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2015 Genel Seçimleri Hakkında ABD’de
Yaşayan TC Vatandaşlarına Duyuru
Değerli Yurttaşlarımız,
2015 seçimleri ülkemizin kaderini belirlemede son derece önemli olup,
sesinizi duyurmanız için de tarihi bir fırsattır.
Türkiye’de 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimlerde
sizleri bağlı bulunduğunuz konsolosluklarda oy vermeye davet ediyoruz!
Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmak için lütfen oy kullanın.
Unutmayın siz olmadan bizler 1 eksiğiz !

Yurtdışında hangi tarihlerde oy verebilirim?
Artık TC vatandaşları yurtdışında oy verebiliyor. ABD’de oy verme işlemleri
16 Mayıs-31 Mayıs 2015 tarihlerinde saat 10:00-19:00 arasında
yurttaşlarımızın bağlı bulundukları konsolosluk merkezlerinde
gerçekleştirilecektir.

Yurt Dışında Oy Kullanabilmeniz için Adımlar
1. Seçmen olarak nereye kayıtlıyım?
“Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olan her TC vatandaşı bağlı bulunduğu
konsoloslukta oy verebilir. “Yurtdışı Seçmen Kütüğü “ne kayıtlı olup
olmadığınızı (http://www.ysk.gov.tr) adresinden TC kimlik numaranızı
girerek kontrol ediniz.
2. Eğer kayıtlı değilsem…
Eğer yurtdışı seçmen kütüğünde kaydınız bulunamazsa veya kayıtlı
değilseniz, 14 Mart 2015 (TR saati ile 8.00) ile 27 Mart 2015 (TR saati
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ile 17.00) arasında bağlı bulunduğunuz konsolosluklara “Şahsen” başvuruda
bulunabilirsiniz (hangi konsolosluğa bağlı bulunduğunuzu ekteki sayfadan
öğrenebilirsiniz). Posta veya kurye ile seçmen kayıt işlemi/ itiraz başvuruları
kabul edilmeyecektir.
Eğer Türkiye’de iseniz en yakın nüfus müdürlüğüne sonra ilce seçim kuruluna
başvurabilirsiniz.
3. Kayıt için ne getirmem gerekiyor?
Bu işlem için konsolosluğa gelirken yanınızda bulundurmanız gereken
evraklar şunlar:
a. Fotoğraflı TC kimliğiniz veya pasaportunuz
b. ABD’de yaşadığınızı kanıtlayan bir belge (ehliyet, fatura, v.b.)
c. Doldurulmuş adres beyan formu: bu linkte bulabilirsiniz:*
http://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FormB_onsayfa.pdf
4. Alındı belgesi size ulaştıktan sonra birinci işlemi
tekrarlayarak kaydınızı kontrol ediniz.

Sıkça sorulan sorular:
! Seçim günü için randevu almamıza gerek var mı ?
Hayır, bu seçimlerde randevu sistemi kullanılmayacaktır. ABD’deki seçmen
vatandaşlarımız, 16-31 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki 16 gün boyunca
sandıkların açık bulunacağı saatlerde oy kullanabileceklerdir (hafta sonları
dahil).
! Seçim günü yanımda ne getirmem gerekiyor?
Oy vermek için mutlaka fotoğraflı TC kimliğinizi veya pasaportunuzu
yanınızda bulundurmanız ve oy verme işleminde kimliğinizi sandık
görevlisine ibraz etmeniz gerekiyor.
! Posta yoluyla oy kullanabilir miyim ?
Hayır, posta yoluyla oy verme işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Adres beyan formu hakkında bilgilendirmeyi burada bulabilirsiniz:
http://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FORMB-ARKASAYFA.pdf

*
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! ABD ve Türkiye çift vatandaşlığım var. Türkiye’nin genel
seçimlerinde oy verirsem ABD vatandaşlığımı kaybetme ihtimali
var mı?
Yok. ABD Yüksek Mahkemesi’nin 1967’de verdiği bir karara (Afroyim vs.
Rusk) göre ABD vatandaşı olarak başka bir ülkenin de vatandaşıysanız o
ülkenin seçimlerinde oy vermeniz yasaldır.
! Oy verme işlemleri ABD’nin hangi şehirlerinde yapılacaktır?
Washington, DC

Houston, TX

New York, NY

Miami, FL

Boston, MA

Los Angeles, CA

Chicago, IL
! Seçimler hakkında burada cevabı verilmeyen bir sorum var…
Türkiye Politika Merkezi (TPC) olarak seçimler için bir seçim danışma hattı
açtık. Bize sorularınızı bu numaradan arayarak iletebilirsiniz: +1 202-7688518
Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 7/24 açık bir çağrı merkezi var.
Telefon numarası: +90 312 444 99 75.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Sizi web
sitemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz:
http://www.voteturkiye.org
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