OY VE ÖTESİ GELİYOR 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE "OYUNU SEVEN
SAYIYOR!"
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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, kayıtlarını
açarak ilk kayıtları almaya başlayan Oy ve Ötesi Koordinasyon ekibi, saha eğitimleri için de
çalışmalarına başladı.
TÜRKİYE 120.000 – AFYONKARAHİSAR, 4.200!
Konya Bölgesinde, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Aksaray’da organize olan Oy ve Ötesi,
seçmenleri sandık gözlemciliğine çağırıyor. Haziran genel seçimlerinde Afyonkarahisar
Merkez ilçesinde 177.475 seçmen, 650 gönüllü, Isparta Merkez ilçesinde 157.000 seçmen,
500 gönüllü, Aksaray Merkezde, 177.000 seçmen, 600 günüllü, Konya’da Karatay, Meram,
Selçuklu ilçelerinde 780.000 seçmen, 2.800 gönüllü ile yapılanarak, toplamda 4.500 gönüllü
ile 1.300.000 seçmenin oylarını gözlemlemek ve saymak. Oy ve Ötesi gözlemcisinin bu
ilçelerde ikamet etmesi gerekmiyor. Sabah ilk iş görev aldığı sandığa geldikten sonra oyunu
ikamet ettiği ilçeye giderek verebilir ve ardından görev aldığı sandığa geri döner, oy verme
sürecini gözlemler, oy sayımına katılır. O oy meclise girene kadar bekçisi olur.
OYUNU SEVENLERLE BULUŞUYORUZ!

Oyunu seven ve saymak isteyen gönüllülerimiz, gönüllü olmak isteyen seçmenleri;
Isparta, 14 Nisan Salı, 18:00’da Karabiber ev Yemekleri,
Konya, 15 Nisan Çarşamba 18:00 Dedeman Convention Center
Aksaray, 16 Nisan Perşembe 18:00 ÇYDD Aksaray Şubesi’nde gerçekleşecek olan
toplantılarımıza davet ediyoruz.

