Oyunuz Fark Yaratir
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Demokrasi ortak kararlar esasına dayalıdır. Oy verme hakkınızı
kullandığızda topluma ve vatandașlarınıza dair sorumluluk
alırsınız.
Bir seçimde oy kullandınızda siyasi adayların seçilmesinde görev
almıș olursunuz ve hayatınızı etkileyen alınan kararlari etkilersiniz.
Seçim günü sandığa git ve oyunu ver. Oyunuz farklılık yaratır.
KİM OY VEREBİLİR?
Belediye ve bölge seçimleri
Belediye ve bölge seçimlerinde oy kullanabilirsiniz eğer 18 yașındaysanız ve o belediyede/bölgede kalıcı ikamet ediyorsanız ve:
• Danimarka vatandașıysanız.
• Avrupa birliği ülkesi, Norveç veya İzlanda vatandașıysanız.
• Birleșik krallık vatandașı ve 31 ocak 2020’den beri Danimarkada
kalıcı ikamet etmekteyseniz.
• Avrupa birliği, Norveç ve İzlanda vatandașı değilseniz ve seçim
tarihinden 4 yıl önceden beri Danimarkada ikamet ediyorsanız.

'ĞŶĞůƐĞĕŝŵůĞƌǀĞƌĞĨĂƌĂŶĚƵŵůĂƌ
Yașınız 18 ise, akıl sağlığınız yerinde ise, danimarkada sabit oturuyorsanız ve Danimarka vatandașıysanız genel seçimlerde ve refarandumlarda oy kullanabilirsiniz.

ǀƌƵƉĂƐĞĕŝŵůĞƌŝ
18 yașındaysanız ve așağıdaki özelliklerden birini tașıyorsanız
Danimarkadaki avrupa parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirsiniz.
• Danimarkada veya bașka bir avrupa birliği ülkesinde yașıyorsan
ve danimarka vatandașıysan.
• Avrups ülkesi vatandașıysan ve Danimarkada kalıcı yașıyorsan.
• Birleșik Krallık vatandașıysan ve 31 ocak 2020 tarihinden beri
danimarkada kalıcı oturuyorsan.
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NASIL OY KULLANACAKSINIZ?
Oy kullanma hakkı olan herkes posta ile seçim kartı alacaktır.
Saçim kartınız oyunuzu nerede ve ne zaman kullanacağınızıbildirir.
Seçim yerinde yerel yönetim görevlileri denen yardımcılar vardır.
Seçimlerin her açıdan doğru bir șekilde gerçekleștirildiğinden emin
olurlar. Nasıl oy vereceğini bilmiyorsanız seçim görevlilerinden birine sorabilirsiniz. Seçim yerinde seçim karttınızı teslim edersiniz
ve seçim görevlisi siyasi partilerin ve adaylarının listesinin olduğu
oy pusulasını size verir.
Yalnız gireceeğininz oy verme kabinine pusulanızla girersiniz. Oy
vermeyi arzu ettiğiniz adayın veye partinin yanına kurșun kalemle sadece tek bir X (çarpı) koyunuz. Oy pusilasına yanlıș bir șey
yazarsanız oy pusulasını yeni biro y pusulasıyla değiștirilmesini
seçim görevlisinden istiyebilirsiniz. Ama bunu ancak oy pusulanızı
oy sandığına atmadan önce yapabilirsiniz.
Danca okumakta güçlük çekiyorsanız seçim görevlilerinden birileri
kabinde size yardım edebilirler. Son olorak oy verme kabininden
çıkın ve oy pusulanızı seçim sandığına atın.
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Seçim yerine gidemiyorsanız oyunuzu mektupla belediyelerin
vatandașlık hizmetlerinde (Borgerservice) kullanabilirsiniz. Belediye seçimlerinden üç ay öncesinden ve seçimden önceki son cumartesine kadar oy kullanabilirsiniz.
Not: Seçimlerden önce ülkedeki herhangi bir belediyede oyunuzu
mektupla/postayla kullanabilirsiniz.

