Oy ve Ötesi Bina Sorumluları Rehberi

Bina Sorumluları için
Seçim Öncesi Yapılacaklar
İlçe Sorumlusu ile beraber sandik.oyveotesi.org’dan kayıtları takip ederek, başvuran
gönüllülere ulaştım ve binamdaki sandıklara yerleştirmelerini yaptım.
Binamda boş kalan sandıklar için çevremden ulaşabildiğim kadar çok kişiye ulaşıp
gönüllüler buldum ve bütün sandıkları doldurdum.
Binamdaki tüm sandık müşahitlerini sandık numaralarına göre listeledim ve hepsine
görev alacağı sandık numarasını bildirdim.
Sosyal medyada kişisel ağım üzerinden gönüllülük çağrıları yaptım, Oy ve Ötesi
güncellemelerini paylaştım.
Okulumdaki sandık müşahitleri ile iletişimi sağlamak amacıyla bir WhatsApp grubu
kurdum.
Binamda görev yapacak sandık müşahitlerin tümüyle mümkünse yüz yüze, değilse
telefonla arayarak tanıştım.
İlçe Sorumlusu ile tanıştım ve bütün süreç boyunca irtibatta kaldım.
Binamdan sorumlu avukatın iletişim bilgilerini öğrendim, arayıp tanıştım.
Binamda görev yapacak sandık müşahitlerinin sorularını elimden geldiğince
cevapladım, gereken durumlarda İlçe Sorumlusu’ndan destek aldım.
İlçe Sorumlusu’ndan gelen bilgileri, WhatsApp grubunda sandık sorumlularıyla
paylaştım.
Görevli olduğum binanın konumunu hem haritadan buldum hem de gidirek yerini
öğrendim, binanın konumunu ve yol tarifini WhatsApp grubunda sandık müşahitleri ile
paylaştım.
İlçemde düzenlenen en az bir Oy ve Ötesi Sandık Müşahidi eğitimine katıldım.
Seçim günü için bana çok gerekli olacak Genelge ve Gönüllü Sandık Müşahidi
Rehberi’ni bir kaç kez okudum.
Binamdaki tüm sandık müşahitlerinin de mümkünse yüz yüze bir eğitime katılmasını,
bu mümkün değilse Oy ve Ötesi tarafından duyurulan online eğitimlere katılmalarını
sağlamak için gereken duyuru ve hatırlatmaları yaptım. Bu eğitimlere katılamayanları
Oy ve Ötesi web sitesinde bulunan Sandık Müşahidi Eğitimi’ne yönlendirdim.
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Müşahit Rehberi, genelge, sandık müşahidi için hatırlatmalar, örnek dilekçe gibi
dokümanların binamdaki tüm sandık müşahitlerine ulaşması için gerekenleri yaptım:
Oy ve Ötesi sitesinde bulunan eğitim dokümanı, kitapçık broşür gibi dokümanların
adreslerini WhatsApp grubunda paylaştım, bunların çıktılarını almalarını hatırlattım.
Telefonuma T3 Tutanak Gönder mobil uygulamasını indirdim.
Binamdaki tüm sandık müşahitlerine de, seçim sonunda görevli oldukları sandığın
Sandık Sonuç Tutanağı’nın fotoğrafını çekip gönderebilmeleri için, T3 Tutanak Gönder
mobil uygulamasını telefonlarına indirmelerini hatırlattım, bu konuda ihtiyaç duyanlara
gereken desteği verdim.
Binamdaki sandık müşahitlerinin seçim sabahı okula nasıl ulaşacaklarını öğrendim,
aracı olmayanları düşünerek yakın oturan sandık müşahitlerinin araç paylaşımını
organize ettim.
Seçim günü görevli olduğu bina dışında oy kullanacak olan sandık müşahitlerini tespit
ettim ve oy kullanma saatlerini gruplar halinde en geç 16:00’da bitecek şekilde organize
ettim.
Seçim günü her durumda tarafsız, çözüm odaklı, uzlaşmacı ve sakin tavrımızı her
zaman korumamız gerektiğini tüm gönüllü müşahitlere hatırlattım.
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Bina Sorumluları için
Seçim Günü Yapılacaklar
En geç 06:30’da binada hazır olacak şekilde evden çıktım.
WhatsApp grubu üzerinden ve gerekiyorsa arayarak binamdaki tüm sandık
müşahitlerinin ve avukatların binaya geleceklerini teyit ettim.
Yanıma cep telefonu şarjımı, sandık müşahitlerine dağıtacağım müşahit kartlarını,
genelge, müşahit rehberi, dilekçe gibi dokümanların, -çıktı almayı unutmuş olabilecek
müşahitlere de gerekeceğini düşünerek- fazladan birkaç kopyasını, kağıt-kalem ve
yiyecek-içecek aldım.
06:30’da okulda sandık müşahitleri ve binamdan sorumlu avukat ile buluştum;
Sandık müşahitlerine müşahit kartlarını dağıttım;
Binamda boş kalan sandıklar varsa İlçe Sorumlusu’na haber verip destek istedim.
Sınıfları dolaşarak veya WhatsApp üzerinden sandık sorumlularının yerini alıp
almadıklarını, sandık kuruluna girip girmediklerini kontrol ettim.
Binadaki YSK ve siyasi partilerin okul sorumluları ile tanıştım.
Gün boyu sandıkları dolaşarak sandık müşahitlerine desteğimi hissettirdim.
Şikayet dilekçesi doldurulması gereken durumlarda yardımcı oldum.
Avukat desteği gereken durumlarda binamdaki sorumlu avukatı ilgili sandığa
yönlendirdim.
İlçe Sorumlularından ve Çağrı Merkezi’nden gelen bilgileri sandık sorumlularına ilettim.
Binamda görev yapan ama başka yerlerde oylarını kullanacak müşahitleri en geç
16:00’da bitmiş olacak şekilde gruplar halinde oy kullanacakları okullara gönderdim.
Sandık müşahitlerine seçimin sonunda Sandık Sonuç Tutanağı’nın imzalı ve mühürlü
bir kopyasının alınmasını ve yanı sıra mutlaka T3 Tutanak Gönder Mobil Uygulaması ile
tutanağın fotoğrafının çekilip gönderilmesi gerektiğini hatırlattım.
Sandık müşahidi olamayan sandıklardan Sandık Sonuç Tutanağı alabilmek için siyasi
partilerin okul sorumluları ile konuştum ve birer tane fazla tutanak alabileceğim
konusunda teyit aldım.
Gün Sonunda bütün müşahitlerin görevli oldukları sandıkların Sandık Sonuç
Tutanağı’nın imzalı bir kopyasını aldıklarını ve T3 Tutanak Gönder Mobil Uygulaması ile
fotoğrafını çekip gönderdiklerini teyit ettim; müşahit olmayan sandıklarda, bu işi ben
yaptım.
Sandık müşahitlerinden imzalı sandık sonuç tutanaklarını topladım ve İlçe
Sorumlusu’na teslim ettim.
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