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Sandık Kurulu Üyeleri ve 
Gözlemcilerin (Müşahit) Eğitimi



Partimizin sandık kurulu 
üyeleri ve  müşahitlerine; 
oy verme öncesi, 
oy verme sırası ve 
sonrasındaki görevleri ile 
ilgili yetkinlik 
kazandırmak.  

AMAÇ



Öğrenim Hedefleri

Oy kullanma öncesindeki önemli konuları 
sayabilmek.

Oy verme sırasındaki sorumlulukları sıralayabilmek.

Oy sayım ve dökümü işlemleri sırasındaki 
sorumlulukları sayabilmek. 

Sonuçların ilanından sonra yapılması gerekenleri 
söyleyebilmek.
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1.Sandık Kurulu/Seyyar Sandık Kurulu en az kaç 
kişi ile çalışmaya başlar?

a. 2

c. 4

b. 3

d. 5

Ön Test 



2. Oy verme sırasında tespit edilen usulsüzlüklere 
karşı “şikâyet” kime yapılır?

a. Sandık kuruluna

c. Bina sorumlusuna

b. İlçe seçim kuruluna

d. Kolluk güçlerine 

Ön Test 



3. Zarfın içinden aynı adaya evet mührü basılmış 
birden fazla oy pusulası çıkması halinde ne yapılır?

a. Tek oy olarak sayılır.

c. Her iki pusula da geçersiz sayılır

b. Bu oy pusulaları hesaba katılmaz. 

d. Sandık kurulu bir kasıt olmadığına karar verirse 
pusulalardan birisi hesaba katılır.

Ön Test 



4.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Oy verme işlemi gecikme ile başlarsa, gecikme 
süresi oy verme bitiş saatine ilave edilir.

c. Seyyar sandık getirilmeden, bağlı olduğu sabit 

sandık açılamaz.

b. Sandık kurulu yedek üyeleri görevli oldukları 

sandıkta oy kullanırlar.

d. Oy kullanabilmek için fotoğraflı ve soğuk 

damgalı kimlikler yeterlidir.

Ön Test 



5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Geçersiz oylar ve hesaba katılmayan oylar ayrı ayrı 

tasnif edilmeli, paketlenmeli ve mühürlenmelidir. Ayrıca 

tutanak defterine ve sandık sonuç tutanağına hesaba 

katılmama veya geçersiz sayılma nedeni yazılmalıdır.

c. Oy sayım döküm cetvelinin (çetele) geçerli 
sayılabilmesi için sandık kurulu üyelerinin tamamı 
tarafından imzalanması yeterlidir. 

b. Zarfın içinden oy pusulası dışında başka bir cisim 
çıkması durumunda oy geçersiz sayılır.

d. Sandık sonuç tutanağı oy verme işlemi bitmeden 
imzalamalı, böylece tutanağın geçersiz sayılma riski 
önlenmelidir.

Ön Test 



I. BÖLÜM
OY KULLANMA ÖNCESİNDE 
ÖNEMLİ KONULAR



CHP İlçe 
Başkanlığı

CHP Okul 
Sorumlusu

CHP Kat 
Sorumlusu

Müşahit

Sandık 
Kurulu 
Üyesi

İLETİŞİM ZİNCİRİ’ndeki sorumluların 

iletişim bilgilerini seçim öncesinde mutlaka alalım!

Bilişim, Seçim ve 
Hukuk İşleri 

Komisyonları



Oy Verme İşleminin Başlamasından 
1,5 Saat Önce yani 06:30’da !!!

Sandık Kurulu Üyelerimiz ve Müşahitlerimiz görev yapacakları 
sandıkların başına varmış  olmalılar. 

SEÇİM GÜNÜ…

Oy Verme İşlemi saat 08.00’de başlar !

Seçim günü yanımıza: 
Telefonumuzun şarj aleti, 

iki sandviç, 
Gerekliyse; gözlük ve ilaçlar 

ve bir müşahit almalıyız!



Sandık Kurulu Başkanı; 

❖ İçinde ‘Tercih/Evet Mührü’ 
ve ‘Sandık Mührü’ olan 
ağzı mühürlü keseyi ve 

❖ İçinde oy pusulası ve 
zarfların bulunduğu 
paketleri açmadan
sandık başına getirmek
zorundadır.



