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KANUN

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7062 Kabul Tar h : 30/11/2017

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1-  (1)  Bu Kanunun amacı;  Yüksek  Seç m Kurulunun kuruluşu,  teşk latı,  görev  ve  yetk ler  le

çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt r.
Tanımlar
MADDE 2-  (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Başkan: Yüksek Seç m Kurulu Başkanını,
b) Başkanvek l : Yüksek Seç m Kurulu Başkanvek l n ,
c) Kurul: Yüksek Seç m Kurulunu,
ç) Üye: Yüksek Seç m Kurulu üyes n ,
fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Bağımsızlığı, Oluşumu ve Görevler

Kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
MADDE 3- (1) Kurul, görevler n  yer ne get r rken ve yetk ler n  kullanırken bağımsız ve tarafsızdır. H çb r

organ, makam, merc  veya k ş  Kurula em r ve tal mat veremez.
Kurulun oluşumu
MADDE 4- (1) Kurul, yed  asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyeler n altısı Yargıtay, beş  Danıştay Genel

Kurullarınca kend  üyeler  arasından g zl  oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seç l r.
(2) Üyeler n görev süres  altı yıldır. Süres  b ten üye yen den seç leb l r.
(3) Başkan ve Başkanvek l , Kurul üyeler  arasından g zl  oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seç l r.
(4) Başkan ve Başkanvek l  seç m  yapıldıktan sonra, Yargıtay ve Danıştaydan seç lm ş üyeler arasından ad

çekme le k şer yedek üye bel rlen r. Başkan ve Başkanvek l  ad çekmeye g rmezler.
(5) Kurulun görev süres  b ten üyeler  yer ne, yen ler n n bel rlenmes  ç n üç yılda b r ocak ayının k nc

yarısında seç m yapılır  ve üyeler n görev süres ,  seç lme tar hler ne bakılmaksızın bu ayın son gününden t baren
hesaplanır.  Yen  üyeler n  tamamının  seç lmeler ne  kadar  esk  üyeler  görevler ne  devam  ederler.  Her  yen leme
seç m nden sonra dördüncü fıkrada öngörülen usule göre yedek üyeler bel rlen r.

(6) Başkan veya Başkanvek l n n Kurul üyel ğ nden ayrılmadan görevler n  bırakmaları hâl nde, bu görevler
ç n seç m yapılır. Başkan veya Başkanvek ll ğ nden ayrılan üye, bu göreve yen  seç len üyen n yer n  alır.

(7)  Başkan  veya  Başkanvek l n n  Kurul  üyel ğ nden  ayrılmış  olması  durumunda  önce  üye  seç m  yapılır.
Seç len yen  üyen n de katılımıyla Başkan veya Başkanvek l  seç m  yapıldıktan sonra, bu seç m n sonucuna ve altıncı
fıkranın k nc  cümles nde bel rt len esasa göre yen  üyen n yer  bel rlen r.

(8) Kurul üyeler n n görev süres  dolmadan herhang  b r sebeple üyel kler n n sona ermes  hâl nde, bu üyeler n
yer ne yen  üye seç m  yapılır.

(9) Yed nc  ve sek z nc  fıkralar uyarınca yen  seç len üye, yer ne seç ld ğ  Başkan, Başkanvek l  veya üyen n
görev süres n  tamamlar.

(10) Başkan ve Başkanvek l , görevler  süres nce; üyeler se ht yaç duyulması hâl nde Kurulca bel rlenen süre
zarfında kurumlarından z nl  sayılırlar. Ancak kurumlarındak  aylık, ödenek ve her türlü zam ve tazm natlar le d ğer
özlük haklarından aynen yararlanmaya devam ederler.

Karar verme usulü
MADDE 5- (1) Kurul, kararlarını salt çoğunlukla ver r. Oyların eş tl ğ  hâl nde Başkanın bulunduğu tarafın

görüşü doğrultusunda karar ver lm ş olur.
(2) Kurulun prens p kararları on beş gün çer s nde Resmî Gazete’de yayımlanır; seç me l şk n d ğer kararları

se Kurulun resmî nternet s tes nde yayımlanır.
Kurulun görev ve yetk ler
MADDE 6- (1) Kurulun görev ve yetk ler  şunlardır:
 a) Seç mler n başlamasından b t m ne kadar,  seç m n düzen ç nde  yönet m  ve dürüstlüğüyle lg l  bütün

şlemler  yapmak veya yaptırmak, seç m süres nce ve seç mden sonra seç m konularıyla lg l  bütün yolsuzlukları,
ş kâyet ve t razları ncelemek ve kes n olarak karara bağlamak.

b) Türk ye Büyük M llet Mecl s  üyeler n n seç m tutanaklarını kabul etmek.
c) Cumhurbaşkanı seç m  tutanaklarını kabul etmek ve seç len Cumhurbaşkanı adına seç ld ğ ne da r tutanak

düzenlemek.
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