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Misyon

Seçimlerin; adil, şeffaf, güvenilir, serbest ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak.

Vizyon

Seçimlerin yönetim ve denetimi, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna 
gelmiştir. İlk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile il 
ve ilçelerde seçim kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara’da görev yapmak üzere Yüksek 
Seçim Kurulu kurulmuştur. Bu Kanun ile seçim güvenliği, yönetim ve denetimi kurallara 
bağlanmış, seçim sürecinde, iş ve işlemlerin seçim kurullarınca yürütüleceği, yargı 
gözetimi ve denetimine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu; 1961 Anayasasının “Cumhuriyetin Temel Kuruluşu” 
bölümü ile 1982 Anayasasının “Cumhuriyetin Temel Organları” bölümünde 
“Seçimlerin genel yönetim ve denetimi” başlığı altında anayasal bir kurum 
olarak yer almış olup, 1961 Anayasasının 75. maddesi ile 1982 Anayasasının 79. 
maddesinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerde; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde 
yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve 
seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme, 
kesin karara bağlama, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve 
Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

Anayasa’da “Yasama Bölümü” içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin 
genel yönetim ve denetimini yürüten bir Kurul olmayıp, seçimlerin yargısal denetimini 
de sağlayan ve kararlarına karşı başka bir mercie başvurulamayan bir Kuruldur.

Tarihçe

Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerini 
esas alarak, yargı denetimi ve gözetiminde, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, 
seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, 
seçimlerin yönetim ve denetim işlemlerinin; adil, şeffaf bir şekilde yürütülmesini 
sağlayacak düzenlemeleri yapmak ve uygulamak, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan 
seçmenlere ait bilgilerin doğru, güncel ve bir bütün olarak saklanmasını sağlamak, seçim 
sonuçlarını güvenli ve hızlı bir şekilde kamuoyuna duyurmaktır.
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Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve il-ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarının ilgili mevzuat gereğince vermesi gereken hizmetlerinin büyük 
bir çoğunluğu, 2006 yılında hayata geçirilen SEÇSİS (Seçim Bilişim Sistemi) ile bilgisayar 
ortamına taşınmıştır.

Seçim iş ve işlemlerinin bilişim altyapısı kullanılarak hizmet verilmeye başlanılması 
ile vatandaş odaklı, birlikte çalışılabilir bir e-devlet yapısına uygun, etkin, hızlı, kaliteli, 
sürekli, güvenilir ve şeffaf bir yapıda yürütülmesi sağlanmıştır. 

Ülke genelinde;

• 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde;
Yurt içi seçmen sayısı 42.571.284, 
Yurt dışı seçmen sayısı 228.019,

• 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde;
Seçmen sayısı 48.049.446, 

• 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında; 
Yurt içi seçmen sayısı 49.495.493, 
Yurt dışı seçmen sayısı 2.556.335,

• 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde; 
Yurt içi seçmen sayısı 50.189.930, 
Yurt dışı seçmen sayısı 2.568.979,

• 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde;
Seçmen sayısı 52.695.832,

• 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde; 
Yurt içi seçmen sayısı 52.894.115, 
Yurt dışı seçmen sayısı 2.798.726,

• 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde;
Yurt içi seçmen sayısı 53.741.838, 
Yurt dışı seçmen sayısı 2.866.979,

• 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde;
Yurt içi seçmen sayısı 54.049.940, 
Yurt dışı seçmen sayısı 2.899.069,
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2007-2016 yılları arasında ülke genelinde dört milletvekili genel seçimi, iki Anayasa 
değişikliklerinin halkoyuna sunulması, iki mahalli idareler genel seçimi ile iki Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ve bir Cumhurbaşkanı Seçimi olmak üzere 7 yıl 
içinde toplam 11 seçim yapılmıştır.

Özel kanunlardaki hükümler gereğince, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının, siyasi parti organlarının, sendikaların ve sulama birliklerinin seçimleri 
yapılmaktadır. Seçim sayısının artması nedeniyle seçimlerin hazırlık dönemleri kısalmış, 
buna bağlı olarak Yüksek Seçim Kurulu ile seçim kurullarının iş yükü artmıştır.

Öte yandan, 13/3/2008 tarihli ve 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1.  maddesiyle yurt 
dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim işlerini yönetmek üzere, 
Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu kurulmuştur.