Sandık Kurulu ve Seyyar Sandık Kurulunun 
Oluşturulması:

Sabit Sandık Kurulu oy kullanma başlamadan 1 saat önce 

sandık başında oluşturulur.  

Seyyar Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri ise; Saat 06.00’da İlçe 
Seçim Kurulu’nda hazır bulunmalıdır. 

Bu kurul, kamu görevlisi olan bir başkan ve bir kamu görevlisi 
üye ile son milletvekili seçiminde en çok oy alan beş partinin 
belirleyeceği birer üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.

İlçe Seçim Kurulu, yatağa bağımlı hastalar için kurduğu ‘Seyyar 
Sandık’ların her birini o ilçedeki sabit bir sandık ile 

ilişkilendirir; 



• Sandık başkanı bu eksikliği 
“okur yazar herhangi bir seçmeni” 

kurulda görevlendirerek gidermek zorundadır.

• DİKKAT: Böyle bir durumda CHP müşahiti, mutlaka 
sandık kuruluna başvurmalı ve kurulda asıl üye olma 

imkanını kullanmalıdır.

Sandık Kurulu/Seyyar Sandık Kurulu, yedek 
üyelerden de tamamlanamaz ve başkan dahil 

4 kişinin altına düşerse ne olacak?



Seyyar Sandık Kurulu Nasıl Çalışır?

Seyyar sandık kurulu üyeleri normal sandık kurulu üyeleri gibi belirlenir.

Seyyar sandık kurulu, seçmenlerin adreslerine göre bir güzergâh belirler 
ve sandık seçmen listesinde kayıtlı olan tüm seçmenlerin bildirdikleri 

adreslere tahsis edilen araçla gider. 

Parti müşahitleri araçta yer yoksa kendi araçlarıyla sandığa eşlik edebilir

Onaylı seyyar sandık seçmen listesinde yazılı her seçmen, oy verme 
yetkisine sahiptir. 

Seçmenin, gizliliği ihlal etmeyecek şekilde oy vermesi sağlanır.

Adreste seçmenin bulunmaması veya makul sürede kapının açılmaması 
durumunda, bu husus sandık seçmen listesine şerh düşülür ve aynı 

zamanda tutanak defterine işlenerek imza altına alınır. 

Bu durumda o seçmenin adresine tekrar gidilmez.   



• Kurul kararları salt çoğunlukla yani kurul başkan ve 
üyelerinin yarıdan fazlasının o karar üzerinde 
birleşmesiyle verilir.

Karar Alma

• Oylarda eşitlik olması halinde başkanın katıldığı 
tarafın oyu üstün sayılır.

Eşitlik halinde

• Sandık kurulu tarafından verilen kararlar veya yapılan 
işlemler sandık  tutanak defterine, geçirilerek altları 
başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Tutanak Defterine Kayıt

Sandık Kurulu Nasıl Karar Alır?



•Oy sandığının konulduğu ve 
sandık kurulunun görev 
yaptığı oda, bölüm veya bu 
amaçla oluşturulan yerdir.

Sandık Çevresi

Seçim günü görev yapacağımız yeri tanıyalım:



Sandık Çevresinde Kimler 
Bulunabilir?

Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri

Gözlemci (Müşahitler)

Milletvekilleri

Adaylar

O sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler

Bina/Okul sorumluları 

Çağrı veya herhangi bir seçmenin ihbarı 
üzerine gelen görevli kolluk güçleri



Kurul 
üyeleri 

birer birer 
yeminlerini 

eder.
Bu aşamadan 
sonra gelen 

sandık kurulu 
asıl üyesi görev 

alamaz.

Oy Verme Başlamadan Önce Görevler!



Oy Verme Başlamadan Önce Görevler!

• Seçim gereçlerinin bulunduğu mühürlü 

paketler açılır. 

• Teslim alınan zarf ve oy pusulası sayıları 

tutanak defterine işlenir.

