13 Eylül 2020'de Euskirchen Entegrasyon Konseyi'nin seçiminde oy kullanma hakkı
bulunanlar hakkında bilgiler

Euskirchen

Euskirchen, Haziran 2020

13 Eylül 2020'de Euskirchen’de Entegrasyon Konseyi'nin seçimi
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (GO NRW) Belediyeler Yasası madde 27, Almanya’ya göç etmiş olan
kişilerin yerel belediyelerde temsiline siyasi katılımlarını düzenlemektedir. Bu yönetmelik ile
Euskirchen belediyesinin tüzüğü uyarınca, Euskirchen belediyesi entegrasyon konseyi 15 üyeden
oluşmaktadır ve bu üyelerin 10’u Kuzey Ren Vestfalya Belediyeler Tüzüğü madde 27 bent 2 uyarınca
doğrudan seçilmektedir. Konsey diğer üyeleri kendi içinden seçer. Bu sayede Entegrasyon
konseyinin, Euskirchen'de yaşayan ve Almanya’ya göç etmiş kişilerin konseyde ve yönetimde
haklarını temsil etmesi amaçlanmaktadır. Entegrasyon konseyi, tüm belediye ile ilgili konular ile
ilgilenebilir, önerilerde bulunabilir ve Euskirchen belediye meclisine görüş bildirebilir.
Entegrasyon Konseyi üyelerine, ifa ettikleri bu gönüllü işler için huzur hakkı ve gerektiren durumlarda
kazanç kaybı tazminatı ödenir. Bu yetkiyi kullanmanız için gereken durumlarda, entegrasyon konseyi
üyeliğiniz için işvereniniz tarafından işinizden muaf tutulmanız için yasal hakkınız bulunmaktadır.
Kimler oy kullanabilir?
Oy kullanma hakkına sahip olanlar (aktif oy hakkı)
1. Anayasanın 116. maddesinin 1. fıkrası anlamında Alman olmayanlar,
2. yabancı uyruklu olanlar,
3. vatandaşlığa geçme yoluyla Alman vatandaşlığı kazananlar veya
4. Yayınlanan sadeleştirilmiş şekli ile Federal Resmi Gazete Bölüm III, Sınıflandırma 102-1, son
olarak 29 Ağustos 2013 tarihli kanunun 1. Maddesi ile (Federal Resmi Gazete I, s. 3458)
değiştirilen Vatandaşlık Kanunu madde 4 fıkra 3 uyarınca Alman vatandaşlığı alanlar.
Bu kişilerin, seçim tarihinde
• 16 yaşını doldurmuş olmaları,
• Almanya'da en az bir yıldır yasal olarak ikamet ediyor olmaları ve
• ana ikametgahlarının en az seçimden on altı gün önce Euskirchen belediye sınırları içinde
olması gerekmektedir.
Euskirchen belediyesi bir seçmen listesi hazırlayarak oy kullanma hakkına haiz kişileri bilgilendirir.
Seçmen listesinde bulunmayan ve oy hakkına sahip olan kişiler, seçimden önceki on ikinci güne
kadar (01.09.2020) kendilerini seçmen listesine kaydettirebilirler. Oy kullanma haklarının olduğunu
kanıtlamaları gerekmektedir.
Oy kullanma hakkına sahip olmayan yabancılar,
1. 25 Şubat 2008 tarihinde ilan edilen (Federal Resmi Gazete I, s. 162), son olarak 12
Temmuz 2018 tarihli kanunun 1. maddesi (Federal Resmi Gazete I s. 1147) ile değiştirilen
İkamet Kanunu madde 1 bent 2 fıkra 2 veya 3’ün geçerli olmadığı yabancılar veya
2. ilticacı olanlardır.
Tüm seçmenlere 3 Ağustos 2020 ile 23 Ağustos 2020 tarihleri arasında yazılı bir seçim
bildirimi gönderilecektir.
Kimler seçilebilir?
1

Seçim tarihinde,
•
•

en az 18 yaşını tamamlamış olanlar ve
ana ikametgahları en az üç aydır Euskirchen belediyesi sınırlarında olan tüm seçme hakkı
sahipleri ile tüm belediye sakinleri seçilme hakkına (pasif seçim hakkı) sahiptir.

