Oy ve Ötesi Sandık Müşahidi Rehberi

Gönüllü Sandık Müşahidi için
Seçim Öncesi Yapılacaklar
sandik.oyveotesi.org’dan gönüllü sandık müşahidi olmak için kayıt oldum.
Sosyal medyada kişisel ağım üzerinden çevreme de gönüllülük çağrıları yaptım, Oy ve
Ötesi güncellemelerini paylaştım.
Görev yapacağım binayı ve sandık numarasını öğrendim.
Görev yapacağım binadaki Oy ve Ötesi Bina Sorumlusu ile tanıştım ve süreç boyunca
irtibatta kaldım.
Bina Sorumlusu’nun kurduğu WhatsApp grubundaki iletişimi dikkatle takip ettim.
Görevli olduğum binanın konumunu haritadan buldum seçim sabahından önce giderek
yerini öğrendim.
İlçemde düzenlenen en az bir Oy ve Ötesi Sandık Müşahidi eğitimine katıldım.
Seçim günü için bana çok gerekli olacak Gönüllü Sandık Müşahidi Rehberi’ni bir kaç
kez okudum.
Müşahit Rehberi, genelge, sandık müşahidi için hatırlatmalar, örnek dilekçe gibi
dokümanların çıktılarını seçim günü yanımda bulundurmak üzere hazırladım.
Seçim sabahı okula nasıl ulaşacağımı planladım, kendi aracım varsa aynı binada görev
yapan ancak aracı olamayan sandık müşahitleri ile araç paylaşımı konusunda
haberleştim.
Seçim günü oy kullanacağım binanın yerini öğrendim, gün içerisinde oyumu kullanmak
üzere ne zaman gideceğimi ve görev yaptığım binaya ne zaman döneceğimi Bina
Sorumlusu ile beraber planladım.
Telefonuma T3 Tutanak Gönder mobil uygulamasını indirdim.
Seçim günü her durumda tarafsız, çözüm odaklı, uzlaşmacı ve sakin tavrımı her zaman
korumam gerektiğini kendime hatırlattım.
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En geç sabah 06:30’da binada hazır olacak şekilde evden çıktım, daha öne
planladığımız şekilde araç paylaşımını gözeterek görev yapacağım binaya ulaştım.
Gün boyunca WhatsApp grubu üzerinden bütün iletişimi dikkatle takip ettim.
Yanıma geçerli kimliğimi, seçmen belgemi, cep telefonu şarjımı, genelge, müşahit
rehberi, dilekçe gibi dokümanların çıktılarını, kağıt-kalem, yiyecek-içecek ve varsa
almam gereken ilaçlarımı aldım.
06:30’da okulda Bina Sorumlusu ile buluştum ve müşahit kartımı aldım.
En geç 06:45’te görev yapacağım sandığın başında oldum.
Sandık Başkanı ve kurul üyeleri ile tanıştım, gün boyunca görevimi yaparken güler
yüzle ve iyi bir ilişki içinde, tarafsız ve yapıcı olacağımı hissettirdim.
Sandık Başkanı’na eğer kurul üyelerinde eksik varsa kurulda görev yapabileceğimi
belirttim;
Sandık kuruluna girmem durumunda, eğer oyumu bir başka binada kullanacaksam gün
içerisinde kendi sandığıma gitmem gerektiğini en baştan Sandık Başkanı’na belirterek
bu konuda teyidini aldım.
Sandık Başkanı’na günün sonunda imzalı Sandık Tutanağı’nın bir kopyasını almak
istediğimi en baştan belirttim.
Gün boyunca tüm seçim öncesi hazırlıklar, oy verme, sayım, döküm gibi sandık
kurulunun yaptığı bütün işleri daha önce Oy ve Ötesi Sandık Müşahidi Eğitimi’nde
öğrendiğim şekilde yasalara uygun bir şekilde izledim, gerekli yerlerde tarafsız, yapıcı,
uzlaşmacı ve sakin bir tavırla işlerin doğru yapılması için müdahale ettim.
Şikayet dilekçesi doldurulması gereken durumlarda bu hakkımı kullandım, gerekiyorsa
Bina Sorumlusu ve binamdan sorumlu avukatla iletişime geçerek destek aldım.
Bina Sorumlusu haberleşerek, en geç 16:00’da görev yaptığım sandığın başına
dönecek şekilde oyumu kullanmaya gittim.
Gün sonunda sayım, döküm işlemleri tamamlandıktan sonra Sandık Sonuç
Tutanağı’nın imzalı ve mühürlü bir kopyasının aldım.
T3 Tutanak Gönder Mobil Uygulaması ile Sandık Sonuç Tutanağı’nın fotoğrafını çekip
gönderdim.
İmzalı Sandık Sonuç Tutanağı’nı Bina Sorumlusu’na teslim ettim.
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