• İlçe Seçim Kurulu tarafından mühürlenmiş 

zarfların ön yüzüne, Sandık Kurulu Mührü 

basılır ve bu durum tutanak defterine 

yazılarak imzalanır.

• Oy pusulalarının arkasına mümkünse de 

aynı noktaya Sandık Kurulu Mührü 

basılır…  



Sandık Kurulu Üyemiz, kimlik tespiti ve 
imza süreçlerini yakından takip 

edebilmek için 
seçmen listesinin başında oturma 

görevini talep etmelidir !

D İ K K A T !



Seçmenler (kendi sandıklarında), müşahitler veya adaylar 

Şikayete Yetkili Kişilerdir.

Sandık kurulu, şikayeti üyelerin oy çokluğu ile karara bağlar. 

Oy eşitliği halinde başkanın oy kullandığı tarafın görüşü geçerli olur.

Şikayet yazılı veya sözlü olabilir. 

Yapılan şikayetin sandık kurulu tutanak defterine işlenmesi sağlanmalıdır.

Sandık kurulunun her türlü iş ve işlemlerine karşı sandık kuruluna 
karşı şikayet yoluna gidilebilir. 

ŞİKAYET

ŞİKAYETİM 

VAR !
DİLEKÇENİZİ 

ALALIM !



Şikayet hakkımızı usulsüzlük yapıldığını hissettiğimiz 
her konuda kullanalım. 

Şikayet reddedilirse, İtiraz hakkımızı kullanalım. 

Şikayet veya itirazların sandık tutanak defterine işlenmesini reddeden 
kurul başkanları 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
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Aksi durumda İlçe/İl Seçim Kurulunda 
Sonuç elde etmemiz zorlaşıyor!



• Bu dilekçe iki 

nüsha halinde 

yazılmalı ve 

müşahit TC 

numarasını 

eklemelidir.

• Bu dilekçe 

tutanak defterine 

işletilmeli ve 

cevabı yazılı

olarak alınmalıdır. 



İtiraz dilekçesi, mutlaka en kısa yoldan 
ilgili örgüt birimlerine ulaştırılmalı ve ilçe 

seçim kurulunda takibi sağlanmalıdır. 

İtiraz dilekçesinin de sandık kurulu tutanak 
defterine işlenmesi sağlanmalıdır.

Sandık kurulunun şikayeti reddetmesi 
halinde sandık kurulu eliyle ilçe seçim 

kuruluna itiraz edilmelidir.

İTİRAZ



MUHALEFET ŞERHİ

• Sandık kurulu 

üyemiz, uygun 

görmediği bütün 

kararların altına 

‘muhalefet şerhi’ 

koymalıdır.



Partimizin  sandık kurulu üyesi, 
aynı zamanda müşahidimizin  
görevlerini de yerine 
getirecektir.

Sandık Kurulu Üyesi gerekirse 
sandık kurulunun alacağı 
kararlara muhalefet şerhi
koymalıdır.

Bu durum derhal okul 
sorumlusuna bildirilmelidir

Sandık kurulu üyemiz geldi, ama müşahidimiz gelmedi?



II. BÖLÜM
OY VERME SIRASINDAKİ 
SORUMLULUKLAR



Sandık Kurulu Üyemiz, Müşahidimiz ve
Sandık Kurulu Yedek Üyemiz Nasıl Oy 

Kullanacak?

Müşahidimiz, önce görevli olduğu sandığa gelerek ‘oy kullanma 
öncesi’ yapılacak işlemleri izlemeli; ardından, uygun bir zamanda 

oy vereceği sandıkta oyunu kullanıp 

derhal  görevli olduğu sandığa geri dönmelidir.

Sandık kurulu asıl üyeleri görevli oldukları sandıkta oy kullanırlar. 

Sandık kurulu yedek üyesi olup, asıl üyenin gelmemesi nedeniyle 
sandık kurulunda görev alanlar ise  kayıtlı oldukları 

kendi sandıklarında oy kullanırlar.



Hangi Tip Kimliklerle Oy Kullanılabilir?

Yanında, ‘’fotoğraflı, T.C Kimlik 
numaralı ve soğuk damgalı’’

kimlik tiplerinden birini 
getirenler

oy kullanabilirler. 

