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Öz 

Bu rapor; Sandık Gücü’nün organizasyonu ile CHP müşahiti olarak Şanlıurfa’da 

bulunduğum sürede yaşadığım ve şahit olduğum olaylara, hatalara ve bunlara ilişkin çözüm 

önerilerine ilişkindir. 

Eleştiri kurumu, insanı ve kurumları yükseltebilecek yegane unsurdur ve dünden daha iyi 

olabilmenin esas şartıdır. Bu metni, bu düşünce ile hazırladım; bu düşünce ile değerlendirilmesini 

dilerim.  
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Yönetici Özeti 

Şanlıurfa dışından, gönüllü olarak yüz elli civarında insan Sandık Gücü’nün girişimi ile 

organize bir şekilde şehre gelmiş ve seçimde müşahit olarak görev almışlardır. Gönüllü müşahitler 

Kamerun, İngiltere, Almanya gibi çeşitli ülkelerde yaşayan ve İzmir, İstanbul gibi şehirlerden 

oylarından feragat ederek Sandık Gücü’ne dahil olan Türk vatandaşlarından oluşmaktadır.  

Gönüllülerin Ş.Urfa’ya gelmesi sonrasında, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından verilen 

oy verme usulü ve sandık güvenliğine ilişkin bilgiler yetersiz kalmıştır. CHP Şanlıurfa, 

müşahitlerin görev aldıkları köyler hakkında köylerin etnik yapısı, konuşulan dil gibi en temel 

bilgilere sahip değildir, Sandık Gücü organizasyonuna destek için yeterince hazırlık 

yapılmamıştır. Ayrıca, Sandık Gücü, ilin kendine özgü koşullarına ilişkin bir strateji 

oluşturmamış; seçim sürecinin olağan gerçekleşeceği varsayımı ile tüm Türkiye’de müşahitlere 

verilen sandık kurulunu usule uygun oy vermeye zorlama / yönlendirme bilinci ile hareket 

edilmiştir. Bu yöntem özellikle Şanlıurfa kırsalında köylüler ve bazı partilerin görevlileri ile 

müşahitlerin karşı karşıya gelmesine, ölüm tehditleri almalarına ve yer yer darp edilmelerine yol 

açacak çatışmalara sebep olmuştur. Oluşan bu kriz CHP Şanlıurfa’nın lojistik ve hukuki kapasite 

sorunları ve organizasyonel hatalar sebebiyle iyi yönetilmemiştir. Olaylar sonrasında, seçim 

kurullarına itiraz için müşahitlere hukuki destek verilmemiştir; seçimde görev alan avukatların 

sayıca azlığı ve seçime ilişkin kanuni düzenlemelere hakim olmadıkları gözlemlenmiştir. Son 

olarak; gönüllülerinin seçim güvenliğine ilişkin özellikle kent merkezinde önemli katkılar 

sağladıkları seçim sonuçlarından anlaşılabileceği gibi, Şanlıurfa kırsalında muhtemelen önceki 

seçimlerde de meydana gelen usülsuz oy kullanımı, kamu görevlilerinin ihmali davranışları gibi 

bireylerin hür tercihlerini engelleyen sorun merkezleri Sandık Gücü’nün organizasyonu ile gün 

yüzüne çıkarılmıştır. Sandık Gücü ve gönüllü olanlar sayesinde sorunun; fark edilmesi, 

gözlemlenmesi, analizi mümkün hale gelmiş ve çözüme önemli bir katkı sunulmuştur. 
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Örnek Olay 

23 yaşında bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak, insanların hür iradelerini korumak için katıldığım 

Sandık Gücü’nün dört gönüllüsü ile CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nca Uluhanlar köyünde 

müşahitlik yapmak üzere görevlendirildik.  İl başkanlığından sandık kurullarında CHP’li üye olup 

olmadığını öğrenmek istediğimizde bunu bilmediklerini ve öğrenemeyeceklerini belirttiler. Özel 

araçla merkeze 60 km uzaklıktaki köye vardığımızda köy hakkında hiçbir bilgiye sahip değildik. 

