9

6

26 Mayıs 2019 Pazar günü
Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacaktır.
Kimler oy kullanabilir?
İsveç vatandaşı olup İsveç’te nüfusa kayıtlı olan veya daha önceden
İsveç’te nüfusa kayıtlı olmuş kişiler seçimlerde oy kullanma hakkına
sahiptir. AB’ye üye herhangi bir ülkenin vatandaşı olup da İsveç’te
nüfusa kayıtlı olan ve seçmen kütüğüne kaydını yaptırmış kişiler de oy
kullanabilir. Oy kullanacak kişiler seçim günü 18 yaşına girmiş olmalıdır.

Öncelikle bir partiye oy vereceksiniz. Partilerin adları oy pusulasında
yazacaktır. Partinizin oy pusulasını bulamazsanız boş bir oy pusulasına
partinizin adını yazabilirsiniz. Okunaklı yazın.
Kişiye oy vermek

Eğer partinin belirli bir adayının seçilmesini istiyorsanız oy pusulasında
adayın adının önündeki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Sadece bir adayı
işaretleyebilirsiniz. Partinin ve adayın adını boş bir oy pusulasına yazarak
da kişiye oy verebilirsiniz.

Oy kullanmak
26 Mayıs seçim günü seçim yerinizde oy kullanın

Sadece seçmen kartınızda belirtilen seçim yerlerinde oy kullanabilirsiniz.
Seçim yerleri sadece seçim günü açık olacaktır. Seçim yerinde oy
kullandığınızda seçmen listesinde adınız işaretlenir ve oyunuz seçim
sandığına atılır.
Belediyelerde erken oy kullanma

İsveç genelinde tüm oy kullanma yerlerinde erken oy kullanabilirsiniz.
Erken oy kullanma işlemi, seçim gününden yaklaşık üç hafta önce
başlayacak ve seçim gününe kadar devam edecektir. Nerelerde erken
oy kullanabileceğinizi belediyenizden veya www.val.se adresinden
öğrenebilirsiniz.
Erken oy kullanırken yanınıza seçmen kartınızı almayı unutmayın.

till valet till Europaparlamentet den
26 maj 2019

Röstkort och information från Valmyndigheten

Partiye oy vermek

RÖSTKORT

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Oy pusulaları oy verilebilecek yerlerde ve partilerde mevcuttur.

Innehåller ditt

Mer information

Oy pusulaları

107 91 Stockholm

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för
att brevrösta från utlandet.

Oy hakkına sahip olan kişilere seçimden 3 hafta önce posta yoluyla
seçmen kartı gönderilecektir. Seçmen kartında ad, adres ve seçim yerinin
açık olacağı saatler yazacaktır. Seçmen kartında erken oy kullanılabilecek
yerlere de örnek verilecektir. Seçmen kartı olmayan kişiler belediye veya
İsveç Seçim Kurumu’ndan yeni bir tane isteyebilir.

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor.

Oy hakkına sahip olan kişilere seçmen kartı gönderilecek

www.val.se
Valupplysningen 020 - 825 825

Turkiska / Türkçe

Oy kullanmak

Yurtdışında oy kullanmak

Yurtdışındaysanız posta yoluyla veya birçok İsveç büyükelçiliği ve
konsolosluğunda oy kullanabilirsiniz. Posta yoluyla oy kullanmak için İsveç
Seçim Kurumu, belediyeler, büyükelçilikler ve konsolosluklardan sipariş
verilebilen özel bir materyal kullanmanız gerekmektedir.

Oy kullanma yardımı
Vekaleten oy kullanma

Hastalık, sakatlık veya yaşlılık nedeniyle oy kullanma yerine
gidemeyecekseniz vekaleten oy kullanabilirsiniz. Tutukevi veya
cezaevindeyseniz de vekaleten oy kullanabilirsiniz. Vekaleten oy kullanmak
için belediyelerden ve İsveç Seçim Kurumu’ndan sipariş verilebilen özel bir
materyal gerekmektedir.
Aşağıdaki kişiler vekil olabilir:
•
•
•
•

Eş veya beraber yaşanılan kişi
Eşin veya beraber yaşanılan kişinin çocukları, torunları, ebeveynleri ve
kardeşleri
Profesyonel olarak bakımınızı yapan ve şahsi işlerinizde size yardımcı
olan kişiler
Tutukevi ve cezaevi personeli

Vekil en az 18 yaşında olmalı ve kimlik belgesi ibraz edebilmelidir.
Seyyar seçim görevlisi

Eğer sizin için vekaleten oy kullanabilecek birini tanımıyorsanız yaşadığınız
belediye evinize gelecek bir seçim görevlisi ayarlayabilir. Daha fazla bilgi
için belediyeniz ile iletişime geçin.

Kimliğinizi doğrulamalısınız
Oy kullanabilmek için kimliğinizi doğrulamalısınız. Eğer seçim görevlileri
sizi tanımıyorsa ehliyet veya pasaport gibi bir kimlik belgesi ibraz
etmek zorundasınız. Kimlik belgeniz yoksa başka bir kişi kimliğinizi
doğrulayabilir ancak bu durumda bu kişi kimlik belgesini ibraz etmek
zorundadır.
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2019 AB seçimi için takvim
11 Nisan

Yurtdışından posta yoluyla oy kullanmak için en erken tarih.

26 Nisan

Oy kullanma hakkınız İsveç Vergi Dairesi’nin nüfus
kayıtlarındaki bilgilere göre belirlenecektir.

2 Mayıs

Yurtdışındaki büyükelçilikler ve konsolosluklarda oy
kullanmak için en erken tarih.

8 Mayıs

İsveç’te erken oy kullanma başlayacak.

26 Mayıs

Seçim günü.
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