Bu belgelerden T. C. kimlik 
numarasını taşımayan resimli ve 

resmî bir kimlik belgesi ibraz 
eden seçmen; seçmen bilgi 

kâğıdını veya nüfus 
müdürlüklerince verilmiş nüfus 
kayıt örneği ile oy kullanabilir.



Sandık seçmen listesinde, o sandığın seçmenleri 
dışında kimler bulunur?

Sandık Kurulu 
Üyeleri

O sandık 
alanında görevli
kolluk kuvvetleri 

ve 
bina sorumluları

İlçe Seçim
Kurulu’nca 
belirlenmiş 
ulaştırma

görevlileri.

Bu kişilerin kendi 
sandık seçmen
listelerindeki 

isimlerinin 
karşısında ise 

oy kullanamaz 
şerhi bulunur.



• İlçe Seçim Kurullarınca verilmiş
‘oy kullanmaya izin veren’ görevli belgesini 
ibraz edenler.

• Sandık kurulu başkanı bu kişilerin (Örnek 142) 
belgelerini mutlaka alacak ve o kişinin kayıtlı 
olduğu sandık kuruluna ilçe seçim kurulu 
aracılığı ile oy kullandığını bildirecektir.

• Sandık Kurulu Üyemiz veya Müşahidimiz, bu 
şekilde oy kullanan kişinin kayıtlı olduğu 
sandıkta daha önceden oy kullanıp 
kullanmadığını sorgulamak üzere ilçe 
başkanlığını bilgilendirir.

Seçmen listesinde 
ismi olmadığı halde 

kimler oy 
kullanabilir?

• İlçe seçim kurullarınca verilmiş belgesi 
olmayan hiçbir görevli ve sorumlu, 
kendi sandığı dışında oy kullanamaz.

• Milletvekilleri yerel seçimlerde sadece 
kayıtlı oldukları sandıkta oy 
kullanabilirler.  

DİKKAT!





Seçmenleri, kabine cep telefonu veya 
elektronik eşyalarla girmemeleri için 

uyaralım!

Müşahit / Sandık Kurulu Üyesinin Oy Verme Sırasında Görevleri



Engelli Seçmen Kimdir? Nasıl Oy Kullanır?

Engelliler (Görme engelli, felçli, 
elleri eksik olanlar) akrabaları ya 
da başka bir seçmen yardımıyla 

oylarını kullanırlar.

Ancak; bir seçmen birden fazla 
engelliye yardım edemez. 

Sandık başkanı ve kurul üyesi
hiçbir seçmen ile kapalı oy 

verme yerine GİREMEZ. 

Aksi durumda mutlaka ŞİKAYET
hakkımızı kullanalım! 



D İ K K A T !

• Zihinsel engelli seçmenlerden, seçmen listesinde 
adı olanların oy kullanmaları engellenemez. 

• Bu kişilerin oy kullanmalarına mani olan bir 
bedensel engel yok ise oy verme kabinine başka 

kimse ALINMAZ. 



Oy kullanan seçmenin, listede sadece adının karşısını imzalayıp 
imzalamadığını kontrol edelim!

İmzanın kaymaması için bir ŞABLON (imza cetveli) kullanılacaktır.

Seçmenin adının karşısında imza varsa o kişiye oy kullandırılmaz

Oy kullandıktan sonra seçmen listesinin imzalanması



Okuma Yazma Bilmeyen Seçmen Nasıl Oy Kullanır?

Okuma yazma bilmeyen seçmen talep ederse Sandık Kurulu 
Başkanı kurulun huzurunda gerekli açıklamada bulunabilir.

(Açıklama esnasında parti veya adaya yönlendirmesine 
izin vermeyelim!)

Ve seçmenle birlikte oy verme kabinine giremeyeceğini 
unutmayalım!

Okuma – yazma bilmeyen 
seçmene,

oy verme sırasında, 

hiç kimse yardımcı olamaz!



Oy nasıl kullanılacak ?

• Oy verme saat 17.00’de biter. 

• Oy vermeye saatinde başlanıp başlanmadığı ve saatinde 
sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı 
tutanak altına alınmalıdır.

• Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği 
halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen 
seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunların 
kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına 
izin verir.

• Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamaz

Oy verme işleminin bitirilmesi



Seyyar Sandık Kurulunun Oy Verme İşlemi 
Bittikten Sonra Yapacağı İşler

• Seyyar sandık kurulu, oy verme 

işlemi saat 17.00’den önce 

bitmişse saat 17.00’yi 

beklemeden;   

• Saat 17.00 itibariyle adresine 

gidilemeyen seçmenler varsa, 

bu seçmenlerin oy vermeleri 

sağlandıktan sonra;

Derhal ilişkilendirildiği sandığın 

bulunduğu yere hareket eder. 
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•Seyyar sandık kurulu ile ilişkilendirilen sandık 
kurulu, seyyar sandık kurulu gelmeden ve 
uygunluk teslim tutanağı ile seyyar sandık 
kuruluna ait zarflar teslim alınmadan kendi 
sandığını açamaz. 
•Seçmenlerin tümü oy kullanmış olsa dahi oy 
verme işleminin sona erme saatinden önce
sandıklar açılamaz.

SAAT:  17.00 



III. BÖLÜM
OY SAYIM ve DÖKÜM SÜRECİ



•Sandık seçmen listesi kontrol edilerek 
kaç kişinin oy vermiş olduğu sayılır.

•Kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve 
oy kullanan seçmen sayısı toplanır.

•İlk teslim alınan pusula ve zarf sayısıyla 
tutup tutmadığı denetlenir. 

Sandık açılmadan önce;



Sandık açılmadan önce;

Sandıktan çıkacak
birleşik oy pusulalarının 

konmasına yarayan 
torbanın boş olduğu tespit 

ve ilan edilir. 
Yapılanlar tutanak defterine 

geçirilir.

Kullanılmayan oy pusulaları, 

zarflar, TERCİH veya 

EVET mühürleri 

ayrı ayrı paketlenir ve paketler 

mühürlenerek torbaya konur. 



Hazırlıklar tamamlanıp, 
uygun ortam 

oluşturulduktan sonra 

SANDIK AÇILIR…



Sayım döküm işlemlerinde

3 aşamalı kontrol esastır.  

Bakın burası çok ÖNEMLİ ☺

1) Zarflar açılmadan önce zarfların kontrolü

2) Zarf açıldıktan sonra içerik kontrolü (fazla 
pusula, not, kartvizit, broşür vs var mı?)

3) Pusulaların kontrolü



Üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek
Seçim Kurulu” filigranı olmayan,

Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve sandık 
kurulu mührü dışında bir mühür, imza, 
yazı, parmak izi veya herhangi bir özel 
işaret bulunan zarflar geçersizdir.

Zarfların Kontrolü;

HANGİ TÜR ZARFLAR GEÇERSİZDİR



Zarfların Sayılması;

Sandık kurulu, sandıktan çıkan zarfları  ikiye ayırır: 

Geçerli Zarflar Geçersiz Zarflar

İtiraz edilen zarflar bir kenara konur ve sandık kurulu tarafından 
tekrar incelenerek, geçerli olup olmadığına karar verilir

Sayılar tutanak defterine işlenir. 



Zarfların Sayılması;

Geçersiz zarflar paketlenir ve 
paketin üzeri mühürlenerek zarf 
sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır 

ve kesinlikle açılmaz.

Geçerli ve geçersiz zarfların 
sayıları tespit edildikten sonra 
toplanır, oy kullanan seçmen 

sayısı ile karşılaştırılır.

Geçerli ve geçersiz zarfların 
toplam sayısı, oy kullanan 

seçmen sayısına eşit veya eksik 
ise, başkaca bir işlem yapılmaz.

Oy Kullanan Seçmen Sayısı



Oy kullanan (seçmen listesinde imzası olan) seçmen sayısı: 300
Toplam zarf sayısı: 310
Geçerli zarf sayısı: 305
Geçersiz Zarf Sayısı: 5

Toplam zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla!

