
SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN SİZ DE BİR ŞEY YAPABİLİRSİNİZ!  

 

 

 

 

 

Oturduğunuz binadaki seçmenleri 
kontrol edebilirsiniz! 

YSK’nın internet sitesinde yer alan “Yurt İçi 
Seçmen Sorgulama” hizmetini* veya siyasi 

partilerin veya STK’ların oluşturdukları seçmen 
sorgulama programlarını (E-seçmen vb.) 

kullanarak oturduğunuz binadaki seçmenleri 
kontrol edebilirsiniz. Seçim dönemlerinde, 
muhtarlıklara asılan seçmen listelerini de 

kontrol edebilirsiniz.  

Bir usulsüzlük (veya "sahte seçmen") olduğunu 
düşünmeniz halinde siyasi partilere veya ilgili ilçe 
seçim kuruluna hemen bildirimde bulunabilirsiniz. 

[*Dairenizde kayıtlı seçmenleri her zaman 
görebilirken, aynı binadaki diğer seçmenleri sadece 

seçim dönemleri görmek mümkündür]. 

 

 

 

 

Islak imzalı sandık sonuç tutanağının 
fotoğrafını çekip paylaşabilirsiniz! 

Seçim Kanunu’na göre, seçim akşamı,  

sandık sonuç tutanaklarının onaylı bir 
suretinin herkesin görebileceği bir yere 

asılması gerekmektedir.  

[Bu tutanaklar, 1 hafta boyunca asılı tutulmalı].  

En azından oy verdiğiniz binada; seçim gecesi 
tüm tutanakların fotoğraflarını çekip, 

istediğiniz siyasi parti ile hemen 
paylaşabilirsiniz.  

Bunu her vatandaş yapabilir.  

Paylaşılan bu tutanaklar, YSK’nın sistemine 
girilen tutanaklar ile siyasi partiler tarafından 

karşılaştırılabilir.  

 

Görevli olmasanız dahi, oy sayımını 
izleyebilirsiniz! 

Sandık kurulu üyesi veya müşahit olmasanız dahi; 
bir vatandaş olarak, sandık kurullarında 

yapılan oylarım sayım ve döküm işlemlerini 
izleyebilirsiniz!  

Bu hak, Anayasamızın  67. maddesinde yer alan 
açık sayım ve döküm ilkesinin bir gereğidir. 

Oyların sayım ve döküm işlemlerine vatandaşların 
dahil olması, seçim güvenliğini arttıracaktır. 

Herhangi bir engelleme ile karşılaşırsanız bunu 
hemen paylaşın! Seçim günü sonrası ilk Salı 

saat 15:00'e kadar da ayrıca şikayet hakkınız 
var.  

 

 

 

 

 

Sandık kurulu üyesi veya müşahit 
olabilirsiniz! 

Kendinizi en yakın hissettiğiniz siyasi partiye 
başvurarak, sandık kurulu üyesi veya müşahit 

olma talebinde bulunabilirsiniz.  

Ayrıca, bu konulara destek olan STK'lardan birine 
de müracaat edebilirsiniz; sizi yönlendirirler. 

Sandık kurulu üyeliği için son genel seçimlerde o 
seçim çevresinde en çok oyu almış 5 partiden 

birine başvurmanız gerekir. Müşahit olmak için 
daha fazla parti arasından seçebilirsiniz.  

Bu görevlerde yer alabilmek için siyasi partilere 
üye olmanız gerekmez!  

Sandık kurulu üyesi veya müşahit olmak için 
yapılması gereken başvurular kolaydır ve kısa bir 

sürede tamamlanabilir.   

Seçtiğiniz siyasi partinin en yakın ilçe  
başkanlığına bir an önce uğrayın! 

 

Seçmenler 
Seçim 

Güvenliğine 
Nasıl Katkıda 
Bulunabilir? 

                      Av. Ece Güner Toprak 


