T.C
YÜKSEK SEÇİM KURULU

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ BİRİNCİ OYLAMA
ve
27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
GENEL SEÇİMİ
SANDIK KURULU TUTANAK DEFTERİ

SANDIK NO: ……....

2018

-T U T A N A KNO: 1
23 Haziran 2018 Cumartesi Günü saat ..............’de/da,
……………………………………….Mahallesi/Köyünde bulunan,
……………………………………….Lisesine/İlköğretim Okuluna/Binasına gelindi.
Oy vermenin düzenli yürütülmesi amacıyla 298 sayılı Kanun hükümlerine uygun
olarak ……………….No.lu sandık yeri belirlendi.
Seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde ve gizli olarak vermelerini sağlayacak
kapalı oy verme yerleri hazırlandı.
İşbu tutanak sandık kurulu başkanı ve hazır bulunan kurul üyeleri ile bina sorumlusu
tarafından imzalandı. 23/06/2018
Sandık Kurulu Başkanı

Bina Sorumlusu

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

NOT 1: Bu tutanak, 298 sayılı Kanun'un 74, 75 ve 76. maddeleri hükümleri uyarınca
düzenlenmiştir.

-T U T A N A KNO: 2
24 Haziran 2018 Pazar günü saat …………………de/da oy verme yeri olan …………………
Mahallesinde/Köyünde bulunan ………………………….................okuluna/binasına gelindi.
Kurulda çoğunluğun sağlanmasını müteakip sandık kurulu başkan ve üyeleri hazır bulunanlar
önünde birer birer andiçti.
(Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve
doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım
ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.)
Onaylı sandık seçmen listelerinden bir tanesi (Örnek: 2) sandık kurulunda bırakılıp, diğeri
(Örnek: 2-C) seçmenlerin kolayca görüp inceleyeceği uygun bir yere asıldı.
İlçe seçim kurulundan teslim alınan kese içerisindeki sandık kurulu mührü ile "TERCİH/EVET"
mühürleri sandık kuruluna gösterildikten sonra masaya konuldu.
Sandıkların boş olduğu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri ve müşahitler önünde tespit edilerek
sandık kapatılıp, mühürlendi.
Sandık kurulu üyeleri ve hazır bulunanlar önünde, ilk önce Cumhurbaşkanı adayları birleşik oy
pusulalarının bulunduğu paket açılarak oy pusulaları sayıldı. Aşağıda belirtilen sayıda birleşik oy
pusulası olduğu tespit edildi, her birinin arkası sandık kurulu mührü ile mühürlendi.
Daha sonra 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi birleşik oy pusulalarının bulunduğu paketler
açılarak oy pusulaları sayıldı. Aşağıda belirtilen sayıda birleşik oy pusulası olduğu tespit edildi, her
birinin arkası sandık kurulu mührü ile mühürlendi.
Aynı şekilde ilçe seçim kurulu başkanından teslim alınan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı
mührünü taşıyan zarflar sayıldı; aşağıda belirtilen sayıda zarf olduğu tespit edildi, her birinin üzeri
sandık kurulu mührü ile mühürlenerek oy zarfları çift mühürlü hale getirildi.
Önceden hazırlanan oy verme kabinine/kabinlerine (Örnek: 19 ve 20) sayılı açıklama ile
Cumhurbaşkanı seçimi için (Örnek 402) aday listesi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için
(Örnek: 44) aday listesi asıldı.
Oy verme işleminin saat ….….….….…..’de/da başladığına dair işbu tutanak birlikte
düzenlenerek imza altına alındı. …../…../2018
Birleşik Oy Pusulası Sayısı
Cumhurbaşkanı Seçimi

*** Ortak Zarf Sayısı

……………………..
---------------……………………..

Milletvekili Genel Seçimi :

*** Her iki seçim birleşik oy pusulaları tek zarfta kullanılacaktır.
Sandık Kurulu Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