Bu durumda;

1. Öncelikle geçersiz zarf sayısı düşülür:  310 – 5= 305

2. Hala yeterli olmadı! Başkan, geçerli zarflardan 5 zarfı gelişigüzel 
çeker ve yakar: 305-5= 300

3. İmha edilen zarf sayısı tutanak defterine yazılır. 

3. Böylelikle oy kullanan seçmen sayısıyla zarf sayısı eşitlenir!

Gec ̧erli ve geçersiz zarfların toplam sayısı, 

oy kullanan seçmen sayısından daha fazla çıkarsa, 

burada bir sorun vardır! 

ÖRNEĞİN;



Seyyar ve Asıl Sandığın içindeki 
Geçerli Zarfların Karıştırılması

• İlişkilendirilen sandık kurulu  kendi 

sandığına ait zarf sayım ve tespitini 

yaptıktan sonra, oy sayımına geçmeden 

önce seyyar sandık kurulunun geçerli 

zarfları ile kendi sandığından çıkan 

geçerli zarfları karıştırarak oy sayımına 

geçer. 

• Seyyar sandık kurulundan teslim alınan 

geçerli zarfların sayısı ilişkilendirilen 

sandığın sandık sonuç tutanağının ilgili 

yerlerine işlenir.



Zarfların sayım işlemleri bittikten sonra, 
oy sayımına geçilir.



Sayım sırasında; 
Zarftan çıkan oy pusulası değerlendirilmeden önce ters çevrilerek 

istiflenir.

Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlamadan önce, sayım ve 
döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

Okunan oy, yazıcı iki üye tarafından ayrı ayrı sayım döküm cetveline 
işlenir. Sonuçta uyumsuzluk varsa oylar yeniden sayılır.

Zarf içinden oy pusulası çıkmaz ise; 

Boş zarf sayısı toplamı, zarfların açılması bittikten sonra tespit edilip 
sandık sonuç tutanağına işlenir.



Sayım sırasında; 

Zarfın içinden birden fazla oy pusulası veya herhangi bir cisim çıkmış 
olması halinde, oy pusulaları hesaba katılmaz.

Başkan oy zarfını açar, oy pusulası üzerinde hangi bölüme “TERCİH veya 
EVET” mührü basılmış ise o bölümü herkesin görebileceği ve işitebileceği 

şekilde okur.

Okunan oy, yazıcı iki üye tarafından  ayrı ayrı sayım döküm cetveline 
(çetele) işlenir. Sonuçta uyumsuzluk varsa oylar yeniden sayılır ve yeni bir 

çeteleye işlenir. 

Her çetelenin üzerine kaçıncı sayıma ait olduğu yazılır ve tüm çeteleler 
muhafaza edilir.

Geçersiz olmasından tereddüt edilen oy pusulaları 

bir kenara ayrılır.
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• Tereddüt edilen oy pusulaları yeniden ele alınır.

• Oyların geçerli olup olmadıkları, sandık kurulunca 
karara bağlanır. 

• Geçerli ve geçersiz oy pusulası sayıları ve geçersizlik 
nedenleriyle birlikte sandık sonuç tutanağına ve
tutanak defterine geçirilir.

• Sandık kurulunun kararına katılmayan kurul üyesi, 
katılmama sebeplerini, muhalefet şerhi olarak 
tutanak defterine yazar ve imzalar.

Tereddüt Edilen Oyların Sayımı



Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya

koparılmış olan.

Üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” 
filigranı bulunmayan.

Sandık kurulunca verilen ̧ biçim ve renkte olmayan.

HANGİ OY PUSULALARI GEÇERSİZDİR?



HANGİ OY PUSULALARI GEÇERSİZDİR?

Hiçbir yerine 
“EVET/TERCİH” 

mührü basılmamış
olan.

Birden fazla siyasi partiye 
veya adaya ayrılan 

alanlara

“TERCİH” veya “EVET” 
mührü basılmış olan



HANGİ OY PUSULALARI GEÇERSİZDİR?

Üzerine “TERCİH” veya 
“EVET” mührü dışında 

herhangi bir özel işaret, 
herhangi bir isim, imza

kaşesi, mühür veya 
parmak izi basılmış olan,



HANGİ OY PUSULALARI GEÇERSİZDİR?

