
CUMHURBAŞKANI VE 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ  

GENEL SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU  

 

Türkiye’de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan  Cumhurbaşkanı 
ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, yurtdışında yaşayan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dış temsilciliklerimizde oy 
kullanmaları mümkündür.  

Bu çerçevede, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olan vatandaşlarımız, 
16-17 Haziran 2018 tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında, 
seçimlerin 2.tura kalması halinde 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 
09.00-21.00 saatleri arasında “Vasileos Pavlou No.22, Paleo Psychiko” 
adresindeki Başkonsolosluğumuzda kurulacak olan 4 sandıkta oy 
kullanabileceklerdir.  

Vatandaşlarımız, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup 
olmadıklarını, Yüksek Seçim Kurulu’nun www.ysk.gov.tr adresinden 
sorgulama yapmak suretiyle kontrol edebilirler.  

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü 2 Mayıs 2018 tarihinde T.S.İ. 08.00’de ilan 
edilecek olup, seçmen kütüğüne itirazlar 12 Mayıs 2018 tarihinde T.S.İ. 
17.00’de sona erecektir.    

Seçimlerde oy kullanmak isteyen ve adres beyanı bulunmayan 
vatandaşlarımızın ivedilikle adres beyanında bulunmaları 
gerekmektedir. 

Vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel 
Seçimine aktif bir şekilde katılımı beklenmekte olup vatandaşlarımıza 
saygı ile duyurulur.  

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

27ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Στις Προεδρικές και Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 27ης Περιόδου που θα 
διεξαχθούν στην Τουρκία την 24 Ιουνίου 2018, οι υπήκοοι, μόνιμοι κάτοικοι του 
εξωτερικού, της Τουρκικής Δημοκρατίας, έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν 
στις Τουρκικές Διπλωματικές Αποστολές.   

Στα πλαίσια αυτά, οι υπήκοοι Τουρκίας, που κατέχουν την ιδιότητα του 
ψηφοφόρου εξωτερικού, θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στο 
Γενικό Προξενείο μας που βρίσκεται στην διεύθυνση Βασιλέως Παύλου 22, 
Παλαίο Ψυχικό, κατά την 16-17 Ιουνίου 2018 μεταξύ των ωρών 09.00 έως 21.00 
και σε περίπτωση που γίνει 2ος κύκλος κατά την 30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου μεταξύ 
των ωρών 09.00 έως 21.00 στις 4 κάλπες που θα υπάρχουν για το σκοπό αυτό.   

Οι υπήκοοι μας μπορούν να ελέγξουν έαν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους του εξωτερικού από την ιστοσελίδα της Ανώτατης Εκλογικής 
Επιστροπής www.ysk.gov.tr. 

Oι Εκλογικοί Κατάλογοι Εξωτερικού θα ανακοινωθούν την 2 Μαίου 2018 και 
ώρα 08.00 Τουρκίας και οι ψηφοφόροι θα μπορούν να προβάλλουν της 
αντιρρήσεις τους έως την 12 Μαίου 2018 και ώρα 17.00 Τουρκίας.  

Οι υπήκοοι μας που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους πρέπει 
επειγόντως να δηλώσουν τη διεύθυνση κατοικίας τους.  

Αναμένεται η ενεργή συμμετοχή των πολιτών μας στις Προεδρικές και Γενικές 
Βουλευτικές Εκλογές 27ης Περιόδου.  

Ανακοινώνεται προς γνώση των ενδιαφερομένων. 

Με εκτίμηση, 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

   

 

 