9/5/2012 tarihli ve 6304 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. maddesiyle 
298 sayılı Kanun’un 94/A maddesinin birinci fıkrası:

“Yurt dışı seçmenlerin oy kullanmasında; sandık, gümrük kapılarında oy kullanma 
veya elektronik oylama yöntemlerinin birlikte veya ayrı ayrı uygulanmasına, seçim türüne 
ve yabancı ülkenin durumuna göre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Yüksek Seçim 
Kurulunca karar verilir. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanmalarına 
yönelik iş ve işlemlerde, Dışişleri Bakanlığının bilişim altyapısından faydalanılabilir. 
Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda, 
kullanılacak olan bilişim altyapısının oluşturulması ve güvenliği için gerekli tedbirleri alır.” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bulundukları 
ülkelerde kurulan sandıklarda ve gümrük kapılarında oy kullanması yönünde Yüksek 
Seçim Kurulunca karar verilmiştir. 

2015 yılında yapılan son Milletvekili Genel Seçiminde 54 ülkede 113 temsilcilikte sandık 
kurulmuş, 1.284.964 seçmene yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullandırılmıştır. 
Yurt dışında seçimlere katılım oranı %44.3 olarak gerçekleşmiştir ki dünya genelinde 
yüksek bir orandır.

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve 
döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Anayasa’nın 79. maddesi ile Yüksek Seçim Kuruluna; seçimlerin başlamasından 
bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 
yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün

Yüksek Seçim Kurulu
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yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını 
kabul etme görevi verilmiştir. 

Anayasa’da “Yasama Bölümü” içinde yer alan ve seçimlerin genel yönetim ve 
denetimini yürüten Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin 
altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının 
salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir 
başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde 
en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi 
partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla Yüksek 
Seçim Kurulunda da bir asıl bir yedek temsilci bulundurabilir. Bu temsilciler kurulun 
bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılırlar, ancak oy kullanamazlar. 1 Kasım 2015 
tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine göre kurulda 4 siyasi parti 
temsilcisi (AKP, CHP, MHP, HDP) görev yapmaktadır.

Görüldüğü üzere Yüksek Seçim Kurulu hem idari hem de seçim yargısı ile görevli, 
verdiği kararlara karşı hiçbir mercie başvurulamayan, nevi şahsına münhasır, bağımsız 
bir Kuruldur.

1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka 
renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen 
veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı 
ve kâğıdında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmak üzere, 
yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kâğıt hamurundan başlayarak 
zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; yapılacak işin hacmi, 
süresi ve niteliği dikkate alınarak belirleyeceği kendi üye veya üyelerinin veya imal 
ve teslim yerinde yetki vereceği ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı 
ya da üyesi hâkim veya hâkimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak 
ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri 
karşılığında göndermek,

2. Özel zarfların imali için gerekli “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigran 
kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kâğıt ve zarf imalinden sonra 
saklamak, katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen “Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her 
(400)’ü ve her (400)’lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık 
için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak,

Yüksek Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
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3. Bu Kanunda söz konusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi 
her türlü basılı kâğıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına 
zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az 
altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim 
kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilân 
etmek,

5. İl ve ilçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, il seçim kurullarının teşekkülüne, 
işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz 
konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar 
vermek,

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı 
yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin 
karara bağlamak,

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir 
olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının 
iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, alt kurullara yapılan itirazların silsilesine ve 
sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak,

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını 
sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak,

11. Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile 
belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri 
için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve 
büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının 
bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte 
birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi 
partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde 
yenileme kararının ilânından sonraki beş gün içinde ilân etmek,

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili 
ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek,

13. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt dışında bulunan vatandaşların 
oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak, 
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14. Yurt dışı seçim iş ve işlemlerinde seçim takvimi süresince Yurt Dışı İlçe Seçim 
Kurulunun verdiği görevleri yapmak üzere, ihtiyaç görülmesi halinde, Dışişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak bu Bakanlık mensupları arasından en az daire başkanı 
seviyesinde görevlendirme yapmak,

15. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.
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YARGITAY GENEL KURULUNCA 
SEÇİLEN 

6 YÜKSEK MAHKEME ÜYESİ 
SON MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE EN ÇOK 
OY ALMIŞ 4 PARTİ VE TBMM’DE GRUBU 

BULUNAN SİYASİ PARTİ TEMSİLCİSİ 
(AKP, CHP, MHP, HDP) 

DANIŞTAY GENEL KURULUNCA 
SEÇİLEN 

5 YÜKSEK MAHKEME ÜYESİ 

SEÇMEN KÜTÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
EĞİTİM VE TANITMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 
ÇAĞRI MERKEZİ 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
 YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

