OY VERENLER İÇİN KILAVUZ
QUÉBEC SEÇIMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU REHBERLE SIZE HAKLARINIZI BILDIRMEKTEDIR.

OY KULLANABİLİR MİSİNİZ?
Oy kullanmak için seçmen listesinde kayıtlı olmanız ve seçim
günü aşağıdaki şartları karşılamanız gerekir:
• en az 18 yaşında olmak,
• Kanada vatandaşı olmak ve,
• son 6 aydır Québec’te yerleşik olmak.
ADINIZ SEÇMEN LİSTESİNDE KAYITLI MI?
Evinize gelen seçmen kayit bildiriminden bunu görebilirsiniz.
SEÇMEN LİSTESİNE ADINIZI NASIL KAYDETTİREBİLİRSİNİZ?
Seçmen listesi kayıt ya da düzeltme başvurusu yapmak için
revizyon bürosuna gitmeniz gerekir. Bir akrabanız, eşiniz ya da
sizinle birlikte yaşayan bir kişi sizin adınıza başvuru yapabilir.
Başvurunuzla birlikte iki kimlik belgesi ibraz edilmesi gerekir.
Aksi takdirde başvuru kabul edilmez.
1. Belge
Birinci kimlik belgesinde adınız ve doğum tarihiniz yer almalıdır.
Örnekler: Doğum sertifikası, Québec sağlık sigortası kartı,
Kanada pasaportu.
2. Belge
İkinci kimlik belgesinde adınız ve adresiniz yer almalıdır.
Örnekler: Québec sürücü belgesi, telefon ya da elektrik faturası.
REVİZYON BÜROSU NEREDEDİR?
Revizyon büronuzun adresi ve açık olduğu gün ve saatler evinize
gelen seçmen kayıt bildiriminde belirtilir.
EK GECİKME
Eğer seçmen listesi kayıt ya da düzeltme başvurunuzu revizyon
süresinden sonra yapmak isterseniz seçmen kayıt amirliğini
aramanız gerekir. Özel revizyonun süresi ve yapılacağı yer
hakkında size bilgi verilecektir. Bu süre içinde başvuruyu
yalnızca bizzat seçmenin kendisi yapabilir.
ÖNEMLI! Özel revizyon sırasında seçmen listesine
yaptırdığınız kayıt size erken oy verme hakkını sağlamaz;
yalnızca oylama yapılan günlerde seçim bürosunda ve seçim
gününde oy verebilirsiniz.
NE ZAMAN VE NEREDE OY KULLANILIR?
Oy verme zamanından birkaç gün önce, seçim gününde oy
vermeniz için gereken tüm bilgileri yer aldığı bir hatırlatma kartı
alırsınız. Aynı zamanda seçim bölümünde adayların adlarını
da görürsünüz.
SEÇİM GÜNÜNDE OY VEREMEYECEK MİSİNİZ?
ÇOK SAYIDA ALTERNATİF BULUNMAKTADIR!
• Erken oylamalarda oy verebilirsiniz. Erken oylama istasyonlarının
adresini, çalışma günlerini ve saatlerini bulmak için evinize
gönderilen uyarıya bakın.

İşitme Engelliler için Telekomünikasyon Cihazı: Sağırlar ve işitme
güçlüğü çekenler aşağıdaki ücretsiz numarayı arayabilir: 1 800 537-0644.
Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

• Bu amaç için belirlenen günlerde seçim görevlisinin ofisinde ya
da belirlenmiş olan ofislerden birinde oy kullanabilirsiniz. Seçim
görevlisinden daha fazla bilgi alabilir ya da sizin bağlı olduğunuz
ofisi bulmak için web sitemize bakabilirsiniz.
• Eğer oy verme günleri sırasında ikamet ettiğiniz seçim bölgesinin
dışında geçici olarak bulunuyorsanız, bu amaç için belirlenen
günlerde seçim görevlisinin ofisinde ya da belirlenmiş olan
ofislerden birinde oy kullanabilirsiniz. İkamet ettiğiniz seçim
bölgesinin bir adayı için oy kullanacaksınız.
• Birçok üniversite ve okulda da oy verme istasyonlar kurulacaktır.
NASIL OY KULLANILIR?
1. Adım	
Bir seçim görevlisi seçmen listesindeki kaydınızı
kontrol eder.
2. Adım Kendinizi tanıtıp bir kimlik kartı ibraz edersiniz.
3. Adım Size bir oy pusulası verilir.
4. Adım	Tercihinizi gizlice yapabileceğiniz bir kabine girersiniz.
Seçim kayıt amir yardımcısının size vereceği kalemi
kullanarak oy pusulasındaki dairelerden yalnızca
birini işaretlersiniz.
5. Adım Oy verdikten sonra masaya dönersiniz.
6. Adım Oy pusulanızı kendi elinizle oy sandığına atarsınız.
ÖNEMLI! Oy kullanmak için şu belgelerden biriyle
kimliğinizi kanıtlamanız gerekir:
• Québec sağlık sigortası kartı;
• Québec sürücü belgesi;
• Kanada pasaportu;
• Kızılderili durumu sertifikası;
• Kanada Silahlı Kuvvetleri Kimlik kartı.
OY VERME HAKKINIZI KULLANMANIN BAŞKA
YOLLARI VAR MI?
Evet. Bu kişiler için başka özel önlemler de bulunmaktadır:
• geçici olarak Québec dışında olanlar;
• sağlık nedenlerinden dolayı ikamet ettiği yerden çıkamayanlar
ve onların aynı adreste kalan bakıcıları;
• bir hastanede, uzun süreli bakım evinde ya da bakım
merkezinde, bir rehabilitasyon merkezinde ya da yaşlılar için
belirli tesislerde yatıyor ya da kalıyor olmak.
Bu durumda olan birini tanıyor musunuz?
Kayıt başvurularının seçim döneminde erkenden alınması
gerektiğinden bu kişilere hemen haber verin.
BİR SORUNUZ MU VAR?
• Seçimler Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesine
başvurabilirsiniz: www.elections.quebec.
• Seçimler Genel Müdürlüğü’nü aşağıdaki ücretsiz telefondan
arayabilirsiniz: 1 888 ELECTION (1 888 353-2846).
• Seçimler Genel Müdürlüğü’ne e-posta gönderebilirsiniz:
info@electionsquebec.qc.ca.
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