2017 YILI BELEDİYE SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU
Finlandiya, anayasaya göre özerkliği bulunan beldelere ayrılmıştır. Bu beldeler sakinleriyle
ilgili birçok konuda karar alırlar.
Beldelerin en yüksek karar organları, sakinleri tarafından seçilen meclislerdir. Bu meclislerin
üyeleri, yani belediye meclisi üyeleri, belediye seçimleriyle dört yılda bir seçilirler. Bir sonraki
belediye seçimleri 9.4.2017 Pazar günü yapılacaktır.
Finlandiya vatandaşları ve beldede ikamet eden diğer ülke vatandaşlarından belirli koşulları
taşıyanlar, belediye seçimlerinde oy verebilirler ve aday olabilirler. Finlandiya’da oy
kullanmak isteğe bağlıdır.
Ahvenanmaa Bölgesinde 2017 yılında belediye seçimleri düzenlenmeyecektir.

Oy verme hakkı – Kimler oy kullanabilirler
Eğer Finlandiya veya Avrupa Birliği’ne bağlı bir başka ülkenin, İzlanda veya Norveç
vatandaşıysanız ve aşağıdaki koşulları taşıyorsanız belediye seçimlerinde oy kullanabilirsiniz:



En geç seçim günü (9.4.2017) itibarıyla 18 yaşını doldurduysanız
İkamet beldeniz en geç 17.2.2017 tarihinde Finlandiya’da bulunuyorsa

Şayet başka bir ülkenin vatandaşıysanız, aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsanız belediye
seçimlerinde oy kullanabilirsiniz:



En geç seçim günü (9.4.2017) itibarıyla 18 yaşını doldurduysanız
17.2.2017 tarihinden önce kesintisiz olarak en az iki yıl süreyle Finlandiya’da ikamet
ettiyseniz

İkamet beldesi, ikamet beldesine dair kanuna göre belirlenir. Genellikle ikamet beldesi
yaşadığınız beldedir.
2017 yılı yerel seçimlerinde ikamet beldesi 17.2.2017 saat 24 itibarıyla hangi belde seçmenin
ikamet beldesi olarak nüfus kayıt bilgi sistemine kaydedilmiş ise ikamet beldesi ona göre
belirlenir.
Gerektiğinde ikamet beldesi bilgisini bölge kaymakamlığından (maistraatti) öğrenebilirsiniz.

Belediye seçimlerinde yalnızca ikamet edilen beldenin adaylarına oy verilebilir.

Oy kullanma hakkına dair bildiriler evlere gelecektir
Nüfus kayıt merkezi ve Bölge kaymakamlıkları oy hakkına sahip olan herkesin bilgilerini
seçmen kütüğüne kaydederler. Seçmen kütüğüne ayrıca başvurmaya gerek yoktur.
Bölge kaymakamlıkları, en geç 16.3.2017 tarihinde oy hakkı olan ve adres bilgisi bulunan
herkese seçmen kartlarını yani seçim bildirim kartlarını yollayacaktır. Oy kullanmaya dair
rehber talimatlar seçim bildirim kartında yer almaktadır.

Seçilme hakkı – Kimler aday olabilirler?
Aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz durumunda, seçilme hakkına yani ikamet beldenizin
belediye seçimlerinde aday olabilirsiniz:




Aday olmak istediğiniz belde, ikamet beldeniz ise
Bir beldede oy kullanma hakkınız var ise
Kanunen ehil olmamak veya vesayet altında olmak gibi bir durumunuz mevcut değilse

Ancak bazı devlet memurları ve belediyenin idari memurları ile çalışanları aday olamazlar.

Belediye seçimlerinde aday belirleme

Belediye seçimlerinde, aşağıda belirtilenler aday belirleyebilirler:



tescil ettirilmiş partiler
seçmen derneği kurmuş olan seçmenler

Seçmen derneği kurmak için en az on oy hakkı olan belde sakinine, bazı küçük beldelerde ise
sadece üç veya beş sakine ihtiyaç vardır.
İki veya daha fazla partinin seçim ittifakı kurma hakları bulunmaktadır. İki veya daha fazla
seçmen derneğinin müşterek liste hazırlama hakları vardır.
Partilerin, seçim ittifaklarının veya müşterek listelerin beldelerdeki adayları en fazla seçilecek
olan belediye meclis üyelerinin sayısının bir buçuk katı olabilir. Belediye meclislerine
beldenin nüfusuna göre 13–79 meclis üyesi seçilir.
Her adayın kendi numarası vardır. Adaylar için 2 numaradan başlayarak adayların numara
sırasına göre yerleştirildiği kağıtlara basılmış birleşik aday pusulası hazırlanır. Adaylar,
birleşik pusulada ve müşterek pusulada partilere göre gruplandırılırlar. Birleşik pusulada her
adayın şu bilgileri bulunmaktadır: adı, aday sıra numarası ve mesleği. Ayrıca birleşik aday
pusulalarında:



hangi partilerin seçim ittifakı yaptıkları,
hangi seçmen derneklerinin müşterek liste oluşturdukları,




hangi partilerin seçim ittifakına dahil olmadıkları,
hangi adayların müşterek liste dışında aday oldukları görünür.

Birleşik aday pusulası 9.3.2017 tarihinde hazırlanacaktır.

