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Kaydolma ve oy kullanma
kılavuzu
18 yaşında veya daha büyük olan bir Avustralya’lı olarak, seçim
kütüğüne kaydolmak ve federal seçimlerde oy kullanmak sizin hak
ve sorumluluğunuzdur. Kaydolmak ve oy kullanmak zorunludur.
Oy kulanmazsanız, para cezası almanız söz konusu olabilir.
Nasıl yardımcı oluruz?
Avustralya Seçim Komisyonu (AEC),
federal seçim kütüğünü tutmak
ve federal seçimleri, ara seçimleri
ve referandumları yürütmekle
sorumludur.
AEC eyalet, bölge veya yerel hükümet
seçimlerini yürütmez. Bunlar, başka
seçim makamları tarafından yürütülür.

Kayıt
Oy kullanmadan önce adınızın
seçim kütüğünde olması şarttır.
Seçim kütüğü, federal seçimlerde
ve referandumlarda oy kullanmak
için kayıtlı olan tüm hak sahibi
yurttaşların listesidir.
Kaydolabilir miyim?
Şu koşulları taşıyorsanız, kayıt olmanız
yasa gereğidir:
 18 yaşında veya daha büyükseniz
 Avustralya yurttaşı iseniz
 mevcut adresinizde en az bir ay
oturmuşsanız.
16 veya 17 yaşındaysanız, 18 yaşına
geldiğinizde oy kullanmaya hazır
olmanız için şimdiden kayıt
yaptırabilirsiniz.
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Nasıl kayıt yaptırabilirim?
www.aec.gov.au/enrol sitesinde
kaydınızı olabilirsiniz.

Değiştirmezseniz, adınız seçim
kütüğünden çıkarılabilir ve gelecek
seçimlerde oy kullanamayabilirsiniz.

Ayrıca, bir kayıt formu elde etmek için
herhangi bir AEC ofisini veya Australia
Post ofisini ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi
www.aec.gov.au/overseas
sitesinde mevcuttur.

Kayıtlı olup olmadığımdan
emin değilim
Kayıt durumunuzu
www.aec.gov.au/check sitesinden
kontrol edebilirsiniz.

Oy kullanma

Adresimi/adımı değiştirirsem
ne yapmalıyım?
Her taşındığınızda veya adınızı
değiştirdiğinizde, kaydınızı yeni
ayrıntılarınızla güncellemeniz gerekir.
Bu bilgilerinizi www.aec.gov.au
sitesinde değiştirebilirsiniz.
Ayrıca, bir kayıt formu için herhangi
bir AEC ofisini veya Australia Post
ofisini ziyaret edebilirsiniz.
Yurt dışına gidersem
ne yapmalıyım?
Çalışmak veya yaşamak için yurt
dışına giderseniz, AEC’ye haber
vermeniz gerekir. Federal seçim
ya da referendum olduğunda yurt
dışında iseniz, bunu da AEC’ye
bildirmeniz gerekir.

Federal seçim en az üç yılda
bir yapılır ve seçim günü daima
Cumartesi’dir. Nerede ve ne zaman
oy kullanacağınız, seçim günü nerede
olacağınıza bağlıdır.
Seçim günü
Kendi eyaletiniz veya bölgenizdeki
herhangi bir seçim sandığında oy
kullanabilirsiniz. Seçim sandıkları tam
olarak sabah 8’de açılır, akşam üstü
6’da kapanır.
Seçim günü başka bir eyalet veya
bölgede iseniz ve oyunuzu erken bir
tarihte kullanmamışsanız, oyunuzu
eyaletlerarası bir oy kullanma
merkezinde kullanmanız gerekecektir.
Seçim sandıklarının ve eyaletlerarası
seçim merkezlerinin adresleri
seçimden birkaç hafta önce
www.aec.gov.au sitesinde mevcut
olacaktır. Eğer seçim günü bir
seçim merkezine yetişemeyecek
haldeyseniz, oyunuzu erken
kullanabilirsiniz.

Örnek oy pusulaları

Diğer seçenekler
Seçim günü aşağıdaki durumlarla
karşılaşırsanız, oyunuzu önceden
şahsen ya da posta yoluyla
kullanabilirsiniz:
 kayıtlı olduğunuz seçim bölgesinin
dışındaysanız
 seçim merkezinden 8km’den daha
uzaktaysanız
 seyahat ediyorsanız
 oy kullanmak için işyerinizden
ayrılamayacak durumdaysanız
 ciddi derecede hasta, yatalak veya
kısa süre sonra doğum yapacak
durumdaysanız (ya da böyle bir
kişiye bakıyorsanız)
 hastanede hasta olarak
bulunuyorsanız ve hastanede oy
kullanamayacaksanız
 bir seçim merkezine girmenize
engel olan dini inançlarınız varsa
 üç yıldan az bir mahkumiyet
nedeniyle hapishanede iseniz
ya da başka bir nedenle göz
altındaysanız
 bir gizli seçmen iseniz
 kendi güvenliğinizden makul bir
endişeniz varsa.

18_0993

Erken oy kullanma merkezleri seçim
gününe yaklaşan haftalarda açılır.
Bunların bulunduğu yerler ve açık
oldukları saatler www.aec.gov.au
sitesinde yayınlanacaktır.

Postayla oy kullanmak için, internet
üzerinden ya da bir AEC ofisinden
bir postayla oy kullanma formu
elde edebilirsiniz. Seçimler için
adaylar belirlendikten sonra AEC,
posta ile oy kullanma paketinizi size
postalayacaktır

Oyunuzu geçerli kılın
Bir federal seçimde, sizi Avustralya
Parlamentosu’nun her iki kanadında
temsil edecek kişileri seçmek için
oy kullanırsınız: Temsilciler Meclisi
ve Senato.

Daha fazlasını
öğrenmek istiyor
musunuz?
Seçim sistemi, kütüğe kaydolma ve
oy kullanma konularına ilişkin daha
fazla bilgiyi www.aec.gov.au sitesinde
bulabilirsiniz.
Telefonla tercüme hizmeti mevcuttur.
Kaydolma, oy kullanma ve seçimler
hakkında Türkçe bilgi için
1300 720 149 nolu telefonu arayınız.

Size iki oy pusulası verilecektir:

Sağırsanız veya işitme ya da konuşma
engelliliğiniz varsa, bize Ulusal Aktarım
Servisi (NRS) aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

 kendi yerel bölgenizin (veya seçim
bölgenizin) Temsilciler Meclisi’ndeki
temsilcisi için oy kullanmak üzere
bir yeşil oy pusulası, ve
 eyaletinizin veya bölgenizin
Senato’daki temsilcisi için oy
kullanmak üzere bir beyaz oy
pusulası.

 TTY kullanıcıları 13 36 77 numaralı
telefonu arayıp 13 23 26’yı
isteyebilir.
 Konuş ve Dinle kullanıcıları
1300 555 727 numaralı telefonu
arayıp 13 23 26 ’yı isteyebilir.
 Internet aktarım kullanıcıları NRS’ye
bağlanıp 13 23 26 ’yı isteyebilir.

Oyunuzu nasıl kullanabileceğinize
ilişkin yönergeler oy pusulalarının
üzerinde yazılıdır. Bir yanlışlık
yaparsanız veya ne yapmanız
gerektiğinden emin değilseniz, yardım
için bir seçim görevlisine danışın.
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