2018 Ontario Seçim Kitapçığı
Oy vermeyi kolaylaştırıyoruz.
Kim, Nerede, Ne Zaman ve Nasıl Oy Verecek

Ontario’nun 42. Genel Seçimi 7 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.
Bu kılavuz, Ontario’da kimin, ne zaman, nerede ve nasıl oy vereceği ile ilgili önemli bilgiler içerir.
9 Mayıs
10 Mayıs

Müzekkereler tebliğ edilir ve aday başvuruları başlar
Özel oylama ile oy verme başvurusu için ilk gün

17 Mayıs
26 Mayıs – 6 Haziran
26 Mayıs – 30 Mayıs
29 Mayıs
7 Haziran

Aday başvuruları (Doğu Saati ile) 14:00’de biter
Seçim ofisinizde engelliler için erişilebilir oy verme
Erken oylama (Doğu Saati ile) 10:00 – 20:00
E-Kayıt ile seçmen listesine kayıt olmak için son gün
Seçim Günü (Doğu Saati ile) 09:00 – 21:00

Kimler oy kullanabilir?
Aşağıdaki koşulların tümünü yerine getiriyorsanız 2018 Genel Seçiminde oy verebilirsiniz:
• Seçim günü olan 7 Haziran 2018 tarihinde en az 18 yaşındaysanız ve
• Kanada vatandaşıysanız ve
• Ontario’da yaşıyorsanız.
Kime oy vereceğim?
Seçim bölgenizde kayıtlı bir adaya, Eyalet Parlamentosunun bir üyesi (parlamento üyesi)
olarak sizleri Ontario Yasama Meclisi’nde temsil etmesi için oy veriyorsunuz. Eyaletteki her bir
seçim bölgesine bir adet düşecek şekilde, parlamentoda toplam 124 üye bulunmaktadır.
Seçim sonucunda en çok parlamento üyesine sahip olan parti genellikle yeni eyalet hükümetini
kurar.
Ontario kanunları size oylamayı reddetme hakkı sunar. Reddedilen oylar yasal sayımlara dahil
edilir.
Yenilikler
Eğer 16 ya da 17 yaşındaysanız, artık kendinizi Ontario’nun Müstakbel Seçmenleri
Dizinine elections.on.ca adresinden kaydedebilirsiniz.
Dizine eklendikten sonra, 18 yaşına girdiğinizde bilgileriniz otomatik olarak Seçmen
Listesine transfer edilir.
Bu genel seçimde oy verebilmek için 7 Haziran 2018 tarihinde en az 18 yaşında
olmanız gerekmektedir.

Seçmenin Kontrol Listesi
• Oy vermek için kayıtlı olduğunuzu elections.on.ca adresi üzerinden kontrol edin.
• Seçmen Bilgi Kartınızı (Voter Information Card - VIC) posta ile alın.
• Doğru kimlik belgesine sahip olduğunuzdan emin olun.
• Haklarınız, sorunlar ve adaylar ile ilgili bilgi edinin.
• Ne zaman, nerede ve nasıl oy vermek istediğinize karar verin.
• Oy vermeye nasıl gideceğinizi planlayın. Kimlik Belgenizi ve Seçmen Bilgi
Kartınızı yanınıza almayı unutmayın
<Seçmen Bilgi Kartı>
Seçmen Listesinde misiniz?
Seçmen Bilgi Kartınızı (VIC) ve Kimlik Belgenizi oy vermeye gelirken yanınıza alın.

Ne zaman oy kullanacağım?
Seçim günü 7 Haziran 2018. Oylama (Doğu Saati ile) 09:00 ve 21:00 arasında.
Ayrıca şu şekillerde de oy verebilirsiniz:
•
•
•
•

10 Mayıs ile 6 Haziran arasında seçim ofisinizde şahsen,
26 Mayıs ve 6 Haziran arasında seçim ofisinizde erişilebilir oy verme teknolojisi
kullanarak şahsen,
26 Mayıs ve 30 Mayıs arasında (Doğu Saati ile) saat 10:00 ile 20:00 arası şahsen,
veya
10 Mayıs 2018’den itibaren posta ile. İşaretlediğiniz oy pusulası Elections Ontario’nun
merkez ofisine seçim günü olan 7 Haziran 2018 tarihinde (Doğu Saati ile) 18:00’den
önce ulaşmış olmalıdır. Başvuru formunu aşağıdaki kanallardan temin edebilirsiniz:

