuzu 
bilgilendiriniz.

•Mevzuata aykırı iş ve işlemlere anında itiraz ediniz. İtirazının dikkate alınmaması 
durumunda şerh düşünüz ve ilçe komisyonumuzu konu hakkında bilgilendiriniz. Bir 
üst seçim kurluna gerekli itirazların süresinde yapılmasını sağlayınız. 



Seçim iş ve işlemlerine ilişkin ilçe seçim 
kurullarına yapılacak her türlü itiraz için son 
tarih 18 Nisan 2017 Salı Günü saat 15:00’dır. 

Bu saate kadar seçim kurulu görevlilerimiz 
partimizin tespit ettiği tüm usulsüzlüklere ilişkin 
ilçe seçim kuruluna itiraz edilmesini 
sağlamalıdır. 

Yapılan itirazların seçim mevzuatı çerçevesinde 
karara bağlanması için gerekli girişimde 
bulunulmalıdır. Aksi bir kararda partili seçim 
kurulu üyemiz karara şerh düşmeli ve DERHAL il 
seçim kurula gerekli itirazın yapılmasını 
sağlamalıdır. 

İl seçim kurulu gözlemci temsilcimiz de il seçim 
kurulunda mevzuata uygun bir şekilde karar 
çıkmasını ifade etmelidir. Aksi bir karar 
durumunda YSK temsilcimizi DERHAL
bilgilendirerek YSK düzeyinde karara itiraz 
edilmesi sağlanmalıdır. 




