2019 Parlamento Seçimleri
Parlamento Seçimleri her dört yılda bir yapılır.
Seçimlerde, Finlandiya vatandaşları ortak konularımızla ilgili karar vermek için
Meclis’e 200 milletvekili seçerler.
2019 Parlamento Seçimleri 14.4.2019 Pazar günü yapılacaktır.
Önceden oy kullanma işlemleri Finlandiya’da 3-9 Nisan 2019 ve yurtdışında 3-6 Nisan
2019 tarihleri arasında kullanılacaktır.
Parlamentonun görevleri
Parlamentonun en önemli görevi, toplumun faaliyet gösterdiği kanunları
düzenlemektir.
Parlamentonun ikinci en önemli görevi Devlet bütçesi hakkında karar vermektir.
Bütçede devletin parayı nereden edineceği ve bu paraların nasıl kullanılacağı
belirlenir.
Parlamento aynı zamanda devletin harcamalarını takip eder.
Parlamento devlet yönetimine Başbakan seçer ve hükümetin çalışmalarını takip
eder.
İlaveten Parlamento, bir çok Avrupa Birliği ile ilgili konularda Finlandiya Devletinin ne
düşündüğüne karar verir.
Kimler oy kullanabilir?
Finlandiya vatandaşı iseniz ve
 14.4.2019 tarihi itibarı ile 18 yaşını doldurmuşsanız
 Parlamento seçimlerinde oy kullanabilirsiniz.

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahipseniz
Seçmen Hakkı Bildirimi (Seçmen Pusulası) evinize mektup ile gelecektir.
Mektupta yer alan Seçmen Hakkı Bildirimi’nde seçim günü oy kullanacağınız yerle
ilgili bilgi olacaktır.
Bu mektupta aynı zamanda önceden oy kullanılacak yerlerin listesi de olacaktır.
Kimlere oy verebilirsiniz?
Finlandiya 13 seçim bölgesine ayrılmıştır.
Her seçim bölgesinin kendi adayları vardır.
Parlamento seçimlerinde bulunduğunuz seçim bölgesi adayı olan şahıslara oy
verebilirsiniz.
Seçim bölgeniz Seçmen Hakkı Bildirimi ile tarafınıza bildirilecektir.
Her bir adayın kendi aday numarası mevcuttur.
Kendi seçim bölgenizdeki adaylarla ilgili numaraları, oy kullanma yerlerinde
bulabilirsiniz.
Adaylar ile ilgili bilgileri gazetelerde, televizyonda ve internette bulabilirsiniz.
Evden oy verme
Ciddi bir şekilde engelliyseniz veya uzun süreli bir hastalığınız varsa, önceden
evinizde oy kullanabilirsiniz.
Evde oy kullanabilmek için 2.4.2019 saat 16.00’a kadar kendi belediyenizin seçim
kuruluna bildirimde bulunmanız gereklidir.
Seçim Kurulu telefon numarası Seçmen Hakkı Bildiriminde yer almaktadır.
Seçim Kurulundan aynı zamanda evde oy kullanımı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Önceden oy verme işlemini şöyle gerçekleştirebilirsiniz
Parlamento Seçimlerinde önceden oy kullanma işlemini Finlandiya’da nerede
olursanız olun önceden oy kullanım yerlerinde ya da yurtdışında
gerçekleştirebilirsiniz.
Oy kullanmaya giderken yanına kimliğinizin saptanabileceği pasaport, nüfus cüzdanı
ya da ehliyetinizi alın.
1. Kimlik belgenizi seçim görevlisine gösterin.
Görevli kimlik belgenizi kontrol eder ve size oy pusulanızı verir.

2. Oy kabinine gidin.
Oy pusulasına, oy vereceğiniz adayın numarasını okunaklı bir şekilde yazın.
Oy pusulasına sakın başka bir şey yazmayın.
3. Oy pusulasını ortadan katlayın.
4. Seçim görevlisinin yanına gidin.
Görevli oy pusulasını mühürler ve size kahverengi seçim zarfını verir.
Oy pusulasını zarfa koyun ve zarfı yapıştırın.
5. Seçim görevlisi forma imza atmanızı isteyecektir.
İmzayla, seçim pusulasını kendinizin doldurduğunu, mühür vurdurduğunuzu
ve zarfa koyarak kapattığınızı teyit etmiş olursunuz.
6. Son olarak görevli seçim zarfını ve imza formunu sarı gönderi zarfına koyar.
Oyunuzu kullandıysanız, ön seçim oylama yerinizden ayrılabilirsiniz.
Seçim gününde oyunuzu şu şekilde kullanabilirsiniz.
14.4.2019 seçim günü oy verme yerleri saat 9.00 – 20.00 arası açıktır.
Seçmen Pusulasından oy verme yerinizin neresi olduğunu kontrol edin.
Sadece seçmen pusulasında belirtilen yerde oy kullanabilirsiniz.
Oy kullanmaya giderken yanına kimliğinizin saptanabileceği pasaport, nüfus cüzdanı
ya da ehliyetinizi alın.
1. Kimlik belgenizi seçim görevlisine gösterin.
Görevli kimlik belgenizi kontrol eder ve size oy pusulanızı verir.
2. Oy kabinine gidin.
Oy pusulasına, oy vereceğiniz adayın numarasını okunaklı bir şekilde yazın.
Oy pusulasına sakın başka bir şey yazmayın.
3. Oy pusulasını ortadan katlayın.

4. Seçim görevlisinin yanına gidin.
Görevli oy pusulasını mühürler.
5. Seçmen pusulasını seçim sandığına atın.
Oyunuzu kullandıysanız, oylama yerinden ayrılabilirsiniz.
Kimden yardım alabilirsiniz?
Seçim görevlileri ön oy kullanımı ve seçim günü oy kullanma yerlerinde yardımcı
olacaktır.
Oy kullanma yerlerinde aynı zamanda seçim asistanları da bulunur.
Kendiniz oy pusulasını dolduramıyorsanız, bu asistanları yardım etmesi için oy
kabinine çağırabilirsiniz.
Yardım işlemi için, kendi seçeceğiniz biri mesela bir akrabanız veya yakınınız da görev
alabilir.
Seçim asistanı aday veya aday yakını olamaz.
Seçim asistanı kime oy verdiğini kimseye söyleyemez.
Seçim Gizliliği
Oy kullanıp kullanmayacağına herkes kendisi karar verir.
Seçim gizliliği, sizin kime oy verdiğinizi kimseye söylemeniz gerekmediği anlamına
gelir.
(ARKA KAPAK)
Parlamento seçimlerinde oy kullanın!
Bu broşürde 2019 Parlamento seçimlerinde oy kullanma hakkında açık bir şekilde
bilgi verilmektedir.
Oy verme ile ilgili ilave bilgiler:
vaalit.fi
selkokeskus.fi
Adalet Bakanlığı
Selkokeskus