SANDIĞIN AÇILMASI, ZARFLARIN SAYILMASI
GEÇERLİ VE GEÇERSİZ OY ZARFLARININ AYRILMASI İLE İLGİLİ TUTANAK

-T U T A N A KNO: 3
Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 sayılı Genelge gereğince
sandık çevresinde oy kullanacak seçmen kalmadığının tespitini müteakip saat …….’de/da oy
verme işlemi tamamlandı. 135 sayılı Genelgenin 35. ila 44. maddelerinde belirtilen tüm
işlemler yapılarak, aynı genelge esaslarına uygun olarak sandık oy verme yerinde hazır
bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açıldı.
Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayıldı.
İki sayım sonucunun aynı olduğu tespit edildi. /İki sayım arasında fark olduğu tespit
edildiğinden, üçüncü sayım yapılarak sonucuna göre işlem yapıldı.
Kullanılan toplam zarf sayısının …………. adet olduğu tespit edildi. Tespit edilen
…………. adet zarf (Örnek: 404 ve 86) sayılı tutanağın ilgili bölümüne yazıldı.
Bütün zarflar sayıldıktan sonra, geçerli olup olmaması yönünden kontrol edilir.
Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık
kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık
kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir
işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü
bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi
ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi
bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli
sayılır. İtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, başkan
tarafından bir kenara ayrılır. Sandık kurulu, bütün zarflar kontrol edildikten sonra,
itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını
verir. Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı
ayrı ayrı tutanağın ilgili yerine işlenir. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri
mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. Bu işlemler
yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy
kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit veya
eksik ise başkaca bir işlem yapılmaz. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise
eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi
halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından,
eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal
yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı tutanağa yazılır.
Yukarıda belirtilen işlemler bittikten sonra, geçerli oy zarfları sandığın içine
tekrar konularak sayıma geçilir.)
Yukarıda bahsedilen işlerden sandık kurulumuzla ilgili olanlar tek tek yapılmış olup,
işbu tutanak birlikte düzenlenerek imza altına alındı. …../…../2018
Sandık Kurulu Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

SANDIK KURULLARINCA DÜZENLENECEK TUTANAK
-T U T A N A KNO: 4
Oy verme işlemi saat …………..’de/da tamamlandıktan sonra; sandık seçmen
listesinde yazılı seçmenlerin adları hizasındaki imza veya parmak izleri sayıldı.
(……..…..adet) imza olduğu tespit edilerek tutanağa geçirildi. Oy sandığı, hazır bulunanlar
önünde açıldı.
Sandıktan çıkan zarflar sayıldı, zarf toplamı sandık sonuç tutanağı (Örnek: 404 ve
86)’e işlendi. Sandıktan çıkan zarf sayısının oy veren seçmen sayısına eşitliği sağlandı.
Geçersiz zarflar (varsa) ayrıldı. Geçerli zarflar açıldı. Geçerli oy pusulaları tutanaklara
yazıldı. Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları ait olduğu zarfın içinde
olmak üzere ayrı paket yapılarak bağlandı ve üzeri mühürlenerek sayısı yazıldı, ilgili tutanağa
geçirilerek oy torbasına konuldu.
Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oylar sayım döküm cetvelinin (Örnek 403) ilgili
alanına işlendi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oylar sandık sonuç tutanağının
(Örnek 404) ilgili yerlerine işlendi
Milletvekili adaylarının aldıkları oylar sayım ve döküm cetvelinin (Örnek: 85) ilgili
alanına işlendi.
Yine Milletvekili seçiminde siyasi partilerin aldıkları oylar sandık sonuç tutanağının
(Örnek 86) ilgili yerlerine işlendi.
Örnek: 86 ve 404 No.lu karekodlu tutanakların onaylı ve imzalı bir örneği ilçe seçim
kuruluna teslim edilmek üzere torbasına konuldu.
İşbu tutanak birlikte düzenlenerek imza altına alındı. 24/06/2018

Sandık Kurulu Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

SANDIK SONUÇ TUTANAĞININ ADAYLARA VE SİYASİ PARTİLERE
VERİLMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLENECEK TUTANAK
-T U T A N A KNO: 5
135 sayılı Genelge'nin 44. maddesine göre; (Örnek: 404 ve 86 ) sayılı sandık sonuç
tutanağının birer sureti, talep eden Cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileri ve siyasi partiler
ile bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve
üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir. Bu tutanaklar, talep halinde
öncelikle sandık kurulunun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. Ancak bu halde, o
partinin müşahidine ayrıca tutanak verilmez.
Müşahitlere verilecek sandık sonuç tutanakları, çok yapraklı kopyalı suret biçiminde
hazırlanır. Sandık sonuç tutanağı verilen müşahit ve sandık kurulu üyelerinin ad ve soyadları
ile temsilcisi oldukları ilgili Cumhurbaşkanı adayın/siyasi partinin ve bağımsız adayın
müşahidinin adı ve soyadı sandık kurulu tutanak defterine yazıldıktan sonra tutanağın teslim
alındığına dair imzaları alınacağı belirtilmekle;
Seçime katılan Cumhurbaşkanı adaylarının temsilcilerine ve siyasi partiler ile
bağımsız adayların müşahitlerine/sandık kurulu üyesine yukarıdaki hükümler uyarınca imza
karşılığı sandık sonuç tutanağı teslim edildi.
İşbu tutanak birlikte düzenlenerek imza altına alındı. 24/06/2018
Seçime katılan Cumhurbaşkanı
ve
Seçime Katılan Siyasi Partinin ve Bağımsız Adayın Adı Müşahidinin/ Sandık Kurulu Üyesinin Adı Soyadı İmzası

1- ……….……………………………………………

………………………………….

