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SEÇMEN KÜTÜĞÜ NEDİR?

NASIL DÜZENLENİR?
DENETİMİ NASIL SAĞLANIR?

www.ysk.gov.tr adresinden seçim sonuçları ve istatistiksel veriler 

yayınlanmaktadır.



Seçmen Kütüğü Nedir?
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a göre seçmen olma               
niteliğine sahip olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile kimlik ve adres bilgilerinden 
oluşturulan kütüğe “Seçmen Kütüğü” denilir.

Millî Savunma Bakanlığından silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları, Genel Kurmay 
Başkanlığından askeri öğrenciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından oylarını daha rahat 
kullanabilmeleri için engelli (ortopedik ve görme) seçmenlerin, Adalet Bakanlığından ise kısıtlılar (TMK 
405 ve 406. maddeleri uyarınca) ile taksirli ve kasıtlı suçtan hükümlü bilgileri alınarak SEÇSİS’e işlenir.

Seçmen Kütüğü Nasıl Düzenlenir?

Seçmene ait ad, soyad, yaş, cinsiyet tashihi,         
seçme ehliyetini kaybettiren haller, vatandaşlık 
hakkını kaybetme veya yeniden kazanma ile vefat 
etme ve adres  değişikleri vb. bilgiler dikkate                                                                                           
alınarak seçmen kütüğü sürekli güncelleştirilir.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan 18                           
yaşını doldurmuş seçmenlere ait  kimlik ve adres 
bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi (AKS) ve 
Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) uygulamalarından 
web   servisleri aracılığı ile SEÇSİS’e aktarılmakta 
ve bu şekilde oluşturulan seçmen kütükleri sürekli 
güncellenmektedir. Ancak o yıl seçim yapılması 
durumunda seçmen listeleri hazırlanırken                    
on sekiz yaşın doldurulmuş olması hesabında 
seçim günü (o gün dâhil) esas alınır.

Seçmen Kütüğünün Denetimi Nasıl Sağlanır?
Seçmen Bilgilerinizi 365 Gün 7/24 İnternet Adresimizden Kontrol Edebilirsiniz.

Seçmenin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden yapmış olduğu yerleşim yeri, adres, kimlik bilgisi      
değişiklikleri bir gün sonra Adres Kayıt Sistemi üzerinden Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) aktarıldıktan 
sonra www.ysk.gov.tr adresinden yurt içi seçmen sorgulama veya yurt dışı seçmen sorgulama 
bölümlerinden görüntülenmektedir. 

Yurt içi seçmeni iseniz yurt içi seçmen 
sorgulama bölümünden,

Yurt dışı seçmeni iseniz yurt dışı seçmen 
sorgulama bölümünden,

veya
Mobil cihazınıza indireceğiniz 

(Android/iOS/WINDOWS)                            
“Seçmen Sorgulama” 

uygulamasından 

seçmen kaydı bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.

www.ysk.gov.tr adresinden;

Seçmen Kütükleri Siyasi Partilere Elektronik     
Ortamda Verilmektedir
Seçmen kütükleri; seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

Seçim Sonuçları Siyasi Partilerle Eş Zamanlı     
Olarak Paylaşılmaktadır
İlçe seçim kurullarınca Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) girişi yapılan sandık sonuç tutanağındaki                
partilerin aldığı oy sayıları ve taranarak elektronik ortama aktarılan imzalı sandık sonuç tutanakları,              
seçime katılan siyasi partilere web servis veya web ara yüzü ya da toplu veri aktarımı olarak eş zamanlı 
verilerek seçim sonuçları üzerinde siyasi partilerin denetimi sağlanır.
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