SEÇMEN KÜTÜĞÜ NEDİR?

Bir kimsenin seçmen sıfatının tayini ve hangi sandıkta oy kullanacağına ilişkin olarak Nüfus
Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Adrese Dayalı Kayıt Sistemindeki bilgiler esas
alınarak, Yüksek Seçim Kurulu’nca düzenlenen seçmen listesine Seçmen Kütüğü denir.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ NEDİR?

Yurt dışında bulunan vatandaşların adres kayıt sistemindeki bilgilerine dayalı olarak
oluşturulan seçmen listesine “Yurt Dışı Seçmen Kütüğü” denir.
YURT DIŞI SEÇMEN LİSTESİ NEDİR?

Yurt dışında sandık kurulmasına karar verilen temsilciliklerin görev çevreleri gözetilerek ve
yurt dışı seçmen kütüğü esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu’nca oluşturulan ve elektronik
ortamda ilan edilen listeye seçmen listesi denir.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ NEDİR?

www.ysk.gov.tr internet sayfasından 02 Temmuz 2014- 9 Temmuz 2014 tarihleri arasında
ilan edilecek olan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne, seçmenler, adaylar ve siyasi partiler adına
yetkili kılınan kimseler tarafından yapılan itirazlar neticesinde listelerin güncel hale
getirilmesidir.
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ’NDE KAYDIM VAR MI, NASIL KONTROL ETMELİYİM?

Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliği taşıyan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen
Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce www.ysk.gov.tr internet
adresinden 2 Temmuz 2014 – 9 Temmuz 2014 tarihleri arasında ilan edilecektir.
Vatandaşlar 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00 den itibaren 9
Temmuz 2014 Çarşamba günü Türkiye saati ile 17.00 ye kadar güvenli sorgulama yöntemi
kullanılarak kurulan www.ysk.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak kayıtlarının
varlığını kontrol edebilirler.
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SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE SEÇMEN KAYDIM BULUNMUYORSA NE YAPMALIYIM?

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olan seçmen, Yurt Dışı Seçmen
Kütüğü’nde ismi bulunmuyor ise; 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00
dan itibaren 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü Türkiye saati ile 17.00 a kadar dış
temsilciliklere (Elçilik makamı,konsolosluklar) başvurarak adres beyan formunu doldurup
teslim etmeli ve alındı belgesini almalıdır.
Düzenlenecek Adres Beyan Formuna, Temsilciliklerce uygunluk görüşü de açıklamalar
kısmına eklendikten sonra taranarak, yurtdisi.secmen@ysk.gov.tr e-posta adresine
gönderilir.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde ismi bulunduğu halde kayıtlarında düzeltme veya yerleşim
yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler ne yapmalıdır.
Kayıtlarda düzeltme yada yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmen, 2 Temmuz 2014
Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00 dan itibaren 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü
Türkiye saati ile 17.00 a kadar dış temsilciliklere başvurarak adres beyan formunu
doldurup teslim etmeli ve alındı belgesi almalıdırlar.
Düzenlenecek Adres Beyan Formuna, Temsilciliklerce uygunluk görüşü de açıklamalar
kısmına eklendikten sonra taranarak, yurtdisi.secmen@ysk.gov.tr e-posta adresine
gönderilir.
Dış temsilcilikler kendi görev çevresi dışındaki yerleşim yeri değişiklik taleplerini kabul
edecek midir?
Dış temsilcilikler, kendi görev çevresi dışında yerleşim yeri beyan eden seçmenlerin
düzenleyecekleri Adres Beyan Formu hakkında da işlem yapmak zorundadır.( YSK 140/II
Sayılı Genelge Madde 4/b )
Yerleşim yeri yurt dışında olup da 2 Temmuz 2014- 9 Temmuz 2014 tarihleri arasında
Türkiye’de bulunanlar kayıt düzeltme ya da adres değişikliği yapmak isteyenler nereye
başvurmalıdır?
Yerleşim yeri yurt dışında olup da, ilan süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içinde
bulunanların Adres Beyan Formunu Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na doğrudan ya
da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvuruda bulunarak kayıt ve değişiklik yapabilirler.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıt ve değişiklik başvuruları posta yolu ile yapılabilir mi?
Yurt Dışı seçmen Kütüğüne kayıt veya değişiklik için posta ile yapılan müracaatlar dikkate
alınmaz.
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KİMLER YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ’NE YAZILAMAZ?

1- Haklarında kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunanlar
2- Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından Adres Kayıt Sisteminde yer
almayanlar, ilan süresi içinde “Adres Beyan Formunu” doldurmadıkları sürece
3- İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile yedek subay öğrencileri
dahil askeri öğrenciler
4- Türk vatandaşlığını kaybedenler
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne yazılamazlar.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ’NE KİMLER, HANGİ TARİHTE, NEREYE, NASIL İTİRAZ
EDEBİLİR ?

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne;
1- Seçmenler
2- Adaylar veya yetkilendirdiği kişiler
3- Siyasi parti genel merkezlerince görevlendirilenler
İtirazda bulunabilir.
Adaylar ve siyasi parti adına itiraza yetkili kılınan kişiler; Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı
tüm seçmenler ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu
anlaşılanlar ile ilgili olarak itirazda bulunabilirler.
**Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ancak kendileri ile ilgili olarak itiraz edebilirler.
İtirazlar, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün www.ysk.gov.tr internet adresinden ilan edildiği 2
Temmuz 2014 günü Türkiye saati ile 08.00 dan itibaren 9 Temmuz 2014 günü Türkiye
saati ile 17.00 kadar yapılmalıdır.
İtirazlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na doğrudan veya ilçe seçim kurulları yada
konsolosluklar aracılığıyla yazılı olarak yapılmalıdır. Kimliğini ispat edemeyenler, delil ve
gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde yapılmayan
itirazlar incelenmez.

GENEL MERKEZ SEÇİM İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmez.
**Seçmenin bulunduğu ülke makamları tarafından düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin
tespitinde geçerli kabul edilmez
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