
                
   Berlin 
   Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi 

                   Sosyal İşler, Semt ve Yaşlılar için Hizmetler Dairesi 
 
 

Yaşlılar Temsilciliği  
 

Hedefler ve Görevler 
 

Hedefler 

 

 Semtimizde 60 yaş üzeri olan yaşlılarımız toplumsal, politik, sosyal, sağlık ve 
kültürel yaşantıyla ilgili söz sahibi ve etkili olabilecekler.  
 

 Yaşlıların bilgi ve tecrübesinden yararlanılacak 
 

 Nesiller arası iletişimin daha düzgün olması destelenecek  
 

 aktif katılıma destek olunacak 
 

 Dışlanma olmadan ve saygı görerek yaşlanma desteklenecek. 
 
   

Görevler   -    Yaşlılar yasasında sabittir 

 

 Bütün konularla ilgili katılım ve işbirliği içerisinde Semt Temsilciliği Toplantısı‘nda 
konuşma hakkını kullanabilmek  
 

 Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için danışmanlık ve destek alma imkanları 
 

 Yaşlı neslin temsilen kamuoyunda temsilleri ve halkla ilişkiler haklarının 
korunması   

 

 Semtte yaşayan bütün yaşlılar için özel bir öneme sahip oldukları oranda semte 
ilişkin önlem önerilerinin ele alınıp üzerinde çalışılması   

 

 Yaşlılar hakkında yasalara ilişkin bilgilendirme ve bunlari hayata geçirmede 
yardım ve destek verme 

 

 Bakım Evleri, Yurt Dayanışma Kurulu, Boş Zamanlar Değerlendirme Merkezleri 
ve Yaşlılara Yardım Kuruluşları ile iletişimde bulunmak 

 

 Halkla ilişkileri sağlamak 
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Kimler oy kullanabilir? 

 

 
 

60 yaşını bitirmiş ve seçim zamanında esas 

ikameti Berlin’de bulunan tüm bireyler 

Belediye’nin Yaşlılar Temsilciliği 

Seçimleri’nde oy kullanabilir. 

 

Hangi ülke vatandaşı olunduğu kesinlikle 

önemli değildir. 
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Friedrichshain-Kreuzberg semtinde nerede 

ve ne zaman seçimler yapılacak? 

 

 

Tüm Berlin’de seçimler Mart ayının son haftası olan 

27.03 - 31.03.2017 tarihlerinde yapılacak 

 

Semtteki seçim sandıklarının adresleri: 

 

 27.03.2017, saat 10.00 - 15.00 arası 
Nachbarschaftstreff "WIR IM KIEZ" der Volkssolidarität, 

LV Berlin e.V., Koppenstr. 62, 10243 Berlin 

 

28.03.2017, saat 10.00 - 15.00 arası 
Vivantes Haus Jahreszeiten, Büschingstr. 29 (giriş), 

10249 Berlin 

 

 29.03.2017, saat 10.00 - 15.00 arası 
Begegnungsstätte „Lebensfreude“, Kadiner Str. 1, 

10243 Berlin 

 

 30.03.2017, saat 10.00 - 15.00 arası 
Begegnungsstätte „Mehringkiez“, Friedrichstr. 1, 

10969 Berlin 

 

 31.03.2017, saat 10.00 - 15.00 arası 
Begegnungsstätte Falckensteinstraße, Falckensteinstr. 6, 

10997 Berlin 
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Nasıl oy kullanabilirsiniz? 

 

 

Kimlik veya üzerinde fotoğrafınız bulunan 

herhangi bir resmi evrak ile oy 

kullanabilirsiniz. Mesela ehliyet veya 

pasaport gibi 

 

Oy pusulasında en fazla 10 kişinin adını 

işaretleyebilirsiniz 
ÖRNEK 
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Seçim Yönetim Kurulu (WV) 

 

Seçim Kurulu’nun seçim merkezlerinde seçimin 

kurallara uygun şekilde yapılmasını sağlamak 

için gözlemcilik görevi vardır. Görevliler oy 

pusulalarını seçim için teslim edecek ve 

seçimler bittikten sonra, seçim sandıklarını 

seçim kuruluna sayım için teslim edecekler. 

 

 

Sonuçlar 

 

1. Seçim sonuçları ne zaman belirlenecek? 

Oy pusulaları seçimler bittikten sonra, bir hafta 

içinde seçim kurulu tarafından resmi olarak 

sayılacaktır. Daha sonra seçim kurulu elde 

ettiği sonucu Belediye’ye teslim edecektir. 

Teslimden bir hafta sonra sonuçlar resmi 

olarak açıklanacaktır. 
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2. Sonuçları nereden öğrenebiliriz? 

Kamuoyuna açık yerlerde (mesela Belediye’nin 

cam vitrinlerinde). Bunun yanısıra internet 

üzerinden de bildirilecek. 

 

3. Yaşlılar Temsilcilerini kim, ne zaman ve 

hangi kriterlere göre toplantıya çağıracak? 

Seçimlerden en geç iki hafta sonra yetkili 

Konsey Başkanı elde edilen oyların sayısına 

göre, BVV-Yasama Süreci için adayları 

görevlendirir. 

Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi’nde:  

Belediye Başkan Yardımcısı/Konsey Başkanı 

Bay Mildner-Spindler 

 

4. Oy pusulalarının sayılımına ben de 

katılabilir miyim? 

Evet, kamuoyuna açık olduğu için 

katılabilirsiniz. 
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Seçimle ilişkili genel sorular 

 

 

1. Kim oy kullanabilir? 

31.03.2017 tarihi itibariyle 60 yaşını bitirmiş ve 

seçim zamanında ana ikametgahı Berlin’de 

bulunan tüm bireyler, sadece kendi semtlerinde 

ve kendi semtleri için oy kullanabilirler. 

 

2. Hangi ülke vatandaşı olduğum önemli 

mi? 

Hayır 

 

 

3. Kimler seçimlerde aday olabilir? 

31.03.2017 tarihi itibariyle 60 yaşını bitirmiş ve 

seçim zamanında ana ikametgahı Berlin’de 

bulunan tüm bireyler aday olabilirler.  
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4. Kimliğimi unuttum ve buna rağmen 

oturduğum yerde bulunan oy sandıklarında 

oy kullanabilir miyim? 

Evet, beraberinizde üzerinde fotoğraf bulunan 

başka herhangi bir resmi belge varsa, mesela 

kimlik/pasaport veya ehliyet gibi. Bunun 

dışında maalesef oy kullanamazsınız. Eğer 

semtinizde oy kullanmak için zamanınız varsa 

oralarda oyunuzu sadece kimlik/pasaport ile 

kullanabilirsiniz. 

 

5. Kimliğim/pasaportum/ehliyetim geçersiz 

olmasına rağmen yine de bunlarla oy 

kullanabilir miyim? 

Evet 

 

6. Bana seçim bildirisi gönderilmedi. Seçim 

bildirisini nasıl elde edebilirim? 

ITDZ kurumundan size yeniden seçim bildirisi 

gönderilecektir. Kurum, koşulları yerine getirip 

getirmediğinize baktıktan sonra, size seçim 

belgelerinizi gönderecektir. 
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7. Bana seçim bildirisi gönderilmedi. Seçim 

bildirisini nasıl elde edebilirim? 

 

ITDZ kurumundan size yeniden seçim bildirisi 

gönderilecektir. Kurum koşulları yerine getirip 

getirmediğinize baktıktan sonra, size seçim 

belgelerinizi gönderecektir. 

 

8. Oy pusulasında 10 adayı işaretlemek 

zorunda mıyım? 

Hayır, daha az olabilir, fakat en fazla 10 adayı 

işaretleyebilirsiniz. 

 

9. Mesela ben komşumun Yaşlılar 

Temsilcisi olmasını istiyorum oy pusulasına 

onun ismini yazabilir miyim? 

Hayır, o durumda oy pusulası geçersiz 

sayılıyor 

 

10. Bütün işlemleri internet üzerinden yapıp 

seçimlere de internet üzerinden katılabilir 

miyim? 

Hayır, çünkü yasal olarak sizin imzanız gerekli 
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10. Bulunduğum yerin Belediyesi’nde oy 

kullanabilir miyim (Mektup ile oy kullanma 

diğer seçimlerdeki gibi mi?) 

Hayır 

 

11. İkametim olmayan başka bir semtte oy 

kullanabilir miyim? 

Hayır, sadece esas ikametinizin olduğu semtte 

oy kullanabilirsiniz. 

 

12. Hareketliliğim sınırlı olduğu için beni 

almaya gelirler mi? 

Hayır, oyunuzu mektup ile kullanabilirsiniz veya 

güvendiğiniz bir kişi size eşlik etsin. 

 

13. Niçin bir partiye oy veremiyorum? 

Yaşlılar Temsilciliği, politik olarak tarafsızdır ve 

herhangi bir mezhebe bağlı değildir. 
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14. Oy pusulamı + yemin beyanımı seçim 

bürosuna verebilir miyim? 

Hayır, pulsuz bir zarfın içerisinde ve posta yolu 

ile belediyeye göndermelisiniz. (Beyan evrakının 

arkasına bakınız) 

 

15. Mektup ile kullanacağım oy pusulamı 

yanlış işaretledim (yanlış yer işaretlendi 

veya fazla işaret yapıldı), yeni bir oy 

pusulası alabilir miyim? 

Evet, sadece seçim sandıkları bulunan yerlerde 

ve 27.03.2017 – 31.03.2017 tarihleri arasında, 

seçim haftasında alabilirsiniz - kesinlikle 

seçim bildirinizi ve oy pusulanızı 

beraberinizde getirmelisiniz 

 

16. Seçimler hakkında nerelerden bilgi 

alabilirim? 

Belediyeden, Semtinizin Yaşlılar 

Temsilciliği’nden veya internet üzerinden 

aşağıdaki adreslere girerek  

 

  www.berlin.de/wahl-seniorenvertretung-2017-fk 

  www.ü60.berlin.de 

 

 Tel. 030 / 90 229 990 (IT-Hizmet Merkezi) 

http://www.berlin.de/wahl-seniorenvertretung-2017-fk
http://www.ü60.berlin.de/
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