Seçmen
kaydı
Electoral
enrolment

for federal, state and local government elections in Victoria
Victoria eyaletinde federal, eyalet ve yerel hükümet seçimleri için
IMPORTANT
INFORMATION
ÖNEMLİ
BİLGİ
Bu
Eyalet
hükümet
seçimleriform
içinfor
birFederal,
seçmen
kayıt
formunu
Thisotomatik
automated form
form isFederal,
a translated
aid to ve
helpyerel
you complete
an enrolment
State
and local
government
doldurmanıza
olmak
için çevrilmiş
birinyardımdır.
Kişisel
Bilgilerinizi
gösterilen
yerlerde
elections. You needyardımcı
to complete
your details
where shown
English. This
form will
note store your
information,
so upon
İngilizce
doldurmanız
form
bilginizi
saklamayacaktır,
bu yüzden formun
reaching theolarak
print button
at the end, yougerekir.
will need Bu
to print
it out
and sign
it.
sonunda
yazdırma
ulaştıktan
sonra yazdırıp imzalamanız gerekecektir.
Then mail the
completeddüğmesine
and signed form
to:
Sonra tamamlanmış ve imzalanmış formu aşağıdaki adrese gönderin:
Victorian Electoral Commission
Victorian
Electoral Commission
Reply
paid 66506
Reply paid
Melbourne
Vic66506
8001
Melbourne
Vic 8001
(No
stamp is needed
if posted in Australia.)
(Avustralya
için
Or,
you can faxiçi
it togönderimler
(03) 9277 7126,
or pul
emailgerekmez.)
it to elector@vec.vic.gov.au
Ya da (03) 9277 7126'ya fakslayabilir veya elector@vec.vic.gov.au adresine e-posta
You
will receive a letter to advise you of your successful enrolment after we receive and process the printed form.
ile gönderebilirsiniz.
Authorisation
collect theve
information
within
this form issonra
contained
in kaydınızın
the Commonwealth
Electoral
Act 1918
and thebir
Basılı formuto aldıktan
işlemden
geçirdikten
size
başarılı
olduğunu
bildiren
Victorian
Act 2002.
mektupElectoral
alacaksınız.
Bu formdakiand
bilgilerin
toplanması
için yetkilendirme Federal Seçim Yasası 1918 ve Victoria Seçim
Enrolment
voting
are compulsory

Yasası 2002'de bulunur.
If you are eligible, you are required to enrol and vote in Federal, State and local government elections and you may be fined if
you do not.

Kayıt ve oy verme zorunludur

You are eligible
to enrol sahipseniz,
and vote if you:Federal, Eyalet ve yerel hükümet seçimlerine kayıt olmanız ve oy
Gereken
koşullara
• have lived atgerekmektedir
an address whichve
is your
place of residence
for atcezası
least one
month; and
kullanmanız
eğerprincipal
oy kullanmazsanız
para
alabilirsiniz.
• are an Australian citizen, or a British subject who was enrolled on 25 January 1984 (and – for Victorian elections only –
Kayıt
olmak
oy kullanmak
için
şu koşullara
sahipolmanız
gerekir:
if you
were ve
British
subject enrolled
between
26 october
1983 and 25 January
1984 inclusive); and
az years
bir ayorboyunca
birofadreste
• en
are 18
older (youikamet
can enrolettiğiniz
when youyer
are olan
17 years
age, but yaşadıysanız;
cannot vote until ve
you are 18).
• bir Avustralya vatandaşı, veya 25 Ocak 1984'te kayıt yaptırmış bir Britanya vatandaşı (ve You sadece
must update
your enrolment
every
time
move
homeveor25
if you
change
your
name – by
completing
enrolment
Victoria
seçimleri
için)
26you
Ekim
1983
Ocak
1984
tarihleri
arasında
biranother
Britanya
form.vatandaşı olarak kayıt yaptıysanız); ve
• 18 yaş ve üstü iseniz (17 yaşındayken kayıt olabilirsiniz, ancak 18 yaşına kadar oy
kullanamazsınız.)
Her taşındığınızda ya da isminizi değiştirdiğinizde başka bir kayıt formu doldurarak - kaydınızı
güncellemeniz gerekir.

