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Çevrimiçi olun

Bu formu şu adresten doldurmak hızlı ve kolaydır:
gov.uk/register-to-vote

Oy vermek için kaydolun

Oy vermek için kaydolma
Şu özellikleri taşıyorsanız oy vermek için
kaydolabilirsiniz:
Birleşik Krallık sakini (genellikle yaşadığı yer) ve 16
yaş ve üzeri (ancak 18 yaşına kadar oy veremeyeceksiniz).

•

Ayrıca şu özelliklerden birini taşımanız da gerekir:

• Britanya, İrlanda veya Avrupa Birliği vatandaşı, veya
• Birleşik Krallık'a girme ve kalma izni olan ya da bu tür bir izne gerek duymayan
bir İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşı.

Yalnızca birkaç dakika sürecektir ve çevrimiçi olarak daha hızlı ve daha kolaydır.
Bu formda istenen tüm bilgiler verilmelidir (aksi belirtilmediği müddetçe), yoksa başvurunuz gecikebilir.

1

Adınız ve adresiniz
Ad(lar)
Soyad
Adresiniz

Posta kodu
Başka bir adreste mi yaşıyorsunuz?

Hayır

Evet

Yanıtınız evet ise, bu adresi bize şimdi vermeniz gerekmez, ancak daha sonra daha fazla bilgi isteyebiliriz.
Telefon numarası (isteğe bağlı)
E-posta (isteğe bağlı)
E-posta adresinizi vermek, başvurunuzla ilgili olarak sizinle irtibata geçmenin hızlı ve kolay bir yoludur.

Hatalı bilgiler
Basılı bilgilerimizde hata varsa, lütfen üzerini çizin ve doğru bilgiyi yazın.

2

Uyruğunuz
Birden fazla uyruğunuz varsa, lütfen hepsine yer verin.
(Uyruğunuzu bilmiyor musunuz? Lütfen 7. bölüme bakın)

3

(daha fazla bilgi S4)

Son 12 ay içerisinde ev taşıdınız mı?
Hayır

Evet

Yanıtınız evet ise, lütfen geçtiğimiz yıl boyunca yaşamış olduğunuz herhangi bir önceki adresi verin,
aksi takdirde başvurunuz gecikebilir.

Posta kodu
Bu adres yurt dışı adresiyse, Birleşik Krallık'ta yurt dışı seçmeni olarak kayıtlı mıydınız?

Hayır

Evet

( Barcode goes here )
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Şu andaki adresinizde yaşayan 16 yaş ve üzeri tek kişi siz misiniz? (isteğe bağlı)
Evet, bu adreste yaşayan 16 yaş ve üzeri tek kişiyim.

5

(daha fazla bilgi S4)

Doğum tarihiniz
Doğum tarihinizi bilmiyorsanız, lütfen ilgili seçeneği işaretleyin:
G

6

G

A

A

Y

Y

Y

Y

18 yaş altı

18-75

76 yaş ve üzeri

(Doğum tarihinizi bilmiyor musunuz? Lütfen 7. bölüme bakın).

(daha fazla bilgi S4)

Ulusal Sigorta numaranız
Bunu maaş bordronuzda ya da vergi, emeklilik veya yardımlar konulu resmî mektuplarda bulabilirsiniz.
(Ulusal Sigorta numaranızı bilmiyor musunuz? Lütfen 7. bölüme bakın)

7

Uyruğunuzu, doğum tarihinizi veya Ulusal Sigorta numaranızı bilmiyor musunuz? Lütfen bize nedenini söyleyin
Bu bilgileri veremezseniz, başvurunuzu işleme alabilmek için sizden başka belgeli kanıtlar isteyebiliriz.

8

Adınızı mı değiştirdiniz?
Lütfen en yakın tarihli eski adınızı bize belirtin (isteğe bağlı).

Lütfen adınızı değiştirdiğiniz tarihi bize bildirin (isteğe bağlı).
G

9

G

A

A

Y

Y

Y

(daha fazla bilgi S4)

Y

Şahsen oy veremiyorum
Seçim günü oy verme istasyonuna şahsen gidemiyorsanız, lütfen nasıl oy vermek istediğinizi seçin. Size bir başvuru formu göndereceğiz
ya da şu adresten bir başvuru formu indirebilirsiniz: yourvotematters.co.uk

Postayla

Vekille (sizin adınıza oy veren biri)

10 Açık kütük
Açık kütük, seçmen kütüğünün bir çıktısıdır, ancak seçimler için kullanılmaz. Herkes tarafından satın
alınabilir ve çoğunlukla ad ve adres bilgilerini teyit etmek için kullanılır.
(daha fazla bilgi S4)

Adınız ve adresinizin açık kütükte yer almasını istemiyorsanız lütfen işaretleyin

11 Beyan
Şu anda bu adreste yaşıyorum. Bildiğim kadarıyla bu formdaki bilgiler doğrudur.
Bu formda verdiğim bilgilerin seçmen kütüğünde kullanılacağını anlıyorum.
Gerektiğinde kayıt başvurusu yapmazsam 80£ para cezasıyla karşılaşabileceğimi anlıyorum. Bu formda bilerek yalan bilgi vermenin suç olduğunu
ve hüküm giyersem altı aya kadar hapis cezası ve/veya sınırsız para cezası alabileceğimi anlıyorum.

İmza

Bugünün tarihi

G G

A

A

Y

Y

Y

Y

Bu formu doldurma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen
1. sayfada bulunan bilgileri kullanarak bizimle irtibata geçin.

