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DAHA GÜZEL BİR GELECEK İÇİN; 
OY KULLANMAK SİZİN,

SEÇİMLERİ SAĞLIKLI BİÇİMDE YÖNETMEK 
BİZİM GÖREVİMİZDİR.
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 YÜKSEK SEÇİM KURULU (11 ÜYE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Misyon
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.

Yüksek Seçim Kurulu
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 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.

İl Seçim Kurulu
İl seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin 
başkanlığında merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşur.
Son milletvekili genel ve ara seçimlerinde kendi listesinden Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmiş en 
az bir üyeye sahip olan veya 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin dördüncü bendi gereğince Yüksek 
Seçim Kurulunca tespit ve ilân edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı olanlar il ve ilçe seçim 
kurullarında birer temsilci bulundururlar. İl seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar.
İl Seçim Kurulu, seçim çevresi içinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün 
tedbirleri alıp, İl’e bağlı ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il seçim çevresi için 
tutanak düzenlemekle görevlidir.

İlçe Seçim Kurulu
İlçe seçim kurulu; bir başkan ile altı üyeden oluşur. İki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli 
hâkim, kurulun başkanıdır. Kurulun iki üyesi kamu görevlileri arasından, dört üyesi ise son milletvekili 
genel ve ara seçimlerinde 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 olanlar arasından belirlenir.
İlçe seçim kurulları, ilçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün 
tedbirleri alıp, sandık kurullarını kurmakla, sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına 
karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamakla, ilçe çevresindeki sandık kurullarından gelen 
tutanakları birleştirerek il seçim kuruluna iletmekle görevlidir. 

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu
Yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim işlerini yürütmek üzere Ankara İl 
Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu oluşturulmuştur. Bir başkan, iki memur üye ve dört 
siyasi parti üyesinden oluşur. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü
Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara’da bir “Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü” ile her ilçede 
“Seçmen Kütükleri Bürosu” kurulmuştur. 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün kuruluş amacı; yasalara uygun olarak seçmenlerin eksiksiz 
belirlenmesini, kolay, hızlı, doğru oy vermelerini,  seçimin en kısa sürede sonuçlandırılmasını, vatandaşların 
görev ve sorumluluklarına uygun siyasal haklarını yüksek oranda kullanmalarını sağlayacak tedbirlerin 
alınmasını 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. 

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

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. 
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.

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


