Seçim gününde eşitlik
Kadın Koalisyonu
11 Ocak 2019

Bilgi edinme başvuruları

26 Aralık 2018: Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
 3 Ocak 2019: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
(CİMER)


Ayrıca…
2 Ocak 2019: HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe
Ertan’ın yazılı soru önergesi

SORULAR VE CEVAPLAR

Kadın Koalisyonu:

«Yurt içi seçmen kütüğünde kayıtlı, okuma yazma bilmeyen
seçmen sayısı kaçtır?»
«Yurt içi seçmen kütüğünde kayıtlı, Türkçe bilmeyen seçmen
sayısı kaçtır?»

YSK:
«Seçmen kütüklerinde seçmenlerin eğitim durumları, dil bilgisi,
medeni durum bilgisi, okuma yazma bilgisi gibi bilgiler
tutulmamaktadır.»

Kadın Koalisyonu:«Okuma yazma bilmeyen seçmenlerin bağımsız
ve gizli oy hakkının tam olarak güvence altına almak için
ne tür önlemler alınmıştır?»
YSK:

«31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için Yüksek Seçim
Kurulunun 02/01/2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararı ile Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu
ile Görev ve Yetkilerini Gösterir (138/II) sayılı Genelge kabul edilmiş, ilgili genelgenin
‘Okuma - yazma bilmeyen seçmenlerin oy kullanmaları” başlıklı 21. maddesi Okuma yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık
alanında yardım edilmez. Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde
kurul başkanı, birleşik oy pusulası üzerinde bulunan siyasi parti işaretlerinden hangisinin
hangi partiye ait olduğunu veya bağımsız adaylara nasıl oy verileceğini ve tercih ettiği
bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy
pusulalarını katlayıp sarı renkli zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.
Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme
yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez.’
şeklinde düzenlenmiştir.»

Kadın Koalisyonu:
«Yurt içi seçmen kütüğünde kayıtlı engelli seçmen sayısı kaçtır ve
bunlardan kaçı kadındır?»
YSK:
«Engelli seçmen sayısı = 759.680 bunlardan 42,75 kadındır.»
Kadın Koalisyonu:
«Yurt içi seçmen kütüğünde kayıtlı 65 yaş üzeri seçmen sayısı kaçtır ve
bunlardan kaçı kadındır?»
YSK:

«65 yaş üzeri seçmen sayısı = 7.578.277 bunlardan 55,51 kadındır.»

Kadın Koalisyonu:
«Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki bakım kurumlarında bulunan
seçmenlerin oy kullanma hakkını güvence altına almak için ne tür önlemler alınmıştır?»

YSK:
«298 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık
ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve
ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda istenir. Alınan bilgiler seçmen kütüğüne işlenmektedir.
Ayrıca, 2019 yılında yapılacak seçimlerde engelliler ile 75 yaş ve üzeri seçmenlerin daha rahat oy
kullanabilmeleri için ve engelli seçmenlerin oy kullanmada yaşadıkları sorunlara çözüm bulunabilmesi için
Başkanlığımız ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)
katkılarıyla 24-25 Şubat 2016 tarihlerinde “Engelsiz Seçim Çalıştayı” yapılmıştır.
Bununla birlikte sözü edilen Çalıştaya; Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, Milli
Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığından,
Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden, Adalet Bakanlığından, Radyo Televizyon Üst
Kurulundan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan ve konu ile ilgili Konfederasyonlardan katılım sağlanmıştır.
Bu kapsamda, Engelsiz Erişim Derneği tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 11/12/2018 tarih ve 21
sayılı yazı Başkanlığımız tarafından değerlendirilmiş olup Yüksek Seçim Kurulunun 12/12/2018 tarih ve 1103
sayılı kararı ile görme engelli seçmenlerin, istekleri halinde tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy
kullanabilmeleri maksadıyla yanlarında getirecekleri şablonlarla oy kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.»

Kadın Koalisyonu:
«Aşağıdaki grupların oy kullanma hakkının tam olarak güvence
altına alınmasını sağlamak için sandık yerlerine erişim, oy kullanma
yerlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi, bağımsız ve gizli oy hakkının
güvencesi bakımından ne tür önlemler alınmıştır?


Ortopedik engelliler



Görme engelliler



Kronik hastalığı olup evde tedavi gören kadın ve erkekler



Hastanelerde tedavi gören hastalar ve yakınları/refakatçiler (kadınlar ve
erkekler bakımından)



Yaşlı kadın ve erkekler.»

YSK:
«Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri
ile birlikte binaların giriş katlarında kullanabilirler. Engelli olarak kayıtlı olup olmadığınızı
www.ysk.gov.tr adresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve
e-Devlet Kapısından öğrenebilmeleri,
Engelli olarak kayıtlı değil iseler, askı dönemi içinde www.ysk.gov.tr internet adresinden temin
edecekleri “Engelli Beyan Formu”nu doldurarak bizzat veya bir yakınları aracılığı ile ilçe seçim
kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa veya Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptıkları takdirde seçmen durumlarının “Engelli” olarak
güncelleneceği,
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında
yine ilçe seçim kurulu başkanlığına veya muhtarlığa başvurmaları halinde seyyar sandık uygulaması
ile evlerinde oy kullanabileceklerdir.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenler; askı dönemi içinde “Engeli Nedeniyle Yatağa
Bağımlı Olduğu” veya “Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu
ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edecekleri “Seyyar Sandık Kurulu Talep
Formunu” doldurup yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe
seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları
adreste seyyar sandık uygulaması ile ay kullanabileceklerdir.»

Kadın Koalisyonu:
«Sandıkların kurulduğu okulların engelli erişimine uygun olması için rampa, asansör, kabartma yazı,
işaret dili tercümanı gibi düzenlemeler yapılmış mıdır?»

YSK:
«298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 74. maddesi gereğince,
seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar okullara konulmakta ve genellikle aynı okullar seçimlerde sandık
alanı olarak belirlenmektedir.
Engelli (ortopedik ve görme) seçmenlerin sandıklara erişimini kolaylaştırmak ve rahat oy
kullanabilmelerini sağlamak amacıyla bu seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar okulların giriş katına
konulmaktadır. Yapılan seçimlerde, okulların bahçe ve bina girişlerinin engellilerin erişimine uygun
olmadığı ve bir takım sıkıntılar yaşandığı gözlenmiştir.

Bu kapsamda, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ve 24 Haziran 2018
tarihinde birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde sandık konulan
okulların listesi il, ilçe ve mahalle detayında Milli Eğitim Bakanlığına ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı gönderilmiş, yapılacak seçimlerde benzer sıkıntıların yaşanmaması için bu okulların bina, eklenti
ve bahçe girişlerinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi (rampa yapılması) hususu bildirilmiştir.
Özetle teknolojik gelişmeler ve mevzuatsal değişiklikler doğrultusunda tüm seçmenlerin oy kullanmaları
ile ilgili yenilikler değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır.»

Kadın Koalisyonu:
«Sığınaklarda/Kadın Konukevlerinde kalan kadınların güvenlikleri
sağlanarak oy kullanma hakkını güvence altına almak için ne tür önlemler
alınmıştır?»
YSK:

«Sığınaklarda kalan veya sığınakta kalmayıp haklarında gizlilik kararı olan
kadınların sığınak ve konukevlerinin bulunduğu adresin Nüfus
Müdürlüklerince ikamet adresi olarak tescil edilmesi halinde oy
kullanmaları mümkündür.»