TERCİH/EVET mührünün başka bir aday veya 
siyasi parti alanına da taşmış olması

,



HANGİ OY PUSULALARI GEÇERLİ SAYILIR?

Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılan

Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmı kaza ile yırtılmış olan

Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret 
koymak amacıyla yapılmadığı anlaşılan

Oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle mühür izi, oy 
pusulasının diğer kısımlarına geçen

Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek 
Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının 

ihmaliyle mühürlenmemiş olan pusulalar geçerli sayılır.



HANGİ OY PUSULALARI GEÇERLİ SAYILIR?

Başka bir siyasi parti veya 
bağımsız aday alanına, 

taşmamak kaydıyla, 
birden çok “TERCİH” 
veya “EVET” mührü 

basılması

Mührün yuvarlak alan 
yerine, 

bir adaya veya siyasi 
partiye ayrılan alanın 

herhangi bir yerine 
basılması durumunda



Bir siyasi parti, veya 
bağımsız aday alanına 
basılan “TERCİH” veya 

“EVET” mührünün 
alanları ayıran bölgeye 
taşmış olmakla birlikte 

başka bir alana girmemiş 
olması

Hangi oy pusulaları geçersiz sayılmaz?HANGİ OY PUSULALARI GEÇERLİ SAYILIR?



HESABA KATILAN VE KATILMAYAN 
OY PUSULALARI

A. Birleşik oy pusulasında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış 
olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış 
olduğu “TERCİH” veya “EVET” mührünün vurulduğu yerden kesin 

olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır.
B. 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 

hesaba katılmaz, yabancı madde delil olarak saklanır.
C.  Zarfın içerisinden birden fazla oy pusulası çıkmış olması halinde, 

bu oy pusulaları hesaba katılmaz.

Hesaba katılmayan oy pusulaları, hesaba katılmama nedeniyle
birlikte sandık tutanak defterine ve sandık sonuç tutanağına işlenir.

GEÇERSİZ OYLARDAN AYRI OLARAK TASNİF EDİLİR





İlçe Seçim Kurulundan Teslim Alınan;

Toplam Zarf Sayısı : 345

Kullanılmayarak Artan Zarf Sayısı : 45

Toplam Oy Pusulası Sayısı: 365

Kullanılmayarak Artan Oy Pusulası Sayısı: 65

Sandık ve Varsa Seyyar Sandık Seçmen 
Listesinde Yazılı Olup Oy Kullanan 
Seçmenlerin Sayısı : 300

Sandık ve Seyyar Sandık Seçmen Listesinde 
Kayıtlı Olmayan  Ancak Kanun Gereği Oy 
Kullanan Seçmen Sayısı : 0

Oy Kullanan Seçmenlerin Toplam Sayısı :300

345
45
365

300

0

300

65

TUTANAK NASIL DOLDURULUR?



Sandıktan Çıkan Zarf Sayısı: 300

Zarf Sayısı Oy Kullanan Seçmen Sayısından 
Fazla İse, Eşitliği Sağlamak Amacıyla; 298 
Sayılı Kanunun 98. Maddesine Göre 
Yakılarak Yok Edilen Zarf Sayısı : 0

Sandıktan Çıkan Geçerli Zarf Sayısı: 299

Varsa Seyyar Sandıktan Teslim Alınan 
Geçerli Zarf Sayısı: 0

Toplam Geçerli Zarf Sayısı: 299

GEÇERLİ OYLAR

İtiraz Edilmeksizin Geçerli Sayılan Oy 
Pusulalarının Sayısı: 292

İtiraz Üzerine Geçerli Sayılan veya Hesaba 
Katılan Oy Pusulası Toplamı: 2

Geçerli Oy Pusulalarının Toplamı: 294

300

0

299

0
299

292

2

294

TUTANAK NASIL DOLDURULUR?



