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Almanya'da ne seçilir?

yerel yönetimler:

Avrupa Parlementosu: Der Bundestag:
Almanya Federal Meclisi, Berlin'de
her 4 yılda bir Almanya genelinde
aynı gün seçilir. "Bundestag",
Alman parlamentosunun adıdır.
Federal Meclis, tüm Almanya'yı
etkileyen yasalar yapar.

Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) 27
üye ülkesinden biridir. Avrupa
Parlamentosu seçimleri 5 yılda bir
yapılır. Tüm AB için yasalar çıkarır
ve AB nüfusunun çıkarlarını temsil
eder.

Her Bundesland'da yerel seçimler
de yapılır. Bunlar eyalet seçim-
lerinden bağımsızdır. 
Bunun yerine, ilgili belediyelerle
ilişkilendirilirler. Çıkar grupları
belediyelerde ve ilçelerde seçilir.

Her Bundesland'ın kendi
Landtag'ı vardır. Landtag,
federal devletin parlamen-
tosudur. Almanya'da 16 Land-
tage var. Seçimler her 4-5 yılda
bir farklı zamanlarda yapılır.

Die Landtage:



8 Mayıs 2022'de Schleswig-Holstein'da eyalet seçimleri yapılacak.
Aralarından seçim yapabileceğiniz 16 parti var.

Kiel'deki Eyalet Parlamento binası doğrudan Kyllini'dedir.

Parlamentonun seçilmiş üyelerine Landtagsabgeordnete denir. 

Schleswig-Holstein sakinlerinin çıkarlarını temsil ederler.
Schleswig-Holstein Eyalet Parlamentosu şu anda 73 üyeden
oluşmaktadır. Bu bölüme ait: CDU ve SPD ve Bündnis 90/ DİE
GRÜNEN ve FDP ve AFD ve SSW.
Schleswig-Holstein'daki hükümet, Grünen partisi FDP ve CDU'nun
bir koalisyonudur.

Schleswig-Holstein'da eyalet seçimleri



Nasıl oy verirsin? 5 demokratik ilke

Genel:
Herkesin oy

kullanmasına
izin verilir

 

Ücretsiz: 
Herkes kendi oylama

kararını vermekte
özgürdür

 

Eşit:
 her oy eşit

öneme sahiptir
 

Gizli: 
Ses bir sır
olarak kalır

 

Doğrudan:
Temsilciler

doğrudan halk
tarafından seçilir

 
Almanya'da

seçimler



(AB) Alman vatandaşlığına sahip olmayan
ancak bir AB Üye Devletinin