Victorian Electoral Commission q

Seçmen
kaydı
Electoral
enrolment

foreyaletinde
federal, statefederal,
and local eyalet
government
elections
in Victoria
Victoria
ve yerel
hükümet
seçimleri için
Buform
formu
seçmen
veya
•orkonut
posta
veya roll
Use this
to • •enrol
to votekaydı
or • yaptırmak
change your residential
postal veya
address
or •adresinizi
change yourdeğiştirmek
name on the electoral
• adınızı seçmen listesinde değiştirmek için kullanın

IMPORTANT
Please doldurmaya
read the information
on this page
before
start to fillbilgileri
in the form
ÖNEMLİ
——
Formu
başlamadan
önce
buyou
sayfadaki
okuyun
Kimler
kaydı yaptırabilir ve oy
Who can seçmen
enrol and vote?
Itverebilir?
is compulsory for all eligible Australian citizens 18 years and over to enrol to

vote. You are eligible to enrol and vote if you:
18 yaş ve üstü tüm uygun Avustralya vatandaşları oy
• are aniçin
Australian
citizen, or a British
subject
who
vermek
kayıt yaptırmak
zorun
Dadır.
Aşağıdaki şartları
wasgetiriyorsanız
enrolled on 25 January
1984* ve oy kullanmak için
yerine
kayıt olmak
uygunsunuz
• are 18 yearsdemektir:
or older, and
• Bir
haveAvustralya
lived at your vatandaşı
address which
your
place of residence
for at
•		
yaisda
25principal
Ocak 1984*'te
kayıtlı olan
leastBritanya
one month.vatandaşıysanız
bir
Victorian
elections
only, you are
•*For 18
yaş veya
üstüyseniz,
veeligible to enrol and vote if you were a
betweenikamet
26 October
1983olan
and
•British
ensubject
az birenrolled
ay boyunca
yeriniz
25 January
1984 inclusive.
adresinizde
yaşadıysanız.
YouSadece
can enrol
at 16 years
of age for
federal
purposes
andve
at 25 Ocak
*
Victoria
seçimleri
için,
26 Ekim
1983
17
years
for
State
purposes,
but
cannot
vote
until
you
are
18.
1984 tarihleri arasında kayıt olan Britanya vatandaşı
olmanız
durumunda
olma ve oy
kullanma
hakkınız
^ To enrol on thekayıt
Commonwealth
electoral
roll, the
person vardır.
confirming
your
identity
must
be
on
the
Commonwealth
Federal seçimler için 16 yaşında ve Eyalet seçimleri için
electoral
roll. kayıt olabilirsiniz, ancak 18 yaşına kadar oy
17
yaşında
kullanamazsınız.
The AEC will provide confirmation that your enrolment form has
been
processed
within three
weeks of
receiving
your
^ Federal
seçmen
kütüğüne
kayıt
olmak
için, kimliğinizi
form and may contact
you if we
need additional
information.
doğrulayan
kişi Federal
seçmen
kütüğinde
kayıtlı olmalıdır.

AEC, kayıt formunuzun eline geçmesinden sonraki üç hafta
içinde
işlendiğini
onaylayacaktır ve ek bilgiye ihtiyaç duyulursa
Special
enrolment
sizinle iletişime geçebilir.
Special category enrolment forms are available if you:
•Özel
are temporarily
kayıt overseas
• cannot attend a polling place on election day
Özel kategori kayıt formları şu durumlarda kullanılabilir:
• believe that having your address shown on a publicly
• Geçici olarak yurtdışında olmak
available roll may endanger your safety or that of your family
• Seçim günü bir oy verme alanına gidememek
• have no fixed address
• Adresinizin halka açık bir kayıtta gösterilmesinin, sizin veya
• are in prison
ailenizin güvenliğini tehlikeye atabileceğine inanmak
• are physically incapable of signing your name
• Sabit bir adrese sahip olmamak
• are working in Antarctica.
• Hapishanede olmak
• Fiziksel olarak imzanızı atacak durumda olmamak
For
more information
• Antartika'da çalışıyor olmak.
Australian Electoral Commission

