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30 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul ile birlikte 6
ilde yapılanan, bunun neticesinde seçim sürecine son derece hakim 50.000 gönüllü yetiştiren
Oy ve Ötesi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde Türkiye’nin oylarının %62’sini
gözlemlemeyi hedefliyor. Toplam seçmen sayısının yaklaşık 52 milyonu bulacağı 7 Haziran
2015 seçimlerinde, Oy ve Ötesi 30 milyona yakın oyun şeffaf ve adil bir şekilde
verildiğinden ve sayıldığından emin olacak. 120.000 gönüllüyle verilen oyların
gözlemciliğini yapacak.
Tekrarlanan Yalova seçimiyle birlikte bir yıl içerisinde azimle çalıştıkları ve başarıyla
sonuçlandırdıkları üç seçimi takiben artık hedefi büyütmeye hazır olan Oy ve Ötesi, 2015
Genel Seçimleri’nde 45 ilde, 120.000 gönüllü ile 106.000 sandığa dokunarak oy verme ve
sayım süreçlerini gözlemleyecek. Geçmiş seçimlerde 6 ilde görev almış toplam 50.000
gönüllüsü olan Oy ve Ötesi; bu seçimde de bu kişilerin çoğunun tekrar görev alacağını
umuyor. Ancak hedefin artık 45 il ve geniş bir coğrafyaya yayıldığını, Türkiye mozaiğinde,
yine bağımsız, yine tarafsız bir duruşla, bütünlük içinde adil ve şeffaf bir seçim
gerçekleştirebilmek için her ilde 500 ila 2000 sandık gözlemcisine ulaşmanın kritik olduğunu
belirtiyor. Hedefi tutturabilmek için şehirlerde ilk toplantılarını tamamlayan Oy ve Ötesi
Koordinasyon ekibi, tahminlerinden daha zorlu bir gönüllü çağrı süreçleri olacağını, ancak
seslerini yeterince duyurabilirler ve anlaşılabilirlerse bu hedefi rahatlıkla
tamamlayabileceklerini belirtiyor.
BUGÜN KAYITLARI AÇIYOR, OYUNU SEVEN SAYIYOR! http://sandik.oyveotesi.org/
Bugün itibariyle tüm Türkiye’ye kayıt sistemini açıyor olan Oy ve Ötesi, OYUNU SEVEN
SAYSIN çağrısı yapıyor! “Artık devir; canını seven kaçsın değil, oyunu seven saysın devri,
bu ülkede demokrasi ve şeffaflıktan emin olmak isteyen her bireyin bilfiil bu değerlerin
temsilcisi ve savunucusu olması gerekiyor, bunun da çok önemli bir adımı seçim günü, oy
verme ve sayım süreçlerine müşahitlik etmekten geçiyor.” Şeklinde konuşan Oy ve Ötesi
Derneği Başkanı Sercan Çelebi ekliyor; “Seçmenin verdiği oyun mecliste yerini bulduğundan

kendisinin görerek, sayarak emin olması kadar güven aşılayan, belki daha da önemlisi, ülke
yönetiminin seçileceği bu tarihi seçimde, kendisini seçim süreci ve ülke yönetimde bu denli
etken hissettiği başka bir sorumluluk olamayacak.”