GEÇERSİZ OYLAR

Sandıktan Çıkan Geçersiz Zarf Sayısı: 1

Varsa Seyyar Sandıktan Teslim Alınan Geçersiz 
Zarf Sayısı: 0

Geçersiz Zarf Toplamı: 1

Geçersizlik Sebebi: Zarfın üstüne EVET mührü 
vurulması

İçinden Hiç Oy Pusulası Çıkmayan Boş Zarf 
Sayısı: 1

Zarfın İçinden Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
için Oy Çıkmamış İse Eksik Oyların Sayısı:

Geçersiz Sayılan Oy Pusulası Sayısı: 1

Geçersizlik Sebebi: Hem partiye hem bağımsıza 
mühür vurulması

Hesaba Katılmayan Oy Pusulası Sayısı: 3

Hesaba Katılmama Sebebi: Bir zarftan iki pusula 
çıkması, zarftan not çıkması

Geçersiz Sayılan veya Hesaba Katılmayan Oy 
Pusulası Toplamı: 6

1

0

1
Zarfın üstüne EVET 
mührü vurulması

1

Boş Bırakılacak (11. madde ile aynı)

Hem partiye hem bağımsıza 
mühür vurulması

1

3
Bir zarftan iki pusula 
çıkması, zarftan not çıkması

6

TUTANAK NASIL DOLDURULUR?



A Partisi : 7
B Partisi : 3
C Partisi : 11
D Partisi : 52
CHP : 216
TOPLAM : 289

7        yedi
3         üç
11      on bir
52      elli iki

216    İyi yüz on altı

289    İki yüz seksen dokuz

1       bir

Bağımsız A : 1
Bağımsız B : 4
TOPLAM : 5

4       dört

5        beş

Tutanaklar doldurulurken; 

partilere veya adaylara ait 

oylarda SEHVEN(!) rakam 

kaydırılabilmektedir.



IV. BÖLÜM 
SONUÇLARIN İLANI ve 
SONRASINDAKİ SORUMLULUKLAR 



SONUÇLARIN İLANI

• Sayım ve döküm işlerinin
tamamlanmasından sonra, 
sandık sonuç tutanaklarının 
tamamlanıp, imzalanıp, 
mühürlenmesi aşamasına
gelinir.

Tutanak doldurulmadan 
ASLA imza atmayın!

Sayım döküm cetveli ile 
sandık sonuç tutanağı 
karşılaştırılarak kontrol 
edilmeli, UYGUNSA 
imzalanmalıdır



Sandık sonuç
tutanağının bir 
örneği sandık 

çevresinde 
herkesin 

görebileceği bir 
yere asılır.

Yapılan bütün bu 
işlemler, tutanak 
defterine geçirilir.

Karara katılmayan 
kurul üyesi karara 
muhalefet şerhi 
yazarak imzalar.

Sandık sonuç
tutanağı 

düzenlendikten 
sonra, her bir 

müşahide istek 
halinde mühürlü 

ve ıslak imzalı 
örneği verilir.

Sandık Sonuç Tutanağı Tamamlandıktan Sonra;



• Müşahidimiz sandık sonuç tutanağını
okul sorumlusuna vermeli veya 
doğrudan İlçe Başkanlığı’mıza 
ulaştırmalıdır.

• Bu tutanaklar her ilçe/il başkanlığı ve 
Genel Merkezimizde birleştirilecek ve oy 
sayıları denetlenecektir.

Müşahidimizin 
Tutanağı 

Ulaştırması



Adı kurada çıkmasa da, diğer sandık kurulu üyeleri ve 
müşahitler de bu teslimata refakat etmeyi talep 

edebilirler. 

Bu mümkün olamıyorsa sandık kurulu görevlimiz 
kendi imkanları ile aracı takip edebilir.

İlçe Seçim Kurulu’na (Adliyeye)
pusula ve seçim araçlarını teslim etmeye gidilirken, 

hiçbir yere uğranılamaz ve 
yolda durulamaz.

Torbayı götürme ve teslim etme görevi, sandık kurulu 
başkanı ve kura ile belirlenen en az iki sandık kurulu 

üyesine aittir.



İlçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son tarihi;

(25 Haziran Saat 15:00’a kadar) kadar doğrudan 
ilçe seçim kurullarına yazılı olarak itiraz yapılabilir.
Bu nedenle Sandık Sonuç Tutanağının 23 Haziran 

gecesi ilçe başkanlıklarına verilmiş olması 
gerekmektedir.






