OY ve ÖTESİ GÖZLEMCİ KAYDIYLA İLGİLİ SORULARA AÇIKLIK GETİRİYOR!
30.04.2015
Sandıkları gözlemcisiz bırakmayalım. Eski üye isek kaydımızı yenileyelim.
7 Haziran 2015 seçimlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesinin en önemli adımlarından biri
sandıkları gözlemcisiz bırakmamaktır. Oy ve Ötesi'ne katılarak sen de oyuna ve sandığa sahip
çıkabilirsin. DAHA ÖNCE OY VE ÖTESİ GÖNÜLLÜSÜ OLANLAR ve İLK KEZ SANDIK GÖZLEMCİSİ
OLACAKLARIN yapması gerekenler şöyle;
İLK KEZ SANDIK GÖZLEMCİSİ OLACAKSAN; yani daha önce hiç bir seçimde sandık gözlemcisi
olmadıysan ve ilk defa 7 Haziran'da sandığına ve oyuna sahip çıkacaksan bu adımları izleyerek oyuna
sahip çıkabilirsin;

· www.oyveotesi.org adresine GİT,
· sayfada en tepede bulunan YEŞİL KAYDOL BUTONUNA TIKLA,
· gelen sayfadaki bilgileri 30 saniye içerisinde doldur.
· Şimdi sisteme kayıt olduğun e-posta adresine gelen şifre doğrulama kodunu onaylayarak sisteme
giriş yapabilirsin.
DAHA ÖNCE OY VE ÖTESİ GÖNÜLLÜSÜ OLDUYSAN; yani geçmiş seçimlerde Oy ve Ötesi sandık
gözlemciliği yaptıysan, o zaman ÇOK ÖNEMLİ; TEKRAR KAYIT OLMAN GEREK!

· sandik.oyveotesi.org adresine GİT,
· VAROLAN KULLANICI GİRİŞİ kısmında daha önce belirlediğin kullanıcı bilgilerin (yani e-posta adresin
ve şifren) ile sisteme giriş yapabilirsin. Eğer şifreni hatırlamıyorsan, “şifremi unuttum”u TIKLA ve yeni
şifreni belirle. Şimdi e-posta adresine gelen onay mailini onaylayarak sisteme giriş yapabilirsin.

SİSTEME GİRİŞ YAPTIKTAN SONRA TEK BİR ADIM KALDI:
OY vereceğin ve gönüllü olmak istediğin il/ilçe/okulunu seçerek kaydını aktive etmen.

TEBRİKLER ARTIK GÖNÜLLÜ SANDIK GÖZLEMCİSİSİN!

ARTK SENİN SAYENDE YAŞANMAYACAKLARI SIRALAYALIM:
· Kabinde fotoğraf çekilmez.
· Fiziksel engelliler dışında refakatçiyle oy verilmez.
· Oy verme yetkisi olmayanlar oy vermez.
· Geçerli ve geçersiz pusula ve oylar net şekilde belirlenir, şüphe kalmaz
· Pusulalar doğru şekilde mühürlenir.
· Oy toplamları aritmetik hatasına kurban gitmez.
· Gözlemcisi, kurul üyesi olmayan siyasi partinin oyu başka partiye yazılmaz.
· Islak imzalı tutanaklar OveO yazılımıyla birleştirildiği ve sayım sağlaması yapıldığı için SEÇSİS'le ilgili
soru işareti kalmaz.

VE SEÇSİS’le EŞ ZAMANLI SONUÇ SAYIMI!
Çoğunlukla kafalarda şu soru işareti mevcut: Sandıktan ne çıkarsa çıksın "arkada sistemde"
değişiklikler yapıldığı söyleniyor. Böyle bir durumda oylarımızı sandık başında gözlemlememizin ve
sayımına şahitlik etmemizin ne etkisi olabilir ki?
İşte bu soruya cevap bulmak üzere yola çıkan Oy ve Ötesi şöyle diyor: "Sandık sonuç tutanağı o
sandıktan çıkan ve sandık kurulu üyeleri tarafından imza altına alınmış kesin sonuç belgesidir.
Toplandığımız sonuç belgelerini birleştirdikten sonra YSK'nın resmi sonuçlarıyla karşılaştırırsak,
sürecin veriye dayalı ve hızlı bir sağlamasını yapmış oluyoruz. Yarattığımız T3 sistemi işte tam da bu
aşamada devreye giriyor."

T3 NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
Oy ve Ötesi'nin özgün yazılımı olan Türkiye Tutanak Teyit (T3) sistemi genel seçimlerde bu sağlamayı
yurt çapındaki sandıkların tamamında yapmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki çalışmada
100% isabet sağlayan bu sistem, ilçe seçim kurullarındaki veri girişleri sırasında oluşabilecek en küçük
hatayı bile saptıyor.
T3 - TUTANAK TEYİT SİSTEMİNİN YANILMA PAYI "0" - %100 DOĞRULUKLA ÇALIŞIYOR
Oy ve Ötesi gönüllüleri tarafından toplanan ıslak tutanaklar, taranarak T3 sistemine aktarılıyor.

Aktarılan tüm tutanaklar, Türkiye'nin dört bir yanından görüntülenebiliyor. Yani seçim gecesi
bilgisayar başında olan herkes T3 sistemine kişisel parolalarıyla girerek önlerine rastgele gelecek olan
tutanakların üzerindeki sayıları sisteme girecek. Her bir tutanak, rastgele üç kişi tarafından sisteme
girildikten sonra DOĞRU olarak işaretlenecek. 3 KADEMELİ BİR KONTROL MEKANİZMASI sayesinde,
insan gözünün yapma olasılığı olan hataların önüne geçiliyor. Sisteme %100 doğrulukla girilecek olan
sonuçlar SEÇSİS'in sonuçlarıyla karşılaştırılabilecek.
NE KADAR ÇOK TUTANAK O KADAR ÇOK DOĞRULAMA!
T3 sistemi sadece elimize ulaşmış ve sisteme girilmiş tutanaklar olduğu sürece çalışabilir. Yani ne
kadar çok gönüllü o kadar çok tutanak... yani ne kadar çok tutanak o kadar sağlam doğrulama! Oy ve
Ötesi Dernek Başkanı ve Sözcüsü Sercan Çelebi ekliyor; "...ANCAK, duyarlı vatandaşlar - Oy ve
Ötesi'nden gönüllü olarak - sürece sahip çıkmaz ve tutanaklar sistemli bir şekilde toparlanamazsa
böyle bir sağlama yapılamaz ve kanıtlanması imkansız iddialar havuzunda yüzmeye devam ederiz. "
Oy ve Ötesi Seçim sayım / sonuç tutanaklarını SEÇSİS sistemiyle EŞ ZAMANLI olarak sayıyor. İTİRAZ
GEREKTİREN HER SONUCU 24 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYABİLİYOR!
Oy ve Ötesi'nin kendi, özgün yazılımıyla oluşturduğu ve Türkiye'de bir ilk olan sağlama sistemi T3
sayesinde SEÇSİS'le eşzamanlı sayılan sonuçlar, 24 saat içerisinde açıklanıyor ve bu yazılım sayesinde
sayımlarda yapılacak olası hatalara itiraz edilebilecek duruma erişiliyor.

Bir nevi DEMOKRASİ SAĞLAMASI olacak bu sistem için TUTANAKLARIN TOPLANMASI ŞART!
O yüzden gönüllü olmak gerekiyor –
Haydi kayıt olmaya!
sandik.oyveotesi.org

