
SEÇİMLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME  

 

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri 02 Ekim 2022 Pazar günü saat 09:00 – 17:00 

saatleri arasında Odamız hizmet binasında (Atatürk Mah. Fevzipaşa Caddesi No:17 Erzincan) 

yapılacaktır. 

 

Sandık yerleri aşağıda belirtildiği gibidir; 

 

GRUP NO KAT YERİ SANDIK YERİ 

1.Meslek Grubu / 1 Nolu Sandık 1. Kat Muhasebe Birimi 

2.Meslek Grubu / 2 Nolu Sandık 1. Kat Sanayi Birimi 

3.Meslek grubu / 3 Nolu Sandık 1. Kat Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 

 

5. Meslek Grubu / 5 Nolu Sandık 2. Kat Büyük Konferans Salonu 

4.Meslek Grubu / 4 Nolu Sandık 2. Kat Toplantı Salonu 

6.Meslek Grubu / 6 Nolu Sandık 2. Kat K Belgesi Birimi 

7. Meslek Grubu / 7 Nolu Sandık 2. Kat K Belgesi Birimi Yanındaki 

Ofis 

 

8. Meslek Grubu / 8 Nolu Sandık 3. Kat TSE Temsilciliği 

9. Meslek Grubu / 9 Nolu Sandık 3. Kat TSE Temsilciliği 

10. Meslek Grubu / 10 Nolu Sandık 3.Kat TSE Temsilciliği 

 

11. Meslek Grubu / 11 Nolu Sandık 3. Kat Kamu-Sen (TSE’nin yanı) 

12. Meslek Grubu / 12 Nolu Sandık 3. Kat Kamu-Sen (TSE’nin yanı) 

13. Meslek Grubu / 13 Nolu Sandık 3. Kat Kamu-Sen (TSE’nin yanı) 

 

 

1- Oy verme işlemi;  

 

➢ Vekaleten oy kullanılamaz.  

➢ Oy verme işlemi, yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. 

Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oy vermek üzere bekleyen seçmenler 

de oylarını kullanırlar.  

➢ Seçmen listesinde olmayan üye oy kullanamaz.  

➢ Gerçek kişi üyeler, oylarını nüfus cüzdanını ibraz ederek bizzat kullanacaklardır.  



➢ Tüzel kişi temsilcilerinin, Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdik edilmiş yetki belgesiyle beraber 

nüfus cüzdanlarını oy kullanma esnasında ibraz etmesi gerekmektedir. Yetki belgesi talepleri 

dilekçe ile yapılır. Yalnızca 1 (bir) yetkili için belge düzenlenebilir.  

➢ Müşterek yetkiye sahip temsilcilerin bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi 

düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır. 

➢ Münferit yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanacağı gibi 

münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk 

başvurana yetki belgesi verilir. 

➢ Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni belge verilmez. Yetki belgesinin zayi olması 

halinde aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi 

düzenlenebilir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep 

edilmesi halinde ise başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm 

temsilciler tarafından imzalanması zorunludur. 

 

2-  Oy pusulası ve zarfı, oyun kullanılması 

 

a) Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü 

bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için 

ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır. 

b) Oylar, ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda 

sandığa atılmak suretiyle kullanılır. 

c) Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı olan oy pusulalarını 

zarfa koymaları için kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı 

yerde zarfa konulması mecburidir. 

d) Oy pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının 

yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise de bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin 

oy hakkını sınırlayıcı tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen 

kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez. 

e) Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. 

Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen ya da açıkta oy kullanmak 

isteyen seçmenden zarf seçim kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum 

tutanakla tespit olunur. 

f) Seçim sandık kurulunun seçme yeterliliği taşıyan üyeleri mensubu bulundukları meslek 

grupları sandıklarında oylarını kullanır. 

 

 



 

 

 

3-  Geçersiz Oy Pusulaları  

 

Oy pusulalarının tasnifinde uygulanacak esaslar şunlardır; 

 

a) Seçim sandık kurulunca verilen mühürlü zarftan başka zarfa konulmuş pusulalar geçersiz 

sayılır. 

b) Seçmenlerin adını, soyadını, imzasını ve siyasi hüviyetini belli edecek herhangi bir alamet veya 

işaret taşıyan pusulalar geçersiz sayılır. 

c) Okunabilen ve seçilme yeterliliğini haiz olanlara verilenler hariç, ihtiva ettikleri adlardan 

hiçbirisi sandık kurulunca okunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır. 

d) Aynı zarftan çıkan muhtelif adlar taşıyan birden fazla oy pusulaları geçersiz sayılır. 

e) Bir zarftan aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların bir tanesi geçerli 

sayılır, diğerleri imha edilir. 

f) Bir oy pusulasında seçilme yeterliliğini haiz olanlarla olmayanların adları bir arada yazılı ise, 

seçilme yeterliliğini haiz olmayanların adları okunacak şekilde çizildikten sonra diğer şahısların oyları 

geçerli sayılır. 

g) Meslek komiteleri ve meclis seçiminde tüzel kişi unvanı yerine tüzel kişinin gerçek kişi 

temsilcisinin adı ve soyadının yazılması halinde bu isim çizilerek diğer şahısların oyları geçerli sayılır. 

h) Aynı oy pusulasında, meslek komitesi asil üyeliğine aday gösterilmeden, meclis üyeliğine aday 

gösterilenlere verilen oylar geçersiz sayılır. Oy pusulasında, sadece meslek komitesi üyelerinin 

belirtilmiş olması halinde bu oylar geçerli, sadece meclis üyelerinin belirtilmiş olması halinde ise bu 

oylar geçersiz sayılır. 

i) Oy pusulasında ilgili meslek grubu üyesi olmayan bir kişinin isminin bulunması halinde bu isim 

çizilerek, diğer şahısların oyları geçerli sayılır. 

j) Seçmenin hüviyetini veya oyunu belli edecek herhangi bir işaret, kayıt, ibare taşıyan zarfın 

içindeki oy pusulaları geçersiz sayılır. 

 

Kamuoyuna duyurulur 