aec.gov.au
or 13 23bilgi
26
Daha fazla

için

Victorian Electoral Commission
Australian Electoral Commission
vec.vic.gov.au or 1300 805 478
aec.gov.au veya 13 23 26
Victorian Electoral Commission
If
you are deaf, or
have1300
a hearing
or speech impairment
vec.vic.gov.au
veya
805 478
Contact the AEC through the National Relay Service (NRS):
• TTY – 133 677
thenişitme
ask for 13veya
23 26 konuşma bozukluğunuz
Sağırsanız
veya
•varsa
Speak and Listen – 1300 555 727 then ask for 13 23 26
•National
InternetRelay
relay –Service
connect (NRS)
to the NRS
then ask for
13 23başvurun:
26
aracılığıyla
AEC'e
TTY – 133 677’i arayın sonra 13 23 26'ya bağlanmayı isteyin.
Speak and Listen – 1300 555 727’yi arayın sonra 13 23 26'ya
bağlanmayı
isteyin
Who
has access
to your enrolment information?
• Internet relay –NRS'e bağlanın sonra 13 23 26'e
The bağlanmayı
Commonwealth
of Australia
isteyinsorun
The Australian Electoral Commission (AEC) is authorised under the
Commonwealth Electoral Act 1918 (CEA) to collect and verify the information
you have been asked to complete on this form. The information provided will
assist the AEC to maintain electoral rolls.
•
•

The AEC may disclose electoral information to persons
or organisations in accordance with the CEA. This may include:
•

access to the publicly available electoral roll (containing names and
addresses) which may be inspected at
electoral offices

•Kimler
state andkayıt
territory electoral
authorities
bilgilerinize
erişebilir?
• Members of Parliament, Senators, registered political
Federal
Devleti
parties, Avustralya
and candidates for
the House of Representatives
Australian
Electoral
Commission
• approved medical research and public(AEC)
healthbu formda doldurmanız istenen
bilgileri
toplamak
ve doğrulamak için Federal Seçim Yasası 1918 (CEA)
screening
programs
kapsamında
yetkilendirilmiştir.
Sağlanan
bilgiler AEC'nin seçmen
• any agencies,
persons or organisations
prescribed
listelerini
korumasına
yardımcı
olacaktır.1940.
in the Electoral
and Referendum
Regulations
AEC,
CEA'ya
uygunonolarak
bilgilerini kişi veya kuruluşlara
For more
information
privacy,seçmen
visit www.privacy.gov.au
açıklayabilir. Bu şunları içerebilir:

Statebürolarında
of Victoriateftiş edilebilecek kamuya açık seçmen listelerine
•Theseçim
erişim (isim
ve adresleri
The Victorian
Electoral
Commissioniçeren)
(VEC) is authorised under the Electoral Act 2002
(Vic)
to collect
verifyseçim
the information
you have been asked to complete on this
• eyalet
veand
bölge
otoriteleri
form.
The
information
provided
will
assist
VEC tosiyasi
maintain
the Register
of Electors
• Parlamento üyeleri, Senatörler,the
kayıtlı
partiler
ve Temsilciler
and to
prepare
electoral
rolls
for
Victorian
State
and
local
government
elections.
Meclisi adayları
You
apply for access
the information
thesağlığı
VEC holds
about programları
you by contacting
onaylanmış
tıbbi to
araştırmalar
vethat
halk
tarama
• can
the
VEC.
Please
view
the
privacy
information
at
vec.vic.gov.au/PrivacyAtTheVEC.html
• Seçim ve Referandum Yönetmeliği 1940'da belirtilen herhangi bir
Electoral
rolls kişi
may veya
be inspected
at the office of the VEC during business hours. Address
kurum,
kuruluş.
details for silent electors will be withheld from publication. The VEC may disclose
Gizlilik
fazla
bilgi için, www.privacy.gov.au
electoralhakkında
informationdaha
to others
in accordance
with Victorian law. This mayadresini
include:
ziyaret edin.
• the AEC, other state government bodies (including law enforcement), and local
councils Eyaleti
Victoria
• Members of Parliament, registered political parties and candidates for Victorian State
Victorian Electoral Commission (VEC), bu formda tamamlamanız
and local government elections
istenen bilgileri toplamak ve doğrulamak için 2002 Seçim Yasası (Vic)
• personsyetkilendirilmiştir.
or organisations that apply,
and arebilgiler
approved,
to access
enrolmentKaydı'nı
uyarınca
Sağlanan
VEC'in
Seçmenler
information
a permitted
purpose,
whichyönetim
is determined
by the VEC
consultation
korumaya
ve for
Victoria
Eyaleti
ve yerel
seçimleri
içininseçmen
with the
Office of the Victorian
Information
Commissioner as a purpose that justifies
listeleri
hazırlamasına
yardımcı
olacaktır.
the disclosure. The current list of persons or organisations in this category is
VECpublished
ile iletişim
kurarak VEC'in sahip olduğu bilgilere erişim için
at vec.vic.gov.au
başvuruda bulunabilirsiniz. Lütfen vec.vic.gov.au/PrivacyAtTheVEC.html
adresindeki gizlilik bilgisine bakın. Seçmen listeleri iş saatleri içerisinde
Proof
of Identity
VEC ofisinde denetlenebilir. Sakınan seçmenler için adres detayları
You
must
prove your identity
for Commonwealth
electoral
enrolment
yayınlanmayacaktır.
VEC, seçim
bilgisini Victoria
yasalarına
göre
başkalarına açıklayabilir. Bu şunları içerebilir:
do you
provediğer
yourhükümet
identity?organları (yasa uygulayıcılar dahil) ve
•HowAEC,
eyaletin
yerel meclisler
If you have an Australian driver license or an Australian Passport provide
• AParlamento
üyeleri,
kayıtlı
ve Victoria Eyaleti ve yerel
the details
at Question
6 onsiyasi
page 3partiler
of this form.
yönetim seçimleri için adaylar
• İzin verilen
bir amaca
yönelik kayıt
için başvuran
If you don’t
have an Australian
driver bilgilerine
license or anerişmek
Austalian passport
you
VEC
tarafından,
Office ofelectoral
the Victorian
Bkişi veya
needkuruluşlar,
a person who
is on
the Commonwealth
roll or Victorian
Information
danışarak
onaylanır.
Bu kategorideki
RegisterCommissioner'e
of Electors^ to confirm
your identity.
The person
confirming your
kişi veya
kuruluşların
güncel
adresinde
details
should provide
nmae, listesi
address,vec.vic.gov.au
date of birth and sign
and date the
yayınlanmıştır.
declaration in Question 6 on page 3 of this form.