Seçim tarihleri
Oyunuzu, 9.4.2017 Pazar günü veya önceden oy kullanma sistemi uyarınca seçim gününden
önce verebilirsiniz. Oyunuzu bir defa kullanabilirsiniz. İki defa oy kullanmaya dair ceza, Ceza
Kanununda belirlenmiştir.
Önceden oy kullanma:
Önceden oy kullanma, 29.3.2017 Çarşamba günü başlayacaktır.
Önceden oy kullanma, yurtdışında 1.4.2017 Cumartesi günü ve Finlandiya’da 4.4.2017 Salı
günü sona erecektir. Bazı önceden oy kullanma yerlerinde oy kullanma süresi daha kısadır.
Yurtiçinde veya
kullanabilirsiniz.
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Önceden oy kullanma yerleri





yurtiçinde genellikle belediyenin resmi daireleri veya postaneler gibi belediyelerin
belirledikleri önceden oy kullanma yerleri
yurtdışındaki Finlandiya temsilciliklerinin birçoğu
hastane, sosyal bakım faaliyet birimleri ve ceza infaz kurumları gibi kurumlardır. Bu
gibi kurumlarda sadece tedavi görmekte olanlar veya buralara alınmış kişiler oy
kullanabilirler.
önceden oy kullanma süresi zarfında yurtdışında bulunan Finlandiya bandıralı gemiler.
Gemilerde sadece gemi mürettebatı oy kullanabilir, yolcular ise gemilerde oy
kullanamazlar.

Seçim günü oy kullanma:
Seçim günü oy kullanma işlemi, 9.4.2017 Pazar günü saat 9–20 arasında yapılacaktır.
Seçim günü oyunuzu, sadece size gönderilen seçim bildirim kartında belirtilmiş bulunan
beldede ve oy kullanma yerinde kullanabilirsiniz.
Evde oy kullanma:
Eğer hareket veya faaliyet kabiliyetiniz, makul kabul edilebilecek sınırların ötesinde
zorlanmalara maruz kalmadan oy kullanma yerine gitmenize engel teşkil ediyorsa, önceden
oy kullanma süresi içinde evinizde oyunuzu kullanabilirsiniz. Evde oy kullanmak için en geç
28.3.2017 Salı günü saat 16’dan önce başvuruda bulunulmalıdır.

Başvurular ikamet beldesinin merkez seçim kuruluna yapılmalıdır. Aynı evde yaşayan bakıcı
yakın
da bazı koşullar yerine getirilmişse aynı zamanda oy kullanabilir.

Oyunuzu şöyle kullanabilirsiniz
Oy verme işlemi oy verme yerinde yapılır. Oyunuzu sadece kendi beldenizin birleşik aday
pusulasında bulunan bir adaya verebilirsiniz.
1) Kimliğinizi sandık görevlisine kanıtlayınız yani pasaportunuzu, kimlik kartınızı, ehliyetinizi
veya buna denk gelen başka bir belgeyi gösteriniz. Sandık görevlisi size oy pusulasını
verecektir.
2) Oy verme kabinine gidiniz. Oy verme kabininde her defasında sadece bir kişi bulunabilir.
3) Oy pusulasına oy vereceğiniz adayın numarasını yazınız. Yalnızca bir adaya oy verebilirsiniz.
Adayın numarasını oy pusulasının iç tarafındaki dairenin içine yazınız. Oy pusulasına başka
bir işaret koymayınız. Oy pusulasını yazdığınız numara iç tarafta kalacak ve dışarıdan
görünmeyecek şekilde katlayınız.
4) Oy pusulasını katlanmış olarak kapalı bir şekilde sandık görevlisine götürünüz. Sandık
görevlisi pusulayı mühürleyecektir.
5a) Eğer seçim günü oy kullanıyorsanız, mühürlenen oy pusulasını oy sandığına atınız.
5b) Eğer önceden oy kullanıyorsanız, sandık görevlisi mühürlenen oy pusulasını koyup
kapatacağınız bir zarf verecektir.
Eğer aday numarasını oy pusulasına yazma yeteneğinizi önemli ölçüde kaybetmişseniz, oy
kullanırken seçtiğiniz bir kişiden veya önceden oy kullanma yeri seçim görevlisinden yardım
alabilirsiniz. Seçimde aday olan kişi, yardımcı sıfatında yer alamaz. Yardımcı kişi, seçimin
gizliliği ilkesine uymak, yani oy kullanma esnasında edindiği bilgiyi gizli tutmak zorundadır.

Daha fazla bilgi için




Daha fazla bilgi, beldelerin merkez seçim kurullarından edinilebilir. Kişisel oy
kullanmaya ilişkin soruların cevapları bölge kaymakamlıklarından edinilebilir. Her
ikisinin de adresleri ve telefon numaraları seçim bildirim kartında bulunmaktadır.
Önceden oy kullanma yerlerinin adresleri ve açık oldukları saatler, aday kütüğü ve
seçimle ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığı’nın www.vaalit.fi adresindeki seçim
sitesinde bulunmaktadır.
Belediye seçimleri adayları hakkındaki bilgiler, Mart ayının başlarına kadar ve önceden
oy kullanma yerleri hakkındaki bilgi ise Ocak ayının sonunda Adalet Bakanlığı’nın
seçim sitesinde yerlerini alacaklardır.

Nüfus Kayıt Merkezi 7.11.2016

