İLÇE SEÇİM KURULU,

SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA,
16 Nisan 2017

Konu: 16 Nisan 2017 günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması’nda Kurul İşlemlerine Karşı
şikâyetimin sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR
Kurulunuz tarafından düzenlenen sandık sonuç tutanağı 135 sayılı Genelgenin 45. Maddenin son iki
fıkrası düzenlemesine rağmen, müşahit olduğum halde tarafıma verilmemektedir. Şöyle ki, ilgili madde
aşağıdaki gibidir:
“Sandık sonuç tutanağının (Örnek: 129/A) birer sureti, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve
üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra seçime katılma yeterliliği olan ve talep eden siyasi parti
müşahitlerine (siyasi parti gözlemcilerine) verilir. Bu tutanaklar talep halinde öncelikle sandık kurulunun siyasi
partili üyelerine imza karşılığında 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 siyasi partinin adı
sandık kurulu tutanak defterine yazıldıktan sonra tutanağın teslim alındığına dair imzaları alınır.
Sandık kuruluna, seçime katılma yeterliliğini haiz siyasi parti sayısından beş fazla sayıda sandık sonuç
tutanağı verilir (298/105).”
Yukarıdaki belirtilen madde uyarınca yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek
hukuka aykırılığın giderilmesini arz ve talep ederim.
Aksi halde yapılan işlemlere karşı 298 sayılı Kanun 163. Maddesinin 1-2 fıkrası uyarınca sorumlular
hakkında cezai müeyyidesi olduğunu hatırlatırım.
Kurul başkan ve üyelerinin seçim işlerini bozması: Madde 163 — (Değişik:17/5/1979-2234/1md.)
“Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim muamelelerinin
yapılmasını ve oy verilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin butlanına bilerek sebebiyet
verirse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bunlar seçim neticelerini ilan etmezler, tutanağı asmazlar veya kanunen vermeye mecbur oldukları
tutanak suretlerini vermezlerse aynı ceza ile cezalandırılırlar. ”
Yukarıdaki belirtilen madde uyarınca yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek
hukuka aykırılığın giderilmesini arz ve talep ederim.
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298 s. Kanun md.165 uyarınca şikâyet dilekçesinin tutanağa geçirilmemesi suçtur.