Beklenilenden geç gelen kurul başkanları; çoğunlukla kuralları uygulama arzusunda fakat 

ürkektiler. Neredeyse 08:00’a kadar beklenmesine ve Ak Parti tarafından görevlendirilmiş kurul 

üyelerinin gelmemesine rağmen; gelecek tepkiden çekinilerek işlerin aksaması pahasına başka 

insanlarca kurul oluşturma yoluna gidilmedi. 08:00 civarında sandık kurulu üyelerinin gelmesi ile 

pusulalar mühürlenmeye başlasa da, gelen seçmene de bir yandan oy kullandırılmaya başlandı. 

Orada bulunduğum sırada kullanılan oyların neredeyse tamamı, kabine birden fazla kişinin 

girmesi ile usulsüzce kullanıldı. Ayrıca, başka insanların yerine oy kullanmak için ellerinde 5-6 

adet kimlik bulunan bir kaç seçmen sandık kurulu üyeleri ile görüşüyorlardı. Saat 08:15 sıralarında 

daha önce kim olduğumu sorup müşahit olduğumu öğrenen Ak Parti’nin seçim görevlisi (müşahit 

olabilir) olduğunu düşündüğüm o köyden olmayan birisi tarafından darp edildim ve ölümle tehdit 

edildim. Kısa sürede, şahsın saldırması köylülerin de katılması ile linç girişimine dönüştü. 

Çömelerek başımı ancak koruyabildiğim bir kaç dakikadan sonra kolluk kuvvetlerinin müdahalesi 

ile değil kendi mücadelem ve araya girmeye çalışanların çabası ile kurtulabildim. Sonrasındaki 

süreçte şahsın kimlik bilgilerini öğrenemedim. Şahıs açık bir şekilde tüm CHP müşahitlerini 

ölümle tehdit etmesine rağmen hakkında herhangi bir şey yapılmadı, müşahitlerin ve sandığın 

güvenliği sağlanmadı. 08:30’da tehditle terk etmeye zorlandığımız sandıkların sonuçları bir 

sonraki bölümde incelenmiştir. 
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Örnek Olaydaki Sandık Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme 

Örnek Olayda bahsedilen sandıkların sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ortak yönler 

şunlardır: 

● Okuma-yazma ve Türkçe bilme oranının oldukça düşük olduğu köyde geçersiz oy oranı 

oldukça düşüktür. 

● Çoğunluğun yalnızca Arapça konuştuğu köyün bütün sandıklarında MHP yüze yakın oy 

toplayarak Uluhan köyünde seçimden ikinci parti olarak çıkmıştır. 

● Yaz mevsimi olması dolayısıyla köy nüfusunun ciddi bir kısmının köy dışında mevsimlik 

işçi vs. olarak bulunduğunun bilinmesine ve seçim günü bu durum müşahitlerce net bir 

şekilde gözlemlenmesine rağmen seçime katılım oranı olması gerekenin çok üzerinde bir 

şekilde yüksek çıkmıştır. 

● Ek 1’de paylaşılan Uluhan Köyünde yer alan sandıkların sonuçları incelendiğinde sınırlı 

sayıdaki seçmenin Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy motivasyonlarına dair olağan dışı 

bir durum olduğu dikkat çekmektedir. 

Sandık No Muharrem İnce CHP Meral Akşener İYİ PARTİ 

2257 1 0 1 0 

2258 0 0 0 0 

2259 0 0 2 0 

2260 4 0 2 2 

2261 1 0 1 1 
     Detaylar için: EK-1 

● Bir üst maddede belirtilen cumhurbaşkanı adayları için kullanılan oyların milletvekili 

seçimindeki karşılıkları olarak düşünülebilecek CHP ve İYİ PARTİ; cumhurbaşkanları 

adayları oy almış gözükmelerine rağmen milletvekili seçimleri için hiç oy alamamış 

gözükmektedirler. 