AYNİYAT SAYMANLIĞI 

İL SEÇİM KURULU (3 ÜYE) 

O İLDE GÖREVLİ 
 EN KIDEMLİ HAKİMİN 

BAŞKANLIĞINDA 3 HAKİM 
SON MİLLETVEKİLİ GENEL VE ARA 

SEÇİMLERİNDE KENDİ LİSTESİNDEN 
YASAMA MECLİSLERİNDEN BİRİNE 
SEÇİLMİŞ EN AZ BİR ÜYEYE SAHİP 

OLAN VEYA O İL VE İLÇEDE 
TEŞKİLATI BULUNAN PARTİ 

TEMSİLCİLERİ 

İLÇE SEÇİM KURULU (7 ÜYE) 

O İLÇEDE GÖREVLİ EN 
KIDEMLİ 1 HAKİM  

SON MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE 
MİLLETVEKİLİ ÇIKARMIŞ, O İLÇEDE 

TEŞKİLATI BULUNAN PARTİ ÜYELERİ  
(4 ÜYE) 

SANDIK KURULU (7 ÜYE) 

1 BAŞKAN  
1 İHTİYAR 

MECLİSİ/HEYETİ 
ÜYESİ 

SEÇİM ÇEVRESİNDE SEÇİME KATILAN VE İLÇEDE 
TEŞKİLATI BULUNAN SİYASİ PARTİLERDEN, SON 

YAPILAN MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE O İLÇEDE 
EN ÇOK OY ALMIŞ PARTİ ÜYELERİ (5 ÜYE) 

O İLÇEDE GÖREVLİ  
2 MEMUR ÜYE 

İl seçim kurulu, il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında merkez 
ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli hâkimlerden 2 asıl üye ve 2 
yedek üyeden oluşur ve il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar.

Son Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu genel ve ara seçiminde kendi listesinden 
Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmiş en az bir üyeye sahip olan veya Yüksek Seçim 
Kurulunca seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi partilerden o il ve ilçede 
teşkilatı bulunanlar birer temsilci bulundururlar.

İl Seçim Kurulu



İlçe seçim kurulu, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile 
görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkim kurulun başkanıdır. Kurulun iki asıl, iki yedek üyesi 
kamu görevlileri arasından, dört asıl, dört yedek üyesi de siyasi partilerden belirlenir. Bu 
kurul asıl üyeleriyle toplanır.

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına başkanlık 
edecek hâkimden sonra gelen en kıdemli hâkim başkanlık eder.

İlçe Seçim Kurulu  

1. İlçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün 
tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek,

2. Sandık kurullarını kurmak,

İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri:
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1. İl seçim çevresi içinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün 
tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek,

2. İlçe seçim kurullarına oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer seçim araç ve 
gereçlerini göndermek,

3. İlçe seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları 
inceleyerek derhal karara bağlamak,

4. İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları derhal cevaplandırmak,

5. Aday beyanname veya listelerini almak ve ilân etmek, bunlar hakkında yapılacak 
itirazları incelemek ve bu beyanname veya listelerden kanuna göre muteber 
olmayanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine 
göndermek ve ilân etmek,

6. İle bağlı ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il seçim çevresi için 
bir tutanak düzenlemek,

7. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 

İl Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri:



Oy verme işlemlerinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi için oluşturan kurula 
SANDIK KURULU denir.

Yurt dışında sandık kurulu bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel 
seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri birer isimden 
oluşur ve aynı usulle yedek üye seçilir. Yurt içinde sandık kurulu bir başkan, bir ihtiyar 
meclisi/heyeti üyesi (kamu görevlisi) ve son yapılan milletvekili seçiminde en çok oy 
almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşur. (Kurul üye sayısı üçten az olmaz.)

Sandık Kurulu 
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3. İlçedeki sandık kurullarına, oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer seçim araç ve 
gereçlerini göndermek,

4. Sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları 
inceleyerek karara bağlamak,

5. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları derhal cevaplandırmak,

6. İlçe çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek, ilçe seçim 
tutanağını düzenlemek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il 
seçim kuruluna derhal teslim etmek,

7. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.

1. Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandık alanında 
ise bina sorumlusuna aittir. Bina sorumlusunun bulunmadığı yerlerde ise bu yetki, 
en küçük numaralı sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye tarafından 
kullanılır (298/71-1, 82/1, 83/3),

2. Sandık alanında sandığın konulacağı yeri belirlemek, sokak başlarına, bu yeri gösterir 
göze çarpacak işaretler koymak veya sandığın yerini alışılmış araçlar ile duyurmak 
(298/71-2),

3. Ceza infaz kurumlarında cezaevi idaresinin de görüşü alınarak ilçe seçim kurulu 
başkanının gözetiminde sandığın konulacağı yeri belirlemek (298/85),

Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri:



4. Görev yaptığı sandığın seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da, başka bir sandık seçmen 
listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, bina sorumlularına, sandık 
kurulunda görevli olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık 
kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ilçe seçim 
kurulundan aldıkları belgelere istinaden oy kullandırmak, oy kullandıkları seçmen 
listesinin sonuna yazmak, imzalarını almak ve belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim 
etmek,

5. Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa 
geçirmek,

6. Hesaba katılan ve muteber sayılan oy pusulaları, sandık kurulunca düzenlenen 
tutanaklar, sayım ve dökümde kullanılıp alt tarafı kurulca imza edilen sayım cetvelleri, 
hesaba katılmayan, muteber sayılmayan veya itiraza uğrayan oy pusulaları ve hesaba 
katılmayan zarflar, tutanak defteri, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler 
halinde kurulun mührü ile mühürlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından 
imzalanıp bir torbaya konularak, kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna sandık 
kurulu başkanı ve ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslimini 
sağlamak (298/107-1),

7. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek şikâyet ve itirazları incelemek ve karara 
bağlamak, kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak (298/71-3-4),

8. Sandık kurulu tutanak defteri ile gerekli diğer tutanakları tutmak ve altını imzalamak, 

9. Sandık kurullarının kararları, oyların sayımı ve dökümü ile tutanakların 
düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine yapılan itirazları ilçe seçim kuruluna 
göndermek (298/128-3), oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine 
ilişkin iş ve işlemler ve sandıkla ilgili kararları vermek,

10. Kanunlarla ve Yüksek Seçim Kurulu genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri 
yapmak (298/71-6).

Yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim işlerini yürütmek 
üzere Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu oluşturulmuştur. Bir 
başkan, iki ihtiyar meclisi/heyeti üyesi (kamu görevlisi) ve dört siyasi parti üyesinden 
oluşur. 

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu
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1. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim iş ve 
işlemlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak ve gereken bütün tedbirleri almak,

2. Yurt dışı sandık kurullarını kurmak,

3. Oy pusulaları ile arkası kendi mührüyle mühürlenmiş oy zarflarını ve diğer seçim 
araç ve gereçlerini oy verme işleminin başlayacağı günden en geç yedi gün önce 
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili yurt dışı temsilciliklerinde hazır bulunacak şekilde 
göndermek veya gerekli görülmesi halinde oy sandığı, oy verme kabinleri gibi 
araçların mahallinden teminini Dışişleri Bakanlığından istemek,

4. Yurt dışı sandık kurullarının işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itiraz ve şikâyetleri 
incelemek ve karara bağlamak,

5. Yurt dışı sandık kurulu başkanlıklarınca seçim iş ve işlemleri hakkında sorulacak 
hususları derhal cevaplandırmak. Yurt dışı seçmen kütüğüne, askı süresinde 
doğrudan ya da konsolosluklar aracılığıyla yapılacak itirazları sonuçlandırmak, 
verilecek kararları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne göndermek ve bu 
kararlara uygun gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerini yaptırmak,

6. Yerleşim yeri adresi yurt dışında olup da, yurt dışı seçmen kütüğünün askı süresi 
içinde herhangi bir nedenle yurt içerisinde bulunan seçmenlerin, yurt dışı seçmen 
kütüğüne kayıtlarının yapılması için doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla 
iletilen adres beyan formlarını onaylayarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğüne göndermek,

7. Askerlikten terhis olanlardan yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanlar ile 
kısıtlılık hali sona erenlerin, doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletilen 
başvurularını kabul etmek ve yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını sağlamak,

8. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmakla beraber, (izinli olsalar bile) silah altında 
bulunan erler, erbaşlar ve askeri öğrenciler ile kesinleşmiş mahkeme kararı ile 
kısıtlanan seçmenlerin yurt dışı seçmen kütüğündeki kayıtlarının dondurulmasına 
karar vermek,

