SANDIK KURULU İŞLEMLERİNE KARŞI
ŞİKÂYET / İTİRAZ DİLEKÇESİ
............................................................. İlçe Seçim Kurulu
............................................................ Sandık Kurulu Başkanlığı’na
24 Haziran 2018
İTİRAZ EDEN

: .......

AÇIKLAMALAR

: Kurulun sabah oy verme işlemleri öncesi hazırlık aşamasında

Resmi müşahit kartım olduğu halde sınıfa (sandık çevresine) / okula alınmadım.

Uygulama 298 sayılı Kanunun 25, 77 ve 82.maddelerine ve 135 sayılı
Genelgenin 19 ve 21. maddelerine aykırıdır.

Madde 25 – Sandık başı işlemlerini takibetmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, birer
müşahit gönderebilirler.
Madde 77 – (Değişik: 17/5/1979-2234/1 md.) Sandık kurulu başkanı, oy verme işlerine başlamadan
önce, sandığın boş olduğunu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek
sandığı kapatır…
MADDE 21- … Başkan, ilçe seçim kurulundan kontrol ederek teslim almış olduğu keseyi açarak
içerisinde bulunan sandık kurulu mührünü ve ayrıca “TERCİH” veya “EVET” mührünü masanın
üzerine koyar. Bundan sonra seçim sandığının boş olduğunu orada bulunan sandık kurulu üyeleriyle
müşahitler önünde tespit ederek sandığın kapağını kapatır…

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi / itirazımı sunuyorum. İşlemin düzeltilerek
hukuka aykırılığın giderilmesini talep ederim.
Saygılarımla,
Ad – Soyad

:

İmza

:

Adres

:

SANDIK KURULU İŞLEMLERİNE KARŞI
ŞİKÂYET / İTİRAZ DİLEKÇESİ
........................................................... İlçe Seçim Kurulu
........................................................... Sandık Kurulu Başkanlığı’na
24 Haziran 2018
İTİRAZ EDEN

: .......

AÇIKLAMALAR

: Kurulun sabah oy verme işlemleri öncesi hazırlık aşamasında

-Oy verme araçları (sandık kurulu mührü, pusula, zarf) kapalı ve mühürlü
paketler içinde gelmemiştir.
-Oy verme araçları (sandık kurulu mührü, pusula, zarf) kapalı ve mühürlü
paketleri sandık kurulu oluşturulmadan açılmıştır.

Uygulama 135 sayılı Genelgenin 21.maddesine aykırıdır.

MADDE 21 - Sandık kurulu; and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işini
bitirdikten sonra hazır bulunanlar önünde ilçe seçim kurulu başkanlığından teslim aldığı ve filigranlı
kâğıttan üretilmiş, üzeri Yüksek Seçim Kurulunca numaralanıp mühürlenerek paketlenmiş birleşik oy
pusulası paketini açıp, tümünü sayar; birleşik oy pusulalarının her birinin arkasını sandık kurulu
mührü ile mühürler ve birleşik oy pusulalarının sayısı ile her birinin arkasının sandık kurulu
mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir. Sandık kurulu ilçe seçim kurulundan
teslim alınan filigranlı kâğıttan üretilmiş ve ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek
Seçim Kurulu amblemi ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan sarı renkte bastırılmış olan
oy zarflarını sayar, her zarfın üzerine sandık kurulu mührünü basar ve zarfların sayısı ile her birinin
ön yüzünün sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi / itirazımı sunuyorum. İşlemin düzeltilerek
hukuka aykırılığın giderilmesini talep ederim.
Saygılarımla,
Ad – Soyad

:

İmza

:

Adres

:

SANDIK KURULU İŞLEMLERİNE KARŞI
ŞİKÂYET / İTİRAZ DİLEKÇESİ
........................................................... İlçe Seçim Kurulu
........................................................... Sandık Kurulu Başkanlığı’na
24 Haziran 2018
İTİRAZ EDEN

: .......

AÇIKLAMALAR

: Kurulun sabah oy verme işlemleri öncesi hazırlık aşamasında

Pusula ve zarflar sandık kurulu mührü ile mühürlenmemektedir.

Uygulama 135 sayılı Genelgenin 21.maddesinin 2 ve 3.fıkralarına aykırıdır.

MADDE 21 - Sandık kurulu; and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işini
bitirdikten sonra hazır bulunanlar önünde ilçe seçim kurulu başkanlığından teslim aldığı ve filigranlı
kâğıttan üretilmiş, üzeri Yüksek Seçim Kurulunca numaralanıp mühürlenerek paketlenmiş birleşik oy
pusulası paketini açıp, tümünü sayar; birleşik oy pusulalarının her birinin arkasını sandık kurulu
mührü ile mühürler ve birleşik oy pusulalarının sayısı ile her birinin arkasının sandık kurulu
mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir. Sandık kurulu ilçe seçim kurulundan
teslim alınan filigranlı kâğıttan üretilmiş ve ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek
Seçim Kurulu amblemi ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan sarı renkte bastırılmış olan
oy zarflarını sayar, her zarfın üzerine sandık kurulu mührünü basar ve zarfların sayısı ile her birinin
ön yüzünün sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi / itirazımı sunuyorum. İşlemin düzeltilerek
hukuka aykırılığın giderilmesini talep ederim.
Saygılarımla,
Ad – Soyad

:

İmza

:

Adres

:

Not: Dilekçe iki örnek olarak düzenlenmeli;



Bir örneği sandık kuruluna verilmeli,
Bir örneği ise sandık kurulu başkanı ve bir üyesine imzalatıldıktan sonra muhafaza
edilmelidir. (Eğer imzalamazlarsa herhangi iki seçmen ya da müşahidin imzası
alınabilir.