Kimlik ispatı
Federal seçmen kaydında kimliğinizi ispat
etmeniz gerekmektedir
Kimliğinizi nasıl ispat edersiniz?

A
B

Avustralya sürücü ehliyetiniz Bir veya Avustralya
Pasaportunuz bir varsa, bilgileri bu formun 3. sayfasında
yer alan 6. soruda sağlayın
Avustralya sürücü ehliyetiniz veya Avustralya pasaportunuz
yoksa, kimliğinizi onaylamak için Federal seçmen listesinde
veya Victoria Seçmen Kaydında ^ olan bir kişi gerekir.
Bilgilerinizi onaylayan kişi isim, adres, doğum tarihi belirtmeli
ve bu formun 3. sayfasında yer alan 6. sorudaki beyanı
imzalamalı ve tarihlendirmelidir.

Oy vermek veya detaylarınızı
güncellemek
için details
kaydolun
Enrol to vote
or update your
Victoria eyaletindefor
federal,
eyalet
seçimleri
içinin Victoria
federal,
stateve
andyerel
localhükümet
government
elections

Bu formu bugün online olarak vec.vic.gov.au/enrolment adresinde doldurabilirsiniz

You can complete this form online today at vec.vic.gov.au/enrolment

Office
use
Office use
onlyonly
– –
Date
received
Date received

isminiz
1 Mevcut
Your current
name

Bay
Mr

Uygun
bir 8
Use a 8olan
whereyerlerde
appropriate.
kullanın.
ya da
Use black orSiyah
blue pen
and
mavi
kullanın ve
BLOCKkalem
LETTERS
BÜYÜK HARFLE YAZIN
İsim
değişikliği
If notifying
a
bildiriliyorsa
change
of name

Notation
Notation

Bayan
Mrs

Bayan
Miss

Bayan
Ms

CATS
CATS

VEC'eulaşma
Date received attarihi
VEC

T
NIN
NIN

Diğer
Other

FamilySoyadı
name
Givenİsim(ler)
name(s)
Previous
familysoyadı
name
Önceki

Previous
givenisim(ler)
name(s)
Önceki

tarihi
2 Doğum
Date of birth
(dd/mm/yyyy)
(gg/aa/yyyy)

Cinsiyet
Gender

3 Current
Geçerli residential
ev adresi address
Konut
adresinizi
Clearly identify youraçıkça
residential
belirtin. A
Birlocality
yer adı
veyaor mail
address.
name
posta servisi numarası
service
number is not enough
yeterli değildir

Eyalet
State

Geçerli postal
posta address
adresi
Current
İkametblank
adresinizle
aynıasise
Leave
if the same
boş bırakın
your
residential address