Seçim tarihinde Fedaral Almanya sınırları içindeki bir hakim kararı ile seçilme haklarını veya kamusal
makamlarda görev ehliyeti bulunmayan kişileri, seçilemezler.
Seçim yöntemi
Entegrasyon Konseyi üyeleri, Euskirchen belediye meclisinin seçilme süresi (5 yıl) boyunca genel,
doğrudan, özgür, eşit ve gizli oylama yöntemi ile seçilirler.
Seçim, liste seçimi ya da bireysel başvuru sahiplerinin seçilmesi yoluyla gerçekleşir. Vekillerin
belirtilmesi mümkündür.
Aday öneri yöntemi için, Euskirchen Belediyesinin doğrudan entegrasyon konseyine seçilecek
üyeleri için olan seçim düzenlemesinin 10. maddesi geçerlidir. Aday önerileri, oy kullanma hakkına
sahip olan kişiler veya ilçe sakinlerinin oluşturduğu gruplar (liste seçimi önerisi) veya bireysel oy
kullanma hakkına sahip olan kişiler veya ilçe sakinleri (bireysel adaylık başvuruları) tarafından
bugünden itibaren 16.07.2020, saat 18:00'a kadar (son tarih) Kreisstadt Euskirchen, Kölner Str.
75, 53879 Euskirchen, Zimmer 112 oder 114 adresine verilebilir. Liste adayları ve bireysel başvuru
sahipleri için, entegrasyon konseyi seçiminde de ilgili görevleri ile belirtilecek vekiller belirlenebilir.
Bireysel başvuru sahiplerinin adaylıklarında, seçilmeleri halinde onlara vekalet edecek ve görevden
ayrılmaları durumunda yerlerine geçecek bir vekil de belirlenebilir.
Aday önerileri için, belediyenin seçim dairesinde bulunabilecek resmi formlar kullanılmalıdır. Aday
önerilerinin iletilmesi için, belirtilen telefon numaraları aranarak seçim dairesinden bir iletim tarihi
alınması gerekmektedir. Aday önerilerinin geçerliliğini etkileyecek eksikliklerin zamanında
giderilebilmesi için, aday önerilerinin bu tarihten önce, mümkün olduğu kadar erken verilmesi şiddetle
tavsiye edilir.
Mektupla seçim
Entegrasyon Konseyi seçiminde posta yoluyla da oy kullanabilirsiniz. Seçim bildiriminde, seçimin yer
ve zaman bilgilerine ek olarak, mektup yoluyla oy kullanımı için nasıl başvurabileceğiniz hakkında
bilgiler de bulunmaktadır. Mektup ile oy kullanma belgeleri, 03.08.2020 - 11.09.2020 tarihleri
arasında saat 18:00’a kadar sözlü, yazılı, elektronik olarak veya şahsen gidilerek Kölner Str. 75, oda
101 (seçim dairesi) adresindeki belediye binasından talep edilebilir.
Diğer bilgiler
Daha fazla bilgi, Euskirchen Belediyesi seçim dairesi, Kölner Str.75, 53879 Euskirchen, oda 112
veya 114, Bayan Eschweiler, Bayan Michels veya Bay Hansen, 02251 / 14-328, 02251/14-299 veya
02251/14-404 no’lu telefonlardan veya aşağıdaki e--posta adresinden temin edilebilir:
wahlen@euskirchen.de ile:
https://www.euskirchen.de/rathaus/wahlen/integrationswahlen-2020 veya
https://integrationsratswahlen.nrw
Entegrasyon Konseyi seçimleri, bir uyruk seçimi değildir; Entegrasyon Konseyi'nin, Almanya’ya göç
eden kişilerin temsili bir kesitini yansıtması amaçlanmaktadır.
Doğrudan Entegrasyon Konseyine seçilecek üyelerin seçimi için Euskirchen seçim yönetmeliklerine
şu adresten ulaşılabilir:
https://www.euskirchen.de/rathaus/satzungenortsrecht/ (No. 50/9)
Seçim Başkanı
Dr. Uwe Friedl
Belediye Başkanı
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