
 Oy kullanımı
Seçim 9 Eylül 2018 tarihinde 
yapılacaktır. Parlamento, Belediye ve 
Il Meclisleri seçiminde oyunuzu 
şöyle kullanırsınız seçimi yapılacaktır.

Kimler oy kullanabilir?
Oy kullanma hakkına sahip olmak için, en geç seçim günü 18 yaşını doldurmuş 
olmanız gerekmektedir. Oy hakkınız ile oyunuzu hangi seçim bölgesinde 
kullanabileceğiniz, nüfus kayıtlarında bulunan bilgilere göre seçimden 30 gün 
önce belirlenir. 

Parlamento seçimlerinde oy hakkına sahip olmak için: Sizin 
•  İsveç vatandaşı ve şimdi veya daha önce İsveç’te nüfusa kayıtlı olmanız/ olmuş

olmanız gerekmektedir.

Belediye ve İl Meclisleri seçimlerinde oy hakkına sahip olmak için:
•  İsveç vatandaşı ve İsveç’te nüfusa kayıtlı olmanız,
•  Ab üyesi ülkelerden birinin veya İzlanda veya Norveç’in vatandaşı olmanız ve

İsveç’te nüfusa kayıtlı olmanız ,
•  Yukarıda anılan ülkelerden başka bir ülkede vatandaş olmanız ve seçim

gününden önceki üç yıl boyunca İsveç’te nüfusa kayıtlı olmuş olmanız
gerekmektedir.

Oy verme hakkına sahipseniz size oy kartı gönderilecektir
Oy hakkına sahipseniz, seçimlerden yaklaşık üç hafta kadar önce size postayla 
bir oy kartı gönderilir. Oy kartında hangi seçim için oy kullanma hakkınızın 
bulunduğunun yanı sıra, oy kullanacağınız yerin adı, adresi ve açık olduğu 
saatlerin bilgisi bulunur. Oy kartında erken oy kullanılabilecek oy sandıklarıyla 
ilgili bilgiler de yeralır Eğer erken oy kullanacaksanız, oy kartını yanınıza 
almanız zorunludur. 

Eğer oy kartınızı almadıysanız veya kaybettiyseniz, yenisini belediyeden veya 
Yüksek Seçim Kurulu’ndan ısmarlayabilirsiniz. 

Oy pusulaları 
Oy pusulaları, Parlamento seçimleri için sarı, Belediye seçimleri için beyaz ve 
İl Meclisi seçimleri için mavi renktedir. Oy pusulaları oy kullanabileceğiniz her 
noktada ve siyasi partilerde mevcuttur. Eğer erken oy kullanacaksanız veya vekil 
aracılığıyla oy kullanmak söz konusuysa o zaman oy pusulalarını bağlı olduğunuz 
belediyeden ya da siyasi partilerden alabilir ya da onlardan size gönderilmesini 
isteyebilirsiniz. 

Partiye oy vermek 
Öncelikle oyunuzu bir partiye verirsiniz.Partinin adı oy pusulasında 
bulunur. Oy vereceğiniz partinin oy pusulasını bulamazsanız, boş bir 
oy pusulasına o partinin adını mümkün oldukça okunaklı bir 
şekilde yazabilirsiniz. 

Tu
rk

is
ka

/T
ü

rk
çe

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till valen den 9 september 2018

 Valmyndigheten
 107 91 Stockholm

Berggren, Sven
STORA VÄGEN 18 C
441 14 Alingsås



Bir aday’a tercihli oy vermek 
Eğer partinin adaylarından belli birinin seçilmesini istiyorsanız oy pusulasında 
o adayın adının önündeki kutuyu işaretleyerek o adaya tercihli oy verebilirsiniz.
Sadece bir aday için işaretleme yapabilirsiniz.

Kim olduğunuzu ispat etmelisiniz
Oy kullanabilmeniz için kim olduğunuzu; sürücü ehliyeti veya pasaport gibi 
resmi kimlik ile ispat edebilmelisiniz. Eğer kimlik belgeniz yoksa, başka biri 
sizin kimliğinizi teyid edebilir. Ancak o kişinin de kimliğini ibraz etmesi 
gerekmektedir. 

Oy kullanımı
Seçim günü kendi sandığınızda oy kullanımı 
Sadece oy kartınızda belirtilen sandıkta oy kullanabilirsiniz. Oy kullanım 
noktaları sadece seçim gününde açık olacaktır. Seçim noktanızda oyunuzu 
kullandığınızda, seçmen listesinde adınız işaretlenir ve oylarınız sandıklarına 
atılır.

Kendi belediyenizde veya bir başka belediyede erken oy kullanımı
Erken oy kullanımı, kendi sandığınızdan başka bir yerde oy kullanmanız 
anlamına gelir. Erken oy kullanımı seçim gününden yaklaşık üç hafta önce 
başlar ve seçim gününün sonuna kadar devam eder. 

Oy kartınızı yanınızda bulundurmanız gerekir, çünkü karttaki bilgiler 
oyunuzun sandığınıza gönderilmesi için kullanılacaktır. 

Oyunuz orada sayılacaktır. Oyunuzu erken nerelerde kullanabileceğiniz ile ilgili 
bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun www.val.se adresli websitesinden veya kendi 
belediyenizden edinebilirsiniz. 

Yurtdışından oy kullanmak 
Eğer yurtdışındaysanız, oyunuzu postayla göndererek veya birçok İsveç 
Büyükelçiliği ve Konsolosluklarında kullanabilirsiniz. Oyunuzu posta ile 
kullanabilmeniz için gerekenleri Yüksek Seçim Kurulu’ndan ısmarlıyabilirsiniz. 
Oyunuzu posta ile seçim gününden 45 gün önce İsveç Büyük Elçilikleri ve 
Konsolosluklarında ise seçim gününden 24 gün önce kullanabilirsiniz. 

Bazı seçmenler vekil aracılığı ile oy kullanabilir
Eğer hasta, engelli veya yaşlıysanız ve oy kullanma noktasına ya da 
seçim sandığına kendiniz gidemiyorsanız oyunuzu bir vekil aracılığı ile 
kullanabilirsiniz. Böyle durumlarda; kocanız, karınız ya da birlikte yaşadığınız 
kişi veya kocanızın, karınızın ya da birlikte yaşadığının kişinin çocukları, 
torununuz, ana-babanız veya kardeşiniz oy vermede sizin vekiliniz olabilir. 
Mesleği nedeniyle ya da size gerekli bakımı yapan kişilerde gerektiğinde sizin 
için oy vermede vekil olabilir. 

Eğer gözaltındaysanız veya bir cezaevinde hükümlüyseniz de bir vekil 
aracılığıyla oy kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz yerin personeli de bu konuda 
size yardımcı olabilir. Eğer şehirdışı posta dağıtım güzergahlarında yaşıyorsanız, 
postacınız sizin vekilliğinizi yapabilir. Size vekil olacak bir kişiniz yoksa 
ikamet ettiğiniz belediyeniz size evinize gelip sizin oyunuzu alacak bir kişiyi 
görevlendirir. Bu konuda bağlı olduğunuz belediye ile ilişkiye geçiniz. 

Vekil aracılığı ile oy kullanabilmek için özel belgeler gerekmekte olup, bu 
belgeleri belediyeden ya da Yüksek Seçim Kurulu’ndan ısmarlayabilirsiniz. 
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