
 

Oy Kullanma Rehberi – Yerel Yönetim Seçimleri 

 

Yasal olarak Swansea’de yaşayan ve 16 yaşında olan herkesin gelecek Yerel 

Yönetim seçimlerinde oy kullanabileceğini biliyor muydunuz?  

Yerel Yönetim nedir? 

Swansea’deki Yerel Yönetim veya ‘Yerel Otorite’ Swansea Şehir ve İlçesidir 
(Swansea Meclisi/ Swansea Council). Swansea Meclisi, Yerel Yönetim Seçimlerinde 
seçilen Meclis Üyeleri tarafından yönetilir. Bu kişilere ‘Meclis Üyeleri’ denir.  

Meclis Üyeleri Swansea halkı adına görev yapar, yerel hizmetler, bütçe ve diğer tüm 
meclis hizmetleri ile ilgili konularda kararlar alır. 

5 Mayıs 2022 Tarihindeki Yerel Yönetim Seçimleri 

5 Mayıs 2022 tarihinde Swansea halkı Meclis Üyelerini seçmek için oy kullanacaktır. 

Bu seçimde ilk kez 16 ve 17 yaşındakiler ve Swansea’de yasal olarak yaşayan 

birçok yabancı uyruktan insan Yerel Yönetim Seçimlerinde oy kullanacaklar.  

Bu seçimlerde 75 Meclis Üyesi seçilecektir. Her bir üye ‘seçim bölgesi’ olarak anılan 
belli bir bölgeyi temsil edecektir. Swansea 32 alan/bölgeye ayrılacaktır. Böylece bazı 
bölgelerde kendilerini temsil edecek birden fazla Meclis Üyesi olacaktır.  

Swansea’nin bazı alanlarında aynı zamanda bir ‘Topluluk Meclisi’de vardır. Topluluk 
Meclisleri yerel halk veya ‘Topluluk Meclis Üyeleri’ tarafından yönetilen gönüllü 
kuruluşlardır. Çok geniş kapsamlı hizmetler sunmak ve yerel ihtiyaçları karşılamak 
gibi sorumlulukları vardır. Bu bölgelerde Topluluk Meclisi Seçimleri de yapılacaktır.  

Eğer Swansea’de Topluluk Meclisi olan bir bölgede yaşıyorsanız, o zaman size oy 
verirken iki adet pusula verilecektir: 

• bir oy pusulası Swansea Meclisinde bölgenizi temsil edecek Meclis Üyesi için 

• bir oy pusulası da Topluluk Meclisinde bölgenizi temsil edecek Topluluk 
Meclis Üyesi için.  

Yerel Yönetim Seçimleri Neden Önemlidir? 

Seçilen Meclis Üyeleri topluluğunuz adına hareket edip yerel hizmetler, bütçe ve 

diğer tüm meclis hizmetleri ile ilgili kararlar alacaktır Bu hizmetler Sosyal Hizmetler 

ve Eğitim gibi Swansea halkı üzerinde doğrudan etkisi olan hususları kapsamaktadır.   

 

 

 

 



Yerel Yönetim Seçimlerinde kimler oy kullanabilir? 

Aşağıda belirtilen vadandaşlar Swansea’deki Yerel Meclis Seçimlerinde oy 

kullanabilirler: 

• Britanya veya İrlanda vatandaşı 

• İngiliz Uluslar Topluluğu vatandaşı olup BK’ya giriş yapma izni veya yaşama 

izni olan veya böyle bir izine ihtiyaç duymayanlar 

• BK’ya giriş yapma izni veya yaşama izni olan veya böyle bir izine ihtiyaç 

duymayan yabancı uyruklu olanlar  

• Avrupa Birliği vatandaşı olanlar  

Yerel Yönetim seçimlerinde oy kullanabilmeniz için aşağıdaki şartları 

karşılamalısınız: 

• oy kullanmak için kayıtlı olmak,  

• seçim gününde 16 yaşında veya daha büyük olmak,  

• Galler’de yaşamak  

• ve yasal olarak oy kullanma engeli olmamak.  

Lütfen dikkat edin: 05 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak Yerel Yönetim 

Seçimlerinde oy kullanmak için en geç 14 Nisan 2022 tarihinde kadar kayıt 

yaptırmanız gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oy kullanmak için nasıl kayıt yapabilirim? 

Online kayıt - www.gov.uk/register-to-vote  

• Galler’deki Meclis seçimlerinde oy kullanma amacıyla kayıt yaptırmak için 14 

yaşında veya daha büyük olmanız gerekir. 

• Size Ulusal Sigorta numaranız sorulacaktır, fakat Sigorta numaranız yoksa 

bile yine de kayıt yapabilirsiniz. 

Genelikle oy kaydı yaptırmak 5 dakika sürer. Online formda adım adım nasıl 

ilerleyeceğinizi gösteren bir rehber bulunmaktadır, bu rehber birkaç dile 

çevrilmiş olup Swansea Meclisi Web Sayfasından temin edilebilir, buraya 

tıklayın.  