V
C
V I C

Posta
kodu
Postcode

Eyalet
State

Posta
kodu
Postcode

Eyalet
State

Posta
kodu
Postcode

Adres
değişikliği
If notifying
a change of
bildiriliyorsa
address
Önceki
adresi
Previouskonut
residential
address
Cep
Mobile
telefonu

4 Telefon
numaraları
Phone numbers

Gündüz
Daytime

((

)

E-posta
adresi
Email
address
Vatandaşlık
durumu
5 Citizenship
status
Kayıt
yaptırmak
To enrol you mustiçin
be an
Avustralya vatandaşı veya
Australian
citizen, or a British
Federal Seçmen kütüğünde
subject
wastarihinde
on the
25 Ocakwho
1984
Commonwealth
electoral roll
yer alan bir Britanya
on 25 January
1984
vatandaşı
olmalısınız.
For Victorian
elections
only,
Yalnızca
Victoria
seçimleri
için,
26 eligible
Ekim 1983
ve and
you are
to enrol
25
voteOcak
if you1984
weretarihleri
a British
arasında
kayıtlı olan
bir
subject enrolled
between
Britanya
vatandaşı
olmanız
26 October 1983 and
durumunda kayıt ve oy
25 January 1984 inclusive
hakkı kazanabilirsiniz.
Kimliğin of
kanıtı
6 Evidence
your identity
Sadece BİR
Complete
ONEseçeneği
option only
doldurun

Doğuştan Avustralya

Australian
citizen by birth
vatandaşı
YAOR
DA

Stateyaor
Eyalet
daterritory
bölge

Doğum
Town
ofşehri
birth

vatandaşı
oldum
IAvustralya
have become
an Australian
citizen Vatandaşlık
Citizenshipsertifikası
certificatenumarası
number
Doğduğu
Country of ülke
birth
Vatandaşlık
belgesi
Name on citizenship
üzerindeki
isim
certificate

YAOR
DA
25 Ocak
1984'te
olan bironBritanya
vatandaşı
British
subject
whokayıtlı
was enrolled
25 January
1984

Name
on 25
January 1984
25 Ocak
1984
tarihindeki
isim
Country of ülke
birth
Doğduğu
Avustralya sürücü

Australian
driver
licence Numara
belgesi veya
sürücü
Number
or
learner
adayı
iznipermit

Eyalet
bölge
Stateyaordaterritory

YA OR
DA

Number
Avustralyapassport
pasaportu Numara
Australian

YA DA
OR

Federal
veya Victoria
Seçmen
yer alan
kişi kimliğimi
onaylayacaktır
A person seçmen
who is onlistesinde
the Commonwealth
electoral
roll orKaydında^
Victorian Register
of bir
Electors^
will confirm
my identity
Kişinin
Person’sismi
name and
ve
adresi		
address
(BÜYÜK
HARFLER)
(BLOCK LETTERS)
Doğum
tarihi (gg/
Date
of birth
aa/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
Kimliğinizi
doğrulayan
kişinin beyanı
Declaration by
person confirming
your identity
seçmen
listesi ya da
Victoria
•• IFederal
am on the
Commonwealth
electoral
roll or
Seçmen Kaydındayım,
ve and
Victorian
Register of Electors,
Signature
İmza
• başvuranın kimliğini doğrularım.

• I confirm the identity of the applicant.

7 Beyanınız
Your declaration
•• Kimlerin
oy kullanabileceğiyle
ilgili
I have readkaydolup
the information
overleaf about who
canarka
enrolsayfadaki
and vote bilgileri okudum
• Soru 3'te listelendiği gibi mevcut konut adresimde kayıt yaptırmak ve
• Victoria'daki
I am eligible tofederal,
enrol at my
current
residential
address
as listediçin
at kayıt
Question
3 and
eyalet
ve yerel
hükümet
seçimleri
talebi
claimuygunum
enrolment for federal, state and local government elections in Victoria
için
Theformda
information
I have given
ondoğru
this form
true and complete
• Bu
verdiğim
bilgiler
ve is
eksiksizdir
•• Yanlış
veya yanıltıcı
ciddiinformation
bir suç olduğunun
I understand
that givingbilgi
falsevermenin
or misleading
is a seriousfarkındayım.
offence.
V4.0
18-9-2018 FORM-P1024
FORM-P1024
V4.0 --18-9-2018
-T -T

İmzanız
Your
veya
signature
işaretiniz
or
mark

-

-

(gg/aa/yyyy)
(dd/mm/yyyy)

(gg/aa/yyyy)
(dd/mm/yyyy)

