Oy ve Ötesi İlçe Sorumluları Rehberi

İlçe Sorumlusu için
Seçim Öncesi Yapılacaklar
İlçemde daha önceki seçimlerde Bina Sorumlusu olan Oy ve Ötesi gönüllülerinden
ulaşabildiklerimi aradım ve bu seçim için de kayıtlarını yenilemelerini hatırlattım.
Birlikte çalıştığım Bölge Sorumlusu ile beraber sandik.oyveotesi.org’a yapılan kayıtları
takip edip, bina sorumlusu olmak için başvuranları aradım ve yerleştirdim.
Henüz bina sorumlusu atanmamış binalar için kayıt olanlar arasından ve çevremden
gönüllü buldum.
Kendi çevremden ulaşabildiğim kadar çok kişiye ulaşıp gönüllü olmaya teşvik ettim.
Sosyal Medyada kişisel ağım üzerinden çağrılar yaptım, Oy ve Ötesi güncellemelerini
paylaştım.
Gönüllü müşahit kayıtlarını ve atamaları düzenli olarak takip edip, bina sorumlusuna
gönüllüleri araması gerektiğini hatırlattım.
Bina sorumlularıyla haberleşmek için Whatsapp grubu kurdum.
Bütün bina sorumlularıyla yüz yüze tanışmak için düzenli toplantılar yaptım ve bu
toplantılarda görevleri hakkında bilgi verdim, Bölge Sorumlusu’ndan gelen bilgileri
paylaştım, sorularını cevapladım.
Bina sorumlularına –yapabilirlerse- seçim günü için kendi yerlerine yedek bina sorumlusu
belirlemelerini tavsiye ettim.
Daha fazla sorumluluk almak isteyen bina sorumlularının ilçe genelindeki işbölümüne
destek olmalarını sağladım.
İlçede gönüllü başvuruları yüksekse, ihtiyaç olan ilçelere kaydırma yapılması için bölge
sorumlusu ile görüştüm.
Bölge sorumlusu ile birlikte, ilçemde sandık müşahitliği eğitimi için tarihlerin ve
katılımcıların belirlenmesi, eğitim için mekan sağlama, duyuru vb. gerekli tüm
organizasyonu yaptım.
Eğitimler için gereken eğitim materyalini -görsel malzemeler, eğitim sunumu, genelge,
müşahit rehberi gibi- Bölge Sorumlusu aracılığı ile sağladım ve bina sorumlularıyla
paylaştım.
Eğitimlerde salonda mutlaka gönüllü bir avukat bulunması için Hukuk Saha Sorumlusu ile
irtibatta kaldım
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Her bina sorumlusunun mutlaka bir Oy ve Ötesi Müşahit Eğitimi’ne katılmasını sağladım.
Bina sorumlularına seçim günü Genelge’nin ve Müşahit Rehberi’nin bir kopyasını
yanlarında bulundurmalarını hatırlattım.
Bina sorumlularına seçim günü her durumda tarafsız, çözüm odaklı, uzlaşmacı ve sakin
tavrımızı her zaman korumamız gerektiğini ve binalarında görev yapan tüm gönüllü
müşahitleri de bu şekilde yönlendirmelerini hatırlattım.
Seçim sabahından önce T3 Tutanak Gönder Mobil Uygulaması’nı telefonlarına
yüklemelerini ve binalarında görev yapan tüm gönüllü müşahitleri de bu şekilde
yönlendirmelerini hatırlattım.
İlçemde, siyasi partilerin ilçe teşkilatlarıyla görüşmeler ayarladım, Oy ve Ötesi’nin
çalışmaları hakkında bilgi verdim.
İlçemde aktif ve etkin olan ve Oy ve Ötesi Merkez’inden yönlendirilen Sivil Toplum
Kuruluşları’yla görüşmeler ayarladım, kendi ağlarından gönüllüler yönlendirmelerini
istedim.
Bölge sorumlusu ve bölge avukat sorumlusuyla birlikte Baro ziyaretinin organize
edilmesine destek oldum.
İlçe havuzundaki avukatları aradım. Yeterli sayıda avukat varsa, her okul için bir avukat
belirledim yoksa; avukatları mahalle veya okulların yakınlık durumuna görevlendirdim.
Bina sorumlularıyla avukat iletişim bilgilerini paylaştım.
Seçim gününde benimle hareket edecek bir avukat ve bir araç buldum.
İlçede avukat ihtiyacı varsa, kendi çevreme ve sosyal medyadan çağrılar yaptım.
Tüm bu süreçte bölge sorumlusu ile sürekli iletişim halindeydim.
Tüm bu süreçte, diğer ilçe sorumlularıyla iletişim halindeydim ve yakınımdaki ilçe
sorumluları ile eğitim vb. konularda kaynak paylaşımı ve işbölümü yaptım.
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İlçe Sorumluları için
Seçim Günü Yapılacaklar
Sabah
Sabah en geç saat 06:00’dan itibaren bina sorumluları ve ilçedeki gönüllü avukatların
whatsapp grupları ve/veya telefon üzerinden görev alacakları okullara gittiklerini teyit ettim.
Bina sorumlularına her durumda tarafsız, çözüm odaklı, uzlaşmacı ve sakin tavrımızı her
zaman korumamız gerektiğini bir kez daha hatırlattım.
Yanıma cep telefonu şarjımı, dağıtılmayan müşahit kartlarını, ilgili evrakların birer
kopyasını (müşahit rehberi, kanun, genelge), not defteri, kağıt-kalem ve yiyecek/içecek
aldım.
Gelmeyen bina sorumluları olduğu takdirde müşahit kartlarını ilgili binaya ulaştırdım.

Gün boyu
Gün boyunca sorunlu olabilecek okullar başta olmak üzere tüm okullardaki bina
sorumlularını ziyaret edip destek verdim.
Gün boyunca Bölge Sorumlusu ile iletişim halindeydim.
Whatsapp ve telefonla gelen bana tüm soruları cevapladım, gerektiği durumlarda gönüllü
avukatlarımıza, Bölge Sorumlusu’na veya Oy ve Ötesi Çağrı Merkezi’ne ulaşıp destek
istedim.
Avukat ihtiyacı olan durumlarda en yakın gönüllü avukatımızı ilgili sandığa yönlendirdim.
Bölge sorumlularından ve Çağrı Merkezi’nden gelen bilgileri, tüm bina sorumluları ile
paylaştım.
Gün boyu yaşadıklarımı daha sonra Oy ve Ötesi ile paylaşmak üzere not ettim.

Gün sonu
Bina sorumlularından sandık sonuç tutanaklarını aldım ve ilçe avukat sorumlusuna teslim
ettim.
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