 

Posta ile Kayıt:  

Matbu kağıt olarak mevcut olan kayıt formunu doldurup posta ile aşağıda bulunan 

Seçim Hizmetleri Ekibine posta ile gönderebilirsiniz. Formu indirip doldurmak için 

buraya tıklayın.  

Seçim Hizmetleri  
Room 216 
Guildhall 
Swansea 
SA1 4PE 
Birleşik Krallık 
Email: elections@swansea.gov.uk 

 

 

Telefon ile Kayıt: 

Telefon ile kayıt yaptırabilirsiniz, bunun için aşağıdaki telefon numarasından Seçim 

Hizmetleri Ekibini arayın.  

 

Seçim Hizmetleri Telefon numarası: 01792 636123 
Lütfen dikkat edin: Telefon ile yalnızca İngilizce veya Galler dilinden oy kaydı 

yapabilirsiniz. Telefon ile kayıt seçeneğinde çeviri hizmeti verilmemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.uk/register-to-vote
http://www.swansea.gov.uk/registertovote
http://www.swansea.gov.uk/registertovote
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009133/Register-to-vote-if-youre-living-in-Wales.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009133/Register-to-vote-if-youre-living-in-Wales.pdf
mailto:Email:%20elections@swansea.gov.uk


Nasıl Oy kullanacağım? 

 

Şahsen oy kullanma: 

Oy sandığınızda 

Şahsen oy kullanma durumunda, seçmen kaydındaki adresinize göre size ayrılan 

seçim merkezine gidersiniz. 

Oy kullanmaya gitmeden önce seçim merkezinizin nerede olduğunu kontrol edin. Bu 

merkez yaşadığınız yere en yakın seçim merkezi olmayabilir, ve son olarak oy 

verdiğiniz yerden farklı bir yer olabilir. Sizin için belirlenen seçim merkezine 

gitmelisiniz, örneğin size en yakın merkeze gitmek gibi bir hakkınız yoktur. 

Seçim merkeziniz seçim gününden bir hafta önce size posta ile ulaşacak olan 

seçmen kartınızın üstünde belirtilir. 

 

Posta ile oy kullanma 

Eğer seçim merkezine şahsen gidip oy kullanmayacağınızdan eminseniz, posta ile 

oy kullanabilirsiniz. 

Tatilde olmanız veya iş programınızdan dolayı seçim merkezine gidemeyecek 

olmanız sebebiyle posta ile oy kullanmak için başvurabilirsiniz. Sadece daha kolay 

olacağından dolayı da posta ile oy kullanmayı tercih edebilirsiniz. 

Seçimden önce size bir posta oyu pusulası gönderilecektir.  

Posta oyu pusulasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.  

 

Vekaleten oy kullanma 

Güvendiğiniz birinden sizin için oy kullanmasını istemek 

Eğer seçim günü seçim merkezine gidemeyeceğinizden eminseniz, güvendiğiniz 

birinden sizin için oy kullanmasını isteyebilirsiniz. Buna vekaleten oy kullanma denir 

ve oy kullanan kişi de sizin vekiliniz olur. 

Sizin adınıza oy kullanacak kişi ya oy kullanacağınız mekeze gider yada sizin için 

posta ile oy kullanmak için başvurabilir. 

Vekaleten oy kullanmaya başvurmak için bir form doldurmanız ve neden oy 

merkezine gidemeyeceğinizi belirtmeniz gerekir. 

Sebep olarak örneğin tatile gidiyor olabilirsiniz veya seçim günü seçim merkezine 

gitmenize engel bir fiziksel durumunuz olabilir. 

Eğer evinizi taşıdıysanız yeni bir vekalet oyu kullanma başvurusu yapmanız 

gerekecektir.  

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/apply-vote-post


Belli bir seçim için vekalet oyu  

Bu formu belli bir seçimde oy kullanma başvurusu için kullanın. Bunun sebebi tatilde 

olmanız veya gelecek bir seçim gününde iş için dışarıda bulunacak olmanız olabilir. 

Formu indirmek için buraya tıklayın.  

Kalıcı veya uzun-vadeli vekalet oyu 

Eğer yakın gelecekte veya uzun bir süre sandık başına gidemeyecekseniz bu 
formlardan birini kullanın. 

Doldurmanız gereken form vekalet oy kullanma gerekçenize bağlı olarak değişir. 

• Bir engellilik durumunuz var (PDF) 

• Bir eğitim kursu için uzaktasınız (PDF) 

• İş için uzaktasınız (PDF) 

• Deniz aşırı seçmen olarak kayıtlısınız (PDF) 

• British Council için veya Kraliyet memuru olarak deniz aşırı çalışıyorsunuz 
(PDF) 

• Silahlı Kuvvetlerde deniz aşırı görevdesiniz (PDF) 

 

https://www.electoralcommission.org.uk/media/6198
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6199
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6200
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6201
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6202
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6203
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6203
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6204

