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Kimler Oy Kullanabilir?

Kimler Oy Kullanamaz?

18 yaşını doldurmuş ve seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi ile Kimlik Paylaşım Sisteminden alınan         
verilerle oluşturulan seçmen kütükleri sürekli güncellenmektedir.

 MERNİS Adres Kayıt Sistemi’nde yer almayanlar,
 Haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler, (Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 Md.)
 Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,
 Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler,
 Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler.

Hangi Adreste Kayıtlı Olduğunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?
Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, varsa engellilik 
durmunuzu ve seçim dönemlerinde hangi sandıkta oy 
kullanacağınızı www.ysk.gov.tr adresinin “Seçmen İşlemleri” 
bölümünden öğrenebilirsiniz. 

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; 
nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), resmî dairelerce 
verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik 
belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı 
mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik 
kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki 
belgeyi almayı unutmayınız.

Gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılar sıra bekletilmeden oy kullandırılır.
Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, 
bunların rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla 
binaların uygun yerlerine konulur (298/36-7, 74).
Görme engelliler, felçliler veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar 
o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan 
akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin 
yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye 
yardım edemez (298/93-2).
Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek 
amacıyla oy verme kabinine giremez; oy kullanma sırasında yardım 
edemez.

Seçmen Kütüğüne Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?
Yurt içi seçmen kütüğüne kaydolmak veya bilgilerinizdeki eksikliği ya da yanlışlığı düzeltmek için;
Seçim Dönemleri Dışında;
Bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunmanız,
Seçim Dönemlerinde Askı süresi içinde;
Adres Beyan Formu (Form A) ve elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi  veya faturası, noterden 
tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden biri ile bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne başvuruda 
bulunmalısınız. Nüfus müdürlüğünden alacağınız Adres Beyan Formunun imzalı ve onaylı bir örneği ile 
eklerini ilçe seçim kuruluna teslim ediniz.

Seçmen Durumunuzu 
Engelli Olarak Nasıl Güncelleyebilirsiniz?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 
görme ve ortopedik engelli seçmenlere ait bilgiler çevrim dışı alınarak SEÇSİS’e 
işlenmekte, böylece bu seçmenlerin aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş 
katlarında oy kullanmaları sağlanmaktadır.
Engelli olarak kayıtlı değilseniz, www.ysk.gov.tr internet adresinden indirdiğiniz 
“Engelli Beyan Formu”nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile ilçe seçim 
kuruluna veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek  üzere muhtarlığa 
veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptığınız takdirde seçmen 
durumunuz  “Engelli”  olarak güncellenecektir.

Hangi Belgelerle Oy Kullanabilirsiniz?

Engellilik Durumu Beyan Edilen Kişinin

T.C. Kimlik No :
Adı :
Soyadı :
Engelli durumu :        Görme                                                  İşitme       

       Ortopedik Merdiven Çıkamaz           

Cep Telefonu :
E-posta adresi :

İl :
İlçe :
Muhtarlık :
Cadde/Sokak :
Kapı No :
Daire No :
Beyan Eden Kişi
         Kendisi  ise                                        Yakını ise
İmza: T.C. Kimlik No:

Adı:
Soyadı:
Yakınlık Derecesi:
 İmza:

Teslim Alan (Muhtar veya İlçe Seçim Kurulu Yetkilisi )
Adı Soyadı:
Ünvanı:
İmzası/Mührü:

Tarih:

AÇIKLAMALAR

T.C.
…………SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

ENGELLİ BEYAN FORMU

KİMLİK BİLGİLERİ

ADRES BİLGİLERİ

2‐DOLDURULAN ENGELLİ BEYAN FORMU, YERLEŞİM YERİ ADRESİNİN BAĞLI OLDUĞU İLÇE SEÇİM KURULUNA VEYA İLÇE SEÇİM KURULUNA 
İLETİLMEK ÜZERE BAĞLI BULUNULAN MUHTARLIĞA VEYA DOĞRUDAN SEÇMEN KÜTÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLMELİDİR.

3‐ E‐POSTA VEYA CEP TELEFONU ALANLARINDAN BİRİNİ DOLDURMANIZ HALİNDE SEÇİMLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMELER TARAFINIZA 
GÖNDERİLECEKTİR.

1‐ BU FORMA ENGELLİLİK DURUMU BEYANI YAPILAN KİŞİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİNİN  DE EKLENMESİ GEREKİR.

MÜHÜR

Seçim İle İlgili Bilgi Almak İstiyor musunuz?

Genel seçimlerde, seçim süreçleri ile ilgili bilgilendirme mesajları almak istiyorsanız: 
www.ysk.gov.tr adresinin “Seçmen İşlemleri” bölümünden seçmen kaydınızı sorguladığınızda gelen sonuç 
ekranına e-posta adresinizi ve cep telefon numaranızı giriniz.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya 
haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır. Bu 
tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık 
kuruluna bırakılması gerekmektedir.

Oy Kabininde Bulundurulması Yasak Cihazlar

Engelli Seçmenler Sıra Bekletilmeden Oylarını  Verirler