 

5 

Yukarıda belirtilen ortak yönler; sistematik bir şekilde sandık sonuçlarına etki edildiğini fakat bu 

durumun hile iddialarını yükseltecek şekilde olmaması için Cumhurbaşkanlığı için farklı adaylara 

da oy çıkartıldığını ya da eser sayıda geçersiz oy bulunduğunu ve bu şekilde seçimin olağan ve 

usulüne uygun gerçekleştirildiğinin gösterilmeye çalışıldığını yansıtır niteliktedir. Sonuç olarak; 

CHP ve İYİ PARTİ‘nin Cumhurbaşkanı adayları sandıklarda oy alırken, bu partilerin milletvekili 

seçimleri için oy almaması dikkat çekicidir. 

 

Seçim Düzenlemelerine Dair 

● Sandık çevresinde görüntü almanın oldukça zor olması seçime müdahale etmek 

isteyenleri cesaretlendirmektedir. Ayrıca; sandık çevresinde oluşan usulsüzlüklere ilişkin 

tutanaklar; faillerin tespiti vs. hususlarında yeterli gelmediğinden, tutanağa ilişkin 

başlatılan soruşturma çoğunlukla sonuçsuz kalmaktadır.  

○ Seçime ilişkin şaibeler en çok oy verme ve sayım süreci ilişkin bulunmaktadır. 

Bu, süreç tek bir sınıfta yaşandığı için aslında denetimi oldukça kolaydır. 

ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda olduğu üzere, seçimlerde de güvenlik 

kameralarının bulunması, bu kameraların görüntü almasının engellenmesinin suç 

olarak düzenlenmesi ve kayıtların oy torbaları ile beraber seçim kurullarına 

incelenmek üzere teslim edilmesi bu sürece ilişkin şikayetlerin soruşturulmasını 

sağlayacak ve failler kolayca tespit edilerek cezalandırılabilecektir. Ayrıca, bu 

husus sandık çevresinde işlenen suçlara ilişkin kesin bir caydırıcılık 

sağlayacaktır. 

■ Bu düzenlemenin; seçmenlerin hür iradelerini baskı altına almayacak, oy 

verme işlemine etki etmeyecek şekilde düzenlenmesi demokrasinin 

işlemesi için hayatidir. 

● Okuma-yazma bilmeyen insanların iradelerini sandığa yansıtabilmeleri kanuni usul 

içerisinde oldukça güçtür; bu bariz sıkıntı sandık kurullarını kanuna aykırı şekilde 
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inisiyatif almaya ve oy kabinlerine birden fazla seçmence girilmesine teşvik etmektedir. 

Şanlıurfa’da müşahitler en çok bu hususu gözlemlemişlerdir; insanların oy 

kullanabilmeleri için göz yumulabilen bu durum gizli oy ilkesine aykırılık teşkil etmekte 

ve seçmenin özgür iradesini baskıya açık hale getirmektedir. 

○ Sandık Bölgesine, bina girişlerine büyük boyutlarda örnek pusulalar koyularak 

okur-yazar olmayan seçmenin burada yakınları yardımı ile pusulaları öğrenmeleri 

sağlanabilir 

○ Pusulalarda partilere ayrılmış bölümler; farklı renklerde renklendirilerek, farklı 

şekilde taranarak 50 yaş üstü eğitimsiz bir seçmenin tek başına partileri tek başına 

tanıyabileceği hale getirilebilir. 

● 298 sayılı Seçim Kanunu partilerden sandık kurulunda görevlendirilecek olanlar için bir 

eğitim şartı öngörmemiştir. Bu durum; özellikle kırsalda okuma-yazma becerisi dahi 

yetersiz seçmenin siyasi partilerin kontenjanından sandık kurulunda görev almasına; 

yapılması gereken işlerde yeterli beceriyi gösterememelerine ve kolayca manipule 

edilmelerine sebep olmaktadır. Yukarıda aktarılan örnek olayda;  siyasi parti 

kontenjanından kurulda görev alan üyenin uyarı levhalarını ters asacak kadar temel okuma 

bilgisinden bihaber olduğu görülmüştür. 

○ Bu hususa ilişkin 298 sayılı kanunda bir düzenleme yapılarak seçim güvenliğine 

katkı sağlanabilir. 

