
Telefonla nasıl oy kullanılır
   

Kaydınızı yaptırın

• COVİD-19 pozitif olduğunuza dair kanıt hazırlayın. 
Bu amaçla sağlanması gereken:

 ○ Eğer PCR testi ise - test merkezinin yeri, pozitif 
testinizin tarih ve saati ve sağlık kurumundan alınan 
referans numarası (varsa)

 ○ Eğer RAT testi ise (Hızlı Antijen Testi) – marka ve 
seri numarası (varsa), pozitif testinizin tarihi ve saati 
ve pozitif testinizi kaydettirdiğiniz sağlık kurumunun 
referans numarası (varsa).

• 1800 413 960 numaralı telefonu arayın ve kaydınızı 
yaptırmak için ‘1’ seçeneğine basın. Kendi dilinizi 
konuşan bir tercüman isteyebilirsiniz. Kanıtınızı hazır 
bulundurun, çünkü görüşme sırasında COVİD-19 
nedeniyle karantinada olduğunuz için bir oy kullanma 
merkezine gidemediğinizi beyan etmeniz istenecektir.

• Size SMS veya e-posta yoluyla sekiz haneli 
bir telefonla oy kullanma kayıt numarası ve altı 
haneli bir güvenlik PIN numaranız gönderilecektir. 
Oy vermek için telefon açtığınızda bunları kullanmanız 
gerekecektir.

   
Oy verme

Arama sırasında bekleme süreleri uzun olabilir.

• Seçim bölgeniz için uygun olan oy pusulalarının 
görüntülerine bakmak için SMS veya e-postanızdaki 
bağlantıya tıklayın.

• Sekiz basamaklı kayıt numaranızı, PIN numaranızı ve 
oy verme tercihlerinizi hazır bulundurun.

• 1800 413 960 numaralı telefonu arayın ve oy 
kullanmak için ‘2’ seçeneğine basın. Kendi dilinizi 
konuşan bir tercüman isteyebilirsiniz. Operatör sizden 
şunları talep edecektir:

 ○ telefonla oy kullanma hakkınız olduğuna dair tekrar 
beyanda bulunma

 ○ sekiz haneli kayıt numaranızı ve altı haneli 
güvenlik PIN numaranızı sağlamanızı (adınızı veya 
adresinizi vermeyin - bu, oyunuzun gizli kalmasını 
sağlayacaktır)

 ○ oy pusulalarınızın bir görüntüsünün önünüzde 
olduğunu doğrulayın

 ○ operatörün oyunuzu nasıl kaydetmesini istediğinizi 
açıklayın

 ○ görüşmeyi bitirmeden önce, oyunuzu bu şekilde 
kullanmak istediğinizi onaylayın.

COVİD-19 testiniz pozitif çıktıysa ve seçim günü karantinada 
olacaksanız, 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan 2022 federal 
seçimlerinde sandıkta şahsen oy kullanmanız mümkün olmayacaktır. 

Telefonla oy kullanma, 13 Mayıs Cuma günü yerel saatle 18.00’den 
sonra COVİD-19 testi pozitif çıkan kişiler için 19 Mayıs Perşembe ile 
21 Mayıs Cumartesi arası açık olacaktır.

Eğer yakın temasta olduğu halde belirti göstermeyen bir kimse iseniz 
ve karantinada kalmanız gerekmiyorsa, yine de bir oy kullanma 
merkezinde oy kullanabilirsiniz.

COVİD-19’a 
yakalananların oy 
kullanması
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Çalışma saatleri

Çevirimiçi kayıt

Açılış 18 Mayıs Çarşamba 18:01 AEST (Doğu Avustralya Standart Saati)

Kapanış 21 Mayıs Cumartesi 16:00 AEST

Telefonla kayıt yaptırma 19 Mayıs Perşembe yerel saatle 8.30-17.30 arası

20 Mayıs Cuma yerel saatle 8.30-17.30 arası

21 Mayıs Cumartesi yerel saatle 08:00 - 16:00 arası  

Telefonla oy kullanma 19 Mayıs Perşembe yerel saatle 8.30-17.30 arası

20 Mayıs Cuma yerel saatle 08:30 - 18:00 arası

21 Mayıs Cumartesi yerel saatle 08:00 - 18:00 arası

Eğer kaydınızı yaptırdıysanız ve 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de sandıklar kapandığında oy kullanmak için hala 
sırada bekliyorsanız yine de oyunuzu kullanmanız mümkün olacaktır.

Oyunuz güvencededir
Telefonla oy kullanmanın güvenliğini  sağlamaya yönelik işlemler, Avustralya Seçim Komisyonu’nun oy kullanma 
mekezlerinde uyguladığı ve Seçim Yasasına bağlı kalan işlemlerle aynıdır.

aec.gov.au

Seçim Komisyonu Başkanı, Canberra. Electoral Commissioner, Canberra.
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