Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2018
Finlandiya vatandaşları Cumhurbaşkanını altı yılda bir seçerler.

İlk seçim:


Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28.1.2018 Pazar günü gerçekleşecektir.



Seçimde erken oy kullanma süresi Finlandiya’da 17.–23.1.2018 tarihleri arasında
gerçekleşecektir.
Seçimde erken oy kullanma süresi yurtdışında 17.–20.1.2018 tarihleri arasında
gerçekleşecektir.



Olası (muhtemel) ikinci seçim:




İkinci seçim, 11.2.2018 Pazar günü yapılacaktır.
İkinci seçim için erken oy kullanma süresi Finlandiya’da 31.1.–6.2.2018 tarihleri arasında
gerçekleşecektir.
İkinci seçim için erken oy kullanma süresi yurtdışında 31.1.–3.2.2018 tarihleri arasında
gerçekleşecektir.

Cumhurbaşkanının görevleri
Cumhurbaşkanı, Finlandiya Parlamentosu tarafından kabul edilmiş olan yasaları onaylar.
Cumhurbaşkanı, iktidardaki bakanlar kuruluyla birlikte Finlandiya’nın dış politikasını yönetir.
Cumhurbaşkanı, başbakanı ve diğer bakanları görevlerine atar. Cumhurbaşkanı ayrıca, hâkimlerin
ve yüksek düzeydeki bazı resmî yetkililerin atamalarını yapar.
Cumhurbaşkanı aynı zamanda Finlandiya Silahlı Kuvvetleri’nin komutanıdır. Cumhurbaşkanı,
Finlandiya Parlamentosu’nun rızasıyla savaş ve barış hakkında karar alır.

Kim oy kullanabilir?
Şu koşulları taşıyorsanız, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oy kullanabilirsiniz:



Finlandiya vatandaşıysanız;
en geç 28.1.2018 tarihinde 18 yaşını doldurmuşsanız.

Kime oy verebilirsiniz?
Siyasi partiler ve aday seçici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adayları belirleyebilirler.
Cumhurbaşkanı adayının Finlandiya vatandaşı olması gerekir. Her adayın kendine ait bir numarası
olur. Cumhurbaşkanı adayları bütün ülke çapında aday olarak gösterildiklerinden, hengi adayı
isterseniz, ona oy verebilirsiniz. Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin bilgilere, örneğin, gazetelerden,
televizyondan ve internet üzerinden erişebilirsiniz.

Seçim bildirim kartı evinize gelecektir.
Oy kullanma hakkınız bulunuyorsa, ev adresinize bir mektup gönderilecektir. Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerinin iki ayrı oy verme aşamasında gerçekleşebileceği olasılığı nedeniyle, tarafınıza
gönderilecek mektupta iki seçim bildirim kartı bulunacaktır.
Seçim bildirim kartlarında seçim günü nerede oy kullanacağınıza ilişkin bilgi yer almaktadır.
Mektupta aynı zamanda, erken oy kullanma merkezlerinin bir listesi gönderilecektir.

Bir ya da iki aşamalı seçim
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri iki aşamada gerçekleştirilebilir. Adaylardan biri düzenlenen ilk oy
verme sürecinin sonunda oyların yarısından fazlasını alırsa, kendisi doğrudan cumhurbaşkanı
seçilir.
Adaylardan hiç biri oyların yarısından fazlasını almazsa, ikinci oy verme aşaması düzenlenecektir.
İlk oy verme aşaması (turu) 28.1.2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Olası ikinci bir oy verme aşaması 11.2.2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Evde oy kullanma
Ağır biçimde özürlüyseniz/engelliyseniz, ya da uzunca bir süredir hasta olarak yatmaktaysanız,
erken oy kullanma süresinde evinizde oy kullanabilirsiniz. Evde oy kullanma konusundaki ayrıntılı
bilgiyi, bağlı bulunduğunuz yerel yönetimin merkez seçim kurulundan alabilirsiniz. Söz konusu
kurulun telefon numarası seçim bildirimi kartında yazmaktadır.