elections.on.ca
sb@elections.on.ca
seçim ofisiniz
1-855-523-5932 (ücretsiz)
1-416-649-1046 (ödemeli)
1-888-292-2312 (TTY ücretsiz)
Unutmayın
Daha hızlı oy vermek için Seçmen Bilgi Kartınızı (VIC) ve Kimlik Belgenizi yanınızda
getirin.
Nerede oy kullanacağım?
Eğer 29 Mayıs 2018 tarihinden önce oy vermek için kayıt yaptırdıysanız, seçim gününden
önce posta aracılığı ile elinize bir Seçmen Kimlik Belgesi (VIC) ulaşacaktır. Ne zaman ve
nerede oy kullanacağınızı Seçmen Bilgi Kartınızdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca elections.on.ca
adresinden de oy vereceğiniz yeri öğrenebilirsiniz.
Öğrencilerin Oy Kullanımı
Öğrenim amacı ile evinizden uzaktaysanız, daimî olarak ikamet ettiğiniz seçim bölgesinde ya
da okula gitmek amacıyla geçici olarak ikamet ettiğiniz seçim bölgesinde oy vermeyi tercih
edebilirsiniz. Oy vermek için adınızı ve ikamet adresinizi gösteren bir kimlik belgesine sahip
olmanız gerekmektedir.
Hastanede Oy Kullanımı
Seçime iştirak eden bir hastanede kalıyorsanız, 21 Mayıs ve 23 Mayıs tarihleri arasında
oy verebilirsiniz. Seçim ofisinize danışın.
Yenilikler
2018 Genel Seçimlerinde Ontario’nun seçim bölgelerinin sayısı 124’e yükseldi.
Bu, yeni bir seçim bölgesinde oy veriyor olabileceğiniz anlamına geliyor.
Oy kullanma yerinizi elections.on.ca üzerinden öğrenin.
Oy kullanmak için nasıl kayıt olabilirim?
Eğer bir Seçmen Bilgi Kartı (VIC) tarafınıza ulaşmadıysa, adınız seçmen listelerinde
olmayabilir.
Bir Seçmen Bilgi Kartı (VIC) edinmek için adınızı elections.on.ca üzerindeki Seçmen
Listesine 29 Mayıs 2018 tarihinden önce ekleyin. Ayrıca bilgilerinizi, erken oylama günü ya
da seçim gününde, seçim ofisinizde de güncelleyebilirsiniz.
Kendinizi Seçmen Listesine ekleyebilmeniz için adınızı ve ikamet adresinizi gösteren bir kimlik
belgesine ihtiyacınız vardır.
Kabul edilen kimlik belgelerinin bir listesine elections.on.ca üzerinden ulaşabilirsiniz.
Yenilikler

Yeni online e-kayıt aracımız bilgilerinizi teyit etmenizi, güncellemenizi ve Seçmen
Listesine eklemenizi kolaylaştırıyor.
29 Mayıs 2018 tarihine kadar elections.on.ca adresini ziyaret ederek seçim günü
rahatça oy kullanın.
Oy kullanmak için yardıma ihtiyaç duyuyorsam?
Oy kullanma yerinizin erişilebilirliği ile daha fazla bilgi için elections.on.ca adresini ziyaret
edin.
Rehber hayvanlara izin verilmektedir.
Oy kullanmanıza yardımcı olması için bir aile üyenizi, bir arkadaşınızı ya da yardımcınızı
yanınızda getirebilir ya da seçim görevlilerinden yardım isteyebilirsiniz. Her ikinizden de
yardım gerektiğini ve oyunuzun gizli kalacağını beyan etmeniz talep edilecektir.
Ayrıca aşağıdaki araç ve hizmetlere de erişebilirsiniz:
•
•
•
•
•

30 dilde oy kullanma kılavuzu,
büyüteçler,
oy pusulasının Braille alfabesi ile basılmış bir örneği,
26 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasında yerel seçim ofisinizde yardımcı oy
kullanma teknolojileri, veya
lisanslı bir işaret dili çevirmeninin veya müdahilin masraflarının karşılanması.

Hareket kabiliyetinizi kısıtlayan bir engeliniz varsa lütfen seçim ofisiniz ile irtibata geçin.
Yenilikler
Artık cep telefonunuzu bir yardımcı cihaz olarak kullanabilirsiniz.
Fakat kullandığınız oyların fotoğraf ya da videolarını çekmek için kullanamazsınız.
Bize Ulaşın:
Web sitesi elections.on.ca
Telefon 1-888-668-8683
TTY
1-888-292-2312
E-posta
info@elections.on.ca
Twitter @ElectionsON
Facebook ElectionsON
Instagram @electionson
YouTube ElectionsOn
Bu kitapçıktaki bilgilerin erişilebilir biçimine ulaşmak için elections.on.ca adresini ziyaret
edin ya da 1-888-668-8683 veya 1-888-292-2312 (TTY) numaralı hatları arayın.
Seçimlerde nasıl görev alabilirim?
Elections Ontario, seçimlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak üzere seçim görevlileri
aramaktadır. Pozisyonların çoğuna başvurmak için en az 18 yaşında olmanız gerekmekle

birlikte, 16 yaşından büyükler için de bazı pozisyonlar mevcuttur. Detaylar için,
elections.on.ca adresini ziyaret edin.