2- ……….……………………………………………

………………………………….

3- ……….……………………………………………

………………………………….

4- ……….……………………………………………

………………………………….

5- ……….……………………………………………

………………………………….

6- ……….……………………………………………

………………………………….

7- ……….……………………………………………

………………………………….

8- ……….……………………………………………

………………………………….

9- ……….……………………………………………

………………………………….

10- ……….…………………………………………..

………………………………….

11- ……….…………………………………………..

………………………………….

12- ……….…………………………………………..

………………………………….

13- ..…….……………………………………………

………………………………….

14- …….……………………………………………..

………………………………….

15- …….…………………………………………….

………………………………….

16- …….…………………………………………….

………………………………….

17- …….…………………………………………….

………………………………….

18- …….…………………………………………….

………………………………….

19- …….…………………………………………….

………………………………….

20-…….……………………………………………

………………………………….

21-…….……………………………………………

………………………………….

22-…….……………………………………………

………………………………….

23-…….……………………………………………

………………………………….

24-…….……………………………………………

………………………………….

25-…….……………………………………………

………………………………….

26-…….……………………………………………

………………………………….

27-…….……………………………………………

………………………………….

28-…….……………………………………………

………………………………….

29-…….……………………………………………

………………………………….

30-…….……………………………………………

………………………………….

31-…….……………………………………………

………………………………….

Sandık Kurulu Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

SAYIMA İLİŞKİN KÂĞIT VE BELGELERİN
PAKETLENEREK TORBAYA KONULMASI
-T U T A N A KNO: 6
Sandık kurulları, kâğıt ve belgeleri ayrı ayrı olmak üzere, ilçe seçim kuruluna teslim
etmek için aşağıdaki şekilde hazırlar;
a) Zarflar açıldıktan sonra hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulaları,
b) Zarflar açıldıktan sonra itiraz edilen, fakat geçerli sayılan oy pusulaları,
c) Zarflar açıldıktan sonra hesaba katılmayan oy pusulaları (ait olduğu zarfın içinde),
ç) Açılmadan geçerli sayılmayıp saklanan zarfları,
d) Kullanılmayarak artan ve iptal edilmiş bulunan oy pusulaları,
e) Kullanılmayarak artan zarfları,
f) İmzalı Cumhurbaşkanı seçimi sayım ve döküm cetvelleri (Örnek 403) sayılı
karekodlu tutanak.
g) İmzalı Cumhurbaşkanı seçimi sandık sonuç tutanağı (Örnek 404) sayılı karekodlu
tutanak.
h) İmzalı Milletvekili seçimi sayım ve döküm cetvelleri (Örnek: 85) sayılı karekodlu
tutanak,
ı) İmzalı Milletvekili seçimi sandık sonuç tutanağı (Örnek: 86 ) sayılı karekodlu
tutanak,
i) Geçerli sayılmış zarfları,
j) Tutanak defteri,
k) Sandık seçmen listesi
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için ayrı ayrı paketlenerek, üzerine sayıları
yazılarak, üstü sandık kurulu mührü ile mühürlenip tamamı aynı torbaya konuldu. Torbanın
ağzı bağlanarak mühürlendi. Sandık alanı son kez gözden geçirildi. Sandık alanında seçim ile
ilgili hiçbir seçim evrakının kalmadığı görüldü. İşbu tutanak birlikte düzenlenerek imza altına
alındı. .……/…../2018

Sandık Kurulu Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

-T U T A N A KNO: 7

-T U T A N A KNO: 8

-T U T A N A KNO: 9

-T U T A N A KNO: 10

-T U T A N A KNO: 11

-T U T A N A KNO: 12

-T U T A N A KNO: 13

(………) No.lu sandık kurulu tutanak defteri
(………) Sayfadan ibaret olduğu tasdik olunur. .…./.…./2018
Hâkim
İlçe Seçim Kurulu Başkanı
(Mühür-İmza)

İlgili Kanun ve Madde: 298/69