9. Yurt dışı seçmen kütüğüne yazılması için askı süresi içinde yapılan başvuruların 
kütüğe kaydedilmesine karar verildiği hâlde, kesinleşen yurt dışı seçmen kütüğünde 
ismi yer almayan seçmenlerin, yurt dışı seçmen kütüğünün kesinleşmesine 
bakılmaksızın kütüğe ilave edilmelerine karar vermek ve Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğüne göndermek,

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
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10. Yurt dışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbalarını genel esaslara uygun bir 
şekilde yurt içerisinde oy verme süresi bittikten sonra; bir başkan, bir kamu görevlisi 
üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi 
partinin bildirdiği bir asil bir yedek üyeden oluşan yeteri kadar sandık kurulu 
kurmak suretiyle denetimi altında açtırarak sayım ve dökümünü yaptırmak, tutanak 
tutturmak ve birleştirme işlemlerini yapmak, ayrıca geçici gümrük kapısı seçim 
kurullarından gelen sonuçları birleştirmek ve Ankara İl Seçim Kuruluna iletmek,

11. Kanunlarla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.

Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara’da bir “Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü” 
ile her ilçede “Seçmen Kütükleri Bürosu” kurulmuştur. Seçmen kütüğü, Yüksek Seçim 
Kuruluna bağlı olarak kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından, bu yasaya 
uygun olarak tasarlanacak, planlanacak, yönetilecek ve yürütülecek çalışmalarla elde 
edilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluşunun çalışma amacı; yasalara uygun 
olarak seçmen vatandaşın eksiksiz belirlenmesini, mükerrer yazımın önlenmesini, 
seçmenin kolay, hızlı, doğru oy vermesini, seçimin çabuk sonuçlanmasını, mükerrer oy 
kullanan seçmenlerin tespitini, vatandaşların görev ve sorumluluklarına uygun siyasal 
haklarını yüksek oranda kullanmalarını sağlayacak bilginin; toplanması, düzenlenmesi, 
saklanması, işlenmesi, kullanılır hale getirilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasını ve 
dağıtımını sağlamaktır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; çalışmalarını, proje, program, raporlama ve 
gelişmiş yönetim tekniklerine uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen ilkeler 
içinde yürütür. Genel Müdürlüğün denetleme ilke ve yöntemi, Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir ve uygulanır. 

Yüksek Seçim Kurulunca; seçmen kütüğünün önemi, düzenleme yöntemleri, 
seçmenlerin görevleri, bu çalışmanın vatandaşa ve devlet hayatına katkı ve yararları, bu 
çalışmada uygulanan teknikler ve gerekli bilgiler; bütün ülke ve vatandaşları kapsayan, 
sürekli tanıtma programları ile yaygınlaştırılır.

Seçmenlik sıfatının tayininde esas, seçmen kütüğüdür.

Seçmen kütüğünde; seçmenin; adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu 
ilçe adı, oturduğu yer adresi bulunması esastır.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü

13



Seçmen Kütüğü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun’a göre seçmen olma niteliğine sahip olan; vatandaşları tek olarak 
tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres kayıt sistemindeki bilgiler esas 
alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenen elektronik 
ortamdaki bilgiler topluluğuna “Seçmen Kütüğü” denir. 

Yurt dışında bulunan vatandaşların adres kayıt sistemindeki bilgilerine dayalı olarak 
oluşturulan bilgiler topluluğuna da “Yurt Dışı Seçmen Kütüğü“ denilir.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluşunun çalışma amacı; yasalara uygun olarak 
seçmen vatandaşın eksiksiz belirlenmesini, seçmenin kolay, hızlı, doğru oy vermesini, 
seçimin çabuk sonuçlanmasını, vatandaşların görev ve sorumluluklarına uygun siyasal 
haklarını yüksek oranda kullanmalarını sağlayacak bilginin; toplanması, düzenlenmesi, 
saklanması, işlenmesi, kullanılır hale getirilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasını ve 
dağıtımını sağlamaktır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; çalışmalarını, proje, program, raporlama ve 
gelişmiş yönetim tekniklerine uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen ilkeler 
içinde yürütür. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Eğitim ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, 
Bilgi İşlem Merkezi ve Çağrı Merkezi görev yapmaktadır.

14

Yüksek Seçim Kurulunun sekreterlik, personel, idari, mali ve diğer yardımcı hizmetlerini 
yürütmek üzere, kurul bünyesinde “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Personel Şube Müdürlüğü, Yazı 
İşleri Şube Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü ve Ayniyat 
Saymanlığı görev yapmaktadır.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
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