● Çoğunlukla öğretmenlerin atandığı sandık başkanlığı görevinin hukuka ve hakkaniyete 

uygun şekilde ifası seçim güvenliği için elzemdir. Ancak; hayatında hukuka ilişkin bir ders 

almayan, işi gereği nadiren hayatı doğrudan etkileyecek kararlar alan insanların; zaten işi 

gereği ilgisiz olduğu mevzuatı seçimden bir kaç gün önce öğrenerek seçim günü böyle bir 

görevi eksiksiz olarak ifa etmesini beklemek gerçekçi değildir. Bu durum, seçim günü 

sandık başkanlarının çoğunlukla pasif kalmalarına, ellerinde bulunan ve seçim güvenliğine 

önemli katkı sağlayacak yetkileri hiç kullanmamalarına sebep olmaktadır. 



 

7 

○ Seçim mevzuatı, yapılacak işler için bir yol çizse de sandık kuruluna bir yol haritası 

oluşturmaktan uzaktır; yapılması gerekenleri anlatmak da ama bunları şemalarla, 

görsellerle ifade etmediği için kişisel işleri gereği hukuki metinlerle çok az 

muhatap olmuş olan sandık kurulunca seçim mevzuatına nadiren 

başvurulmaktadır. Seçim mevzuatının daha sade hale getirilmesi; kronolojik olarak 

tüm seçim sürecini olası sorunları içerecek şekilde şemalarla ifade edilmesi seçim 

mevzuatını daha işler hale getirecektir. 

● Güçler ayrılığının mevcut olduğu ülkelerde seçim süreci yargı tarafından sürdürülür. İlçe 

ve il seçim kurulları, bölgenin en kıdemli hakimlerinden teşkil edilmektedir. Ancak; seçim 

tamamıyla sandık kurullarında gerçekleşiyor ve oylar sandık kurullarınca sayılıyor 

olmasına rağmen, sandık çevrelerinde partilerce görevlendirilmiş olanlar dışında hukuk 

insanı bulmak mümkün değildir. İlçe ve il seçim kurulları; hukukçulardan oluşmakta iken 

seçimin en kritik sürecinin yaşandığı ve seçim güvenliğinin en kırılgan olduğu sandık 

kurulu seviyesinde değil hukukçu üye / başkan, sandık başkanlarının danışabileceği 

hukukçu bulmak bile mümkün değildir. Bu sebeple sandık kurulu bir usulsüzlük 

oluştuğunda bunu nasıl hukuki olarak çözeceğini bilmediğinden başka bir usulsüzlük ile 

sorunu çözmeye çalışmakta ya da seçim güvenliğini tehlikeye düşürecek bazı hususlar, 

suçlar; tutanak tutmak gibi basit hukuki usullerin bilinmemesinden dolayı kayıt altına 

alınmamakta ve soruşturulamamaktadır. 

○ İl ve ilçe seçim kurullarında olduğu gibi sandık kurullarında da hukukçuların 

bulunmasının seçim güvenliğine önemli katkılar sağlayacağı izahtan varestedir. 

Seçimin bu seviyesinde; baroların da görev alarak masrafları seçime ilişkin 

harcamalardan sağlanacak şekilde en azından her okulda bir avukatın hukuki 

danışman olarak YSK’ca görevlendirilmesi, sandık kurulları seviyesinde doğan 

sorunların kişisel ilişkiler ile değil mevzuatın düzenlediği şekilde çözülmesinin ve 

işlenen suçlar hakkında hukuki bir takip yapılabilmesinin önünü açacaktır. 

Avukatlık mesleği, kamu hizmeti ifa etmesi dolayısıyla böyle bir görev için 
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uygundur; seçime avukatların da -en azından danışman olarak- dahil edilmesi 

seçimin her aşamasında hukukçuların bulunmasını sağlayacak ve en çok 

problemlerin yaşandığı seçim ve sayım sürecini daha güvenli hale getirecektir. 