Erken oy kullanmayı aşağıda belirtildiği gibi gerçekleştirebilirsiniz:
İstediğiniz erken oy kullanma merkezinde (noktasında) Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy
verebilirsiniz. Erken oy kullanma süresi 17.–23.1.2018 tarihleri arasındadır. Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde ikinci bir oy verme aşaması düzenlenmekteyse, bu aşamanın erken oy kullanma
süresi 31.1.-6.2.2018 tarihinde olacaktır.
Oy vermeğe giderken yanınıza, pasaport, kimlik kartı ya da sürücü belgesi gibi, kimliğinizi gösteren
bir belge alın.
1. Kimlik belgesini seçim görevlisine gösterin.
Seçim görevlisi belgeyi kontrol edecek ve size oy pusulasını verecektir.
2. Oy pusulasını yanınıza alın ve oy verme kabinine girin.
Oyunuzu verdiğiniz adayın numarasını oy pusulasına açık ve seçik olarak yazın.
Oy pusulasına başka hiç bir şey yazmayın.
3. Oy pusulasını ortadan ikiye katlayın.
4. Seçim görevlisinin yanına dönün.
Seçim görevlisi oy pusulasına mühür vuracak ve size kahverengi bir seçim zarfı verecektir.
Oy pusulasını zarfa koyun ve zarfı yapıştırarak kapatın.
5. Seçim görevlisi sizden ilgili formu imzalamanızı rica edecektir.
İmza atarak, oy pusulasını kendinizin doldurduğunu, oy pusulasını mühürlettiğinizi ve oy
pusulasını zarfa koyarak zarfı kapattığınızı teyit etmiş olacaksınız.
6. En son olarak, seçim görevlisi seçim zarfını ve formu sarı gönderi zarfına koyup, bu zarfı
kapatacaktır.
Oy verme işleminizi tamamladıktan sonra, erken oy kullanma noktasından ayrılabilirsiniz.

Seçim günü aşağıda belirtildiği gibi gerçekleştirebilirsiniz:
Seçim günü oy verme merkezleri (noktaları) 9–20 saatleri arasında açık olacaktır. Seçim bildirim
kartınızdan, oy verme merkezinizin nerede bulunduğunu kontrol edin.
Oy vermeğe giderken yanınıza, pasaport, kimlik kartı ya da sürücü belgesi gibi, kimliğinizi gösteren
bir belge alın.
1. Kimlik belgesini seçim görevlisine gösterin.
Seçim görevlisi belgeyi kontrol edecek ve size oy pusulasını verecektir.

2. Oy pusulasını yanınıza alın ve oy verme kabinine girin.
Oyunuzu verdiğiniz adayın numarasını oy pusulasına açık ve seçik olarak yazın.
Oy pusulasına başka hiç bir şey yazmayın.
3. Oy pusulasını ortadan ikiye katlayın.
4. Seçim görevlisinin yanına dönün.
Seçim görevlisi oy pusulasına mühür vuracaktır.
5. Oy pusulasını seçim sandığına atın.
Oy verme işleminizi tamamladıktan sonra, oy kullanma noktasından ayrılabilirsiniz

Kimden yardım alabilirsiniz?
Seçim görevlileri oy kullanma merkezinde (noktasında), hem erken oy kullanma sırasında, hem de
seçim günü size yol göstereceklerdir.
Oy kullanma merkezinde (noktasında) aynı zamanda seçim yardımcısı da bulunacaktır. Oy
pusulasını tek başınıza doldurmayı beceremiyorsanız, seçim yardımcısından size yardımcı olmasını
rica edebilirsiniz.
Sizin seçmiş olduğunuz bir kişi de, örneğin, birinci dereceden bir akrabanız ya da bir yakınınız,
seçim yardımcılığı yapabilir. Yine de, aday kişi ya da adayın bir yakını seçim yardımcılığında
bulunamaz. Seçim yardımcısı hiç kimseye kime oy vermiş olduğunuzu söyleyemez.

Seçim gizliliği
Her bir seçmen, oy kullanıp kullanmak istemediğine ve kime oy vereceğine kendisi karar verir.
Seçim gizliliği aynı zamanda, kime oy vermiş olduğunuzu hiç kimseye söylemek zorunda
olmadığınız anlamına gelmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oy kulanın!
Oy vermeğe ilişkin ek bilgileri şu adresten edinebilirsiniz:
vaalit.fi

