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Sayfa 2

Doğum tarihiniz (GG AA YYYY)

        

Eğer doğum tarihinizi bilmiyorsanız, aşağıdakilerden birini seçiniz:

 18 yaş altı     18-70 yaş arası     70 yaş üstü

Adınız ve adresiniz
Ön Ad(lar)  
  

Soyadı
 

Adresiniz

       Posta Kodu:

Başka bir adreste yaşıyor musunuz?

 Hayır     Evet

Eğer yanlış bilgi yazdırdıysak, lütfen 
üzerini çizin ve doğrusunu yazın.

 Başka bir adreste de yaşıyorsanız, 
o adresi şimdi vermeyin ama daha 
sonra sizden isteyebiliriz.

Son 12 ay içinde taşındınız mı?
 Hayır     Evet

Eğer taşındıysanız, lütfen son bir yılda yaşadığınız adresi belirtin.

       Posta Kodu:

Eğer bu adres bir yurt dışı adresi idiyse, Birleşik Krallık’ta yurt dışı seçmen 
olarak kayıtlı mıydınız?

 Hayır     Evet

Son 12 ay içinde adınızı değiştirdiniz mi?
 Hayır     Evet

Eğer değiştirdiyseniz, lütfen önceki adınızı belirtin.

Lütfen adınızı değiştirdiğiniz tarihi belirtin (GG AA YYYY).

        

 Mesela evlenmiş olabilirsiniz.

Online yapın
Bu formu, online  
doldurabilirsiniz:  
www.gov.uk/register-to-vote

Bireysel Kayıt Formu 
 

Oy kullanmak için kaydolun
Bu form kullanılarak, sadece bir kişinin seçmen kaydı yapılabilir. 

Siyah mürekkepli kalem kullanın ve BÜYÜK HARFLERLE yazın 
veya internette şu adrese gidin: www.gov.uk/register-to-vote

Tam doğum tarihinizi bilmiyor 
musunuz? 
Lütfen başka resmî belgelere (örneğin 
pasaportunuza veya ehliyetinize) 
yazdığınız doğum tarihinizi yazın ya 
da kutucuklardan birini işaretleyin.
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İletişim bilgileri
Telefon numaraları

E-posta adresi (eğer varsa), BÜYÜK HARFLERLE yazınız

İletişim bilgilerinizi bize vermek 
zorunda değilsiniz. Ancak bu bilgileri 
vermeniz, kayıt işlemiyle ilgili sizinle 
iletişim kurmamız gerektiğinde faydalı 
olacaktır.

Uyruğunuz

       

Eğer birden fazla uyruğunuz 
varsa, lütfen hepsini belirtin. Ancak 
Birleşik Krallık’ta kalmaya devam 
etme izniniz varsa seçmen kaydınızı 
yaptırabilirsiniz. Seçmen kütüğüne 
sizi dâhil etmeden önce, göçmenlik 
durumunuzu İçişleri Bakanlığına 
sormamız gerekebilir.

Beyan
Bilgim dâhilinde olduğu kadarıyla, bu formdaki bilgiler doğrudur. Bu 
form üzerinde vermiş olduğum bilgilerin, seçmen kütüğü kaydı için 
kullanılacağını anlıyorum.
Gerektiği zaman, kayıt için bir başvuru yapmamam durumunda, £80 para 
cezasına çarptırılabileceğimi anlıyorum.
Bu form üzerinde, bilerek yanlış bilgi vermenin bir suç olduğunu ve böyle 
bir durumda, £5.000 para cezası ve/veya altı aya kadar hapis cezasıyla 
karşı karşıya kalabileceğimi anlıyorum.
İmza  Tarih (GG AA YYYY)

   

Şimdi formu imzalayın 
ve gönderin
Formu, ödemesi yapılmış olan zarf 
içinde – veya bu formdaki sayfa 1’de 
bulunan adrese gönderin. 

Açık kütük kaydı
  Adımın ve adresimin, açık kütük kaydında yer almasını istemiyorum.

Bu formdaki sayfa 4’te, açık kütük ile 
ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Sayfa 3

Bizzat gidip oy kullanamayacak mısınız?
Seçim günü, bir oy kullanma noktasına şahsen gidip oy kullanamayacak 
durumdaysanız, lütfen nasıl oy kullanmak istediğinizi belirtin. Size bir form 
gönderilecektir.

 Posta yoluyla 

 Vekâleten (sizin adınıza başka birinin oy kullanması) 

Ayrıca şu internet adresinden de  
bir başvuru formu indirebilirsiniz: 
www.aboutmyvote.co.uk.

Ulusal Sigorta (National Insurance) numaranız
Bu numarayı, maaş bordronuzda veya vergi, emeklilik aylığı ya da devlet 
yardımıyla ilgili resmî mektuplarda bulabilirsiniz.

Doğum tarihinizi, uyruğunuzu veya Ulusal  
Sigorta numaranızı bilmiyor musunuz?
Lütfen neden bilmediğinizi açıklayın.
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Eğer Ulusal Sigorta numaranızı 
belirtemiyorsanız, bir kimlik kanıtı 
göstermenizi isteyebiliriz. Bununla 
ilgili olarak sizinle iletişim kuracağız 
ve bu da, başvurunuzun işlemden 
geçirilme süresini uzatabilir.
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