 

Seçim Usulüne Dair 

● Kamu çalışanı kontenjanından sandık kuruluna dahil olan üye ve sandık başkanı seçim 

mevzuatı hakkında bilgisizdir. Bu durum seçim sonucuna etki edecek ölçüde yanlış 

yöntemler uygulamalarına sebep olmaktadır; aynı zamanda eksik bilgi düşük özgüvenle 

çalışmalarına ve kolayca manipüle edilmelerine sebep olmaktadır. 

● Kolluk kuvvetleri seçime ilişkin güvenlik önlemlerini alabilecek imkan ve inisiyatifden 

yoksun gözükmektedir. Örnek olayda; 1200-1300 civarında seçmenin oy kullanacağı 

okulda yalnızca üç jandarma personeli bulunduğu  ve seçime ilişkin sandık başkanının 

sahip olduğu yetkilerden bihaber oldukları gözlemlenmiştir 

 

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına Dair 

● Seçime katılan bir partiden beklenmeyecek şekilde CHP Şanlıurfa, kırsal bölgedeki etnik 

dağılım, konuşulan dil hakkında bilgi sahibi değildir. 

● Seçim gününe ilişkin organizasyonel bir hazırlık şehir dışından oy vermekten feragat etme 

pahasına gelecek insanların olduğu biliniyor olmasına rağmen yapılmamıştır. 

● Seçim günü; ölüm tehditleri alan risk altındaki gönüllü müşahitler servisle bırakıldıkları 

köylerden saatler boyunca iletişim eksiklikleri ve organizasyonel problemler sebebiyle 

alınamamıştır. 



 

9 

● Seçim öncesinde; CHP İl Başkanlığı’nda yapılan eğitim müşahitlere seçim mevzuatı 

hakkında yeterli bilgi vermekten uzaktır. Ayrıca; bölgenin demografisi, sosyoekonomik 

durumu, kültürü vs. hakkında müşahitler bilgilendirilmemiştir 

● CHP Şanlıurfa’nın organizasyonu ile seçimde görev alan gönüllü avukatların; seçim 

mevzuatı konusunda bir hukuk insanından beklenebilecek yetkinlik ve donanımdan uzak 

olduğu düşünülmektedir. Sayıca az olmaları, müşahitlerin beklediği desteği 

sağlayamamalarına yol açmıştır. 

● Bu raporda belirtilen olumsuzlukların yanısıra; CHP’nin Türkiye genelinde oy 

kaybederken Şanlıurfa’da daha önceki seçimlerin aksine bir milletvekili çıkarabilmesi 

seçim organizasyonun özellikle şehir merkezinde seçim güvenliğinde etkili olduğu 

göstermektedir. 

● Kırsal bölgede görev alacak müşahitlerin -varsa- o sandıklardaki CHP kontenjanından 

katılan kurul üyeleri ile iletişime geçmeleri sağlanamamıştır, görev alınacak sandıklarda 

CHP’den katılan kurul üyesi olup olmadığı bilgisi gönüllü müşahitlerle paylaşılamamıştır. 

 

Sandık Gücü’ne Dair 

● Sandık Gücü; yalnızca Türkiye’den değil farklı ülkelerden yüz civarında gönüllüyü 

seçimden en az bir gün önce Şanlıurfa’da toplayıp konaklamalarını sağlamıştır. 

Şanlıurfa’da yaşayıp seçim güvenliğine ilişkin görev alması kendileri için sorunlar 

yaratabilecek insanlar yerine şehir dışından gönüllülerin bir organizasyon altında şehre 

gelerek sandıklarda görev almaları seçim güvenliğine önemli katkılar sağlamıştır. 

● Seçim günü, Şanlıurfa’da gerçekleşen olayların gerek müşahitler eliyle gerek Sandık Gücü 

tarafından sosyal medyada ve ana akım medyada yayılmasının sağlanması; Şanlıurfa 

kırsalında seçime ilişkin işlenen suçların Türkiye gündemine yerleştirilmesi bu seçime 

ilişkin en önemli kazanımlardandır. Çözüme yönelik ciddi bir adım olarak onlarca yıldır 
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devam eden bu sorunun tam olarak tespiti, farklı şehirlerden ve ülkelerden gönüllülerin 

katılımı ile sağlanmıştır. 

● Seçim öncesinde; yakın zamanda yapılan yeni düzenleme ile seçim kanununa eklenen 

maddeler de göz önüne alınarak müşahitler için seçim rehberleri hazırlanmıştır. Bu 

rehberler şehirlerde ve Türkiye’nin çoğu yerinde çıkabilecek sorunlar konusunda görece 

yeterlidir ancak Şanlıurfa kırsalındaki durumlar öngörülmemiş ve bölge hakkında bilgi 

verilmemiştir. 

● Sandık Gücü’nün müşahitlere verdiği eğitimden, Şanlıurfa kırsalına özgü sorunların 

incelenerek buna ilişkin bir stratejinin geliştirilmediği anlaşılmaktadır. Bu durum seçim 

günü de bu şekilde gerçekleşmiş; şehir merkezinde Sandık Gücü müşahitleri seçim 

güvenliğine önemli katkılar sunarken kırsalda ciddi zorluklarla karşılaşmış ve çoğunlukla 

risk altında kalarak sandık çevrelerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. 

 

Neler Yapılabilir? 

Yukarıda aktarılan ve ülke genelinde seçim gözlemi yapan organizasyonlarca uygulanan seçim 

stratejisinin; organize bir çalışma ile kent merkezlerinde başarı gösterebildiği aşikardır. Doğu 

illerinin kırsal bölgeleri ise; toplumsal meselelerin  çoğunlukla kanuni düzenlemelere 

başvurularak değil kişisel ilişkilere ve geleneklere göre çözüldüğü yerlerdir. Seçim sırasında 

yaşanan anlaşmazlıklar, durumun mevzuata uygun olup olmadığı üzerinden değil, anlaşmazlığın 

taraflarının sahip oldukları güç ve sosyoekonomik durum üzerinden düşünülmekte ve karşı 

karşıya gelmeden bir fikir teatisi kesinlikle mümkün olmamaktadır. Böyle bir coğrafyada; 

şehirlerin nispeten güvenli ve şiddetten uzak atmosferleri kırsalda da varmışçasına gönüllü olarak 

oraya gelen bir müşahitten onlarca insan arasında seçim kurulunu mevzuatı uygulamaya 

yönlendirmesini / zorlamasını beklemek hem müşahiti risk altına sokmak da hem de bölge 

insanının tepkisi ile sandıktan uzaklaşmasına yol açarak sandık güvenliği açısından risk 

doğurmaktadır. Bu seçimde Şanlıurfa kırsalında müşahit olarak bulunmuş gönüllülerin çoğunda 
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oluşan ortak kanaat; seçim sırasında müşahitin yalnızca seçim sürecini gözlemleyerek usulsüz 

gördüğü uygulamaları tespit etmesi, kendisini risk altında hissediyorsa, ilerde seçim kuruluna 

yapılacak itirazlar için dayanak oluşturacak şekilde durumu belgelemesi ( görüntü alması, usülsuz 

kullanımları kayıt altına alması) kırsalda sandık güvenliğine ilişkin etkin bir faaliyet yürütürken 

müşahitin hayatını risk altına sokmamak ve işini yapmasını sağlamak için en sağlıklı yol olduğu 

şeklindedir. Böyle bir strateji; sayım sonrasında il ve ilçe seçim kuruluna delilleri ile yapılacak 

itirazlarla şaibeli/sorunlu sandıklarda seçimin yenilenmesine imkan sağlayarak ilk etapta seçimin 

şaibeli sandıklardan arındırılmasına önemli katkı sunabilir. Bu yöntem (görüntü almak); seçim 

sürecini düzenleyen 298 sayılı kanuna aykırılık teşkil etmemekle birlikte, fark edildiğinde baskı 

görmek, kayıtların silinmeye zorlanması gibi kendi risklerini de içinde barındırmaktadır. Ancak, 

böyle bir yöntemin uygulanacağının bilinmesinin dahi seçime hukuksuzca etki etmek isteyen 

çevreler için bir caydırıcılık oluşturacağı aşikardır. 
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EK 1: Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Uluhan Mahallesi, Sandık Sonuçları. 
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