( Barcode goes here )
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Uyruğunuz
Birden fazla uyruğunuz varsa, lütfen hepsine yer verin. Ancak Britanya, İrlanda veya Avrupa Birliği vatandaşıysanız ya da Birleşik Krallık'a
girme veya kalma iznine sahip ya da bu izne gerek duymayan bir İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşıysanız Birleşik Krallık'ta oy vermek için
kaydolabilirsiniz. Uyruğunuz konusunda ek kanıtlara gerek duyabilir ya da
uyruk veya göçmenlik durumunuzu devlet kayıtlarıyla karşılaştırarak kontrol edebiliriz.

Adresinizde yaşayan 16 yaş ve üzeri tek kişi siz misiniz?
Bu soruyu yanıtlamak zorunda değilsiniz. Ancak her yıl seçmen kayıt büronuz doğru insanların oy vermek için kayıtlı olmasını sağlamak için her
haneye mektuplar göndermektedir. Seçmen kayıt büronuz, mevcut adresinizde yaşayan 16 yaş ve üzeri tek kişi olduğunuzu bildirmeniz durumunda,
yakın gelecekte hanenize bu mektupları gönderme gereği duymayabilir.

Doğum tarihiniz
Doğum tarihinizi bilmiyorsanız, lütfen resmî belgelere (örneğin pasaportunuz veya sürücü belgeniz) girdiğiniz tarihi belirtin ya da kutulardan birini
seçin. Doğum tarihiniz sizi tanıtmakta, oy verme yeterliliğinizi teyit etmektedir ve insanları jüri hizmetine çağırmak için kullanılabilir.

Adınızı mı değiştirdiniz?
Örneğin, evlenip adınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Ad değişikliğinize ilişkin bilgiler vermeniz gerekmez, ancak bu, sizi tanımamıza yardımcı olacaktır. Bu bilgiler verilmezse, ek belgeli kanıtlar sunmanız gerekebilir.

Açık kütük
İki kütük mevcuttur. Neden? Kayıt görevlileri, halktan alınan bilgileri kullanarak iki kütük tutar: Seçmen kütüğü ve açık kütük (düzenlenen kütük
olarak da bilinir).
Seçmen kütüğü
Seçmen kütüğü, seçimlerde oy vermek için kaydolmuş olan herkesin
ad ve adreslerini listeler.
Kütük, seçimle ilgili amaçlar için, örneğin yalnızca yeterliliği sağlayan
kişilerin oy verebilmesini sağlamak için kullanılır. Ayrıca aşağıdakiler gibi
yasada belirtilmiş sınırlı amaçlar için de kullanılabilir:
suç (örn: dolandırıcılık) saptama
insanları jüri hizmetine çağırma
kredi başvurularını kontrol etme

•
•
•

Açık kütük
Açık kütük, seçmen kütüğünün bir çıktısıdır, ancak seçimler için
kullanılmaz. Herhangi bir kişi, şirket ve kuruluş tarafından satın alınabilir.
Örneğin, işletmeler ve hayır kuruluşları tarafından ad ve adres bilgilerini
teyit etmek için kullanılır. Ad ve adresiniz, kaldırılmasını istemediğiniz
müddetçe açık kütükte yer alacaktır. Bilgilerinizi açık kütükten kaldırmak,
oy verme hakkınızı etkilemez.

Kütükteki ad veya adresinizin güvenliğinizi etkileyebileceğinden endişe ediyorsanız, kullanabileceğiniz başka seçenekler olabilir. Belli durumlarda, ad
ve adresinizi kütükte görünmeden kaydedebilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için, lütfen seçmen kayıt büronuzla irtibata geçin. Adresini bu formun 1.
sayfasında bulabilirsiniz. Her iki kütük ve bunların nasıl kullanılabilecekleri hakkında şu adreste daha fazla bilgi bulabilirsiniz: gov.uk/register-to-vote

Gizlilik bildirimi
Bize verdiğiniz bilgileri yalnızca seçim amacıyla kullanacağız. Kişisel bilgilerle güvenlikli bir şekilde ilgilenecek ve veri koruma mevzuatını
izleyeceğiz. Sizin hakkınızdaki kişisel bilgileri ya da bize verebileceğiniz herhangi bir kişisel bilgiyi, yasa uyarınca zorunlu olmadığımız müddetçe
başka herhangi bir kişiye veya başka bir kuruluşa vermeyeceğiz.
Bu formdaki bilgileri toplamanın yasal temeli, kamuoyu yararına yürütülen bir görevin ifası ve 1983 Halkın Temsili Yasası ve ilişkili yönetmeliklerde
belirtilen Seçim Kayıt Görevlisine verilen resmî yetkinin kullanılması için gerekli olmasıdır.
Bu formda toplanan bilgilerin bazıları özel kategori kişisel veri olarak sınıflandırılmıştır. Bu, 1983 Halkın Temsili Yasası ve ilişkili yönetmeliklerde
belirtilen şekilde önemli kamuoyu yararı gerekçesiyle işlenmektedir. Bu bilgi türünü işlemek için, Veri Denetçisinin bu bilgilerin nasıl ele alınacağını
ortaya koyan geçerli bir politika belgesine sahip olması gerekir.
Seçim Kayıt Görevlisi Veri Denetçisidir: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili ek bilgiler için <<web>> adresindeki Gizlilik Bildirimine başvurabilirsiniz.

Formla sorun mu yaşıyorsunuz?

Bu formun anlaşılması veya doldurulması konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa ya da bu formu büyük bir baskı ya da başka bir
biçimde istiyorsanız, seçmen kayıt büronuzla irtibata geçin. Adresini bu formun 1. sayfasında bulabilirsiniz.

( Barcode goes here )
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