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Seçim 

60 yaşından büyük, yabancı ülke vatandaşı 
olanlar dâhil, tüm Kölnlüler 22 Kasım‘a ka-
dar Köln Şehrinin yaşlı temsilcilerini seçmeye 
çağrılmaktadır. Seçim sadece mektupla yapıla-
caktır. Seçim belgeleri, oy kullanma hakkına 
sahip 250.000 seçmene Ekim ayı sonuna kadar 
gönderilecektir.

Köln‘ün dokuz bölgesinin her biri, beş yaşlı 
temsilcisinin seçileceği bir seçim bölgesi 
oluşturmaktadır. En fazla oyu alan adaylar seçi-
lecektir. Yaşlı temsilcisi seçimi kişi seçimidir. 
Seçime partiler katılmamaktadır. Adaylar, parti 
üyeliklerini memnuniyetle belirtebilmektedir. 
Köln Şehrinin yaşlı temsilciliğinde, 5 yıl süreyle 
görev yapmak üzere seçilmiş olan 45 temsilci 
bulunmaktadır. Azınlık şartı sayesinde yabancı 
temsilciler de buna eklenebilir. 

Yaşlı temsilciliği seçimi niye önemlidir?

Yaşlı temsilciliği, toplumda ve siyasette tüm 
yaşlı insanları temsil etmektedir.

 − Karar vericilere, yaşlı nesli ilgilendiren plan-
lamalarda ve tedbirlerde danışmanlık yapar. 
Köln Şehrinin, yaşlı çalışmaları yapanların, 
yaşlı çalışmaları kuruluşlarının ve sosyal 
yardım derneklerinin muhatabıdır.

 − Politik kurullarla birlikte çalışır. Bölge 
 temsilciliklerinde, divan kurullarında ve şehir 
çalışmaları topluluklarında sözü geçer.

 − Ortaklarla kendi projelerini geliştirir. Polisle 
veya Köln Trafik İşletmesi (KVB) ile güven-
lik eğitimleri veya Köln Yüksek Okulları ile 
ikamet için proje yardımı yaşlı temsilciliği 
sayesinde ortaya çıkmıştır.

 − Yaşlı insanları, yaşlı siyasetindeki gelişmeler 
hakkında bilgilendirir. Kişisel yaşam alan-
larındaki imkânlara yönelik ipuçları sağlar 
ve bunu her bölge kaymakamlığında ikamet 
yerlerine yakın olarak yapar. Çünkü yaşlı 
 temsilciliği hem şehrin genelinde hem de 
 dokuz şehir bölgesinin her birinde etkilidir.

 − Gönüllü, mezhepler üstü ve partiler üstü 
 olarak görev yapmaktadır. 



Özet Olarak:
Danışmanlık becerisi ve zengin deneyimi say-
esinde yaşlı temsilciliğinin, şehir bölgelerinde 
ve şehrin tamamındaki birçok kararda etkisi 
bulunmaktadır. Yaşam ilişkilerinin oluşturul-
masında yaşlı insanların aktif ve doğrudan 
katılımını temsil eder. Yüksek seçim katılımı, 
yaşlı temsilciliğinin başarılı çalışmasının en 
sağlam temelidir.

Mektupla Seçim Kılavuzu

Köln Şehrinin yaşlı temsilciliği seçimi için 
 mektupla seçim belgeleri her seçmene posta 
ile gönderilir. Belgelerin içeriği:

1. Beyaz oy pusulası,
2. Mavi oy pusulası zarfı,
3. Arkasına ʺYeminli İfadeʺ yazılacak 

seçmen kartı,
4. Yeşil seçim mektubu zarfı,
5. Seçim bölgesi adaylarının kişisel 

bilgileriyle aday profilleri,
6. Seçim sürecine ilişkin açıklamalar.

Geçerli oy aşağıdaki şekilde verilir:
1. Oy pusulasını kendiniz işaretleyiniz. Beş 

adaya kadar seçim yapılabilir, ancak en az 
bir işaret konulmalıdır.

2. Mavi oy pusulası zarfına oy pusu-
lasını (başka bir şey değil) koyunuz ve 
yapıştırınız. Bunun için lütfen yapışkan 
bant kullanmayınız.

3. Seçmen kartının arka yüzündeki ʺMektup-
la Seçim Yeminli İfadesiniʺ, yer ve zaman 
belirterek imzalayınız.

4. Seçmen kartını ve kapalı mavi oy pusulası 
zarfını, üzerinde adres yazılı, yeşil mek-
tupla seçim zarfının içerisine koyunuz. 
Lütfen seçmen kartını mavi zarfın içerisine 
koymayınız, çünkü o zaman oy verme 
işlemi geçersiz olur.

5. Yeşil mektupla seçim zarfını ücretsiz 
olarak bir posta kutusuna atınız veya 
postaneye veriniz. Seçim mektubunun 22 
Kasım‘a kadar belediyenin seçim ofisinin 
eline geçmiş olması gereklidir. Seçim mek-
tubu 22 Kasım Pazartesi günü saat 16‘ya 
kadar, Dillenburger Str. 68-70, 51103 Köln-
Kalk adresindeki Köln belediyesi seçim ofi-
sine verilebilir veya burada, binanın posta 
kutusuna da atılabilir.

Bedensel veya ruhsal olarak kendi başına oy 
veremeyecek durumda olanlar başkalarından 
yardım isteyebilir. Yardım eden kişi en az 16 
yaşında ve güvenilir olmalıdır. Bu kişi seçmenin 
yerine ʺMektupla Seçim Yeminli İfadesiniʺ im-
zalar. Seçim gizliliği tamamiyle yardım eden kişi 
için de geçerlidir.

Seçim sürecine yönelik ipuçları ve yardım için:
Telefon 0221 221-34567
wahlamt@stadt-koeln.de
Birçok lisanda film şeklinde açıklamalar için:
www.wahlen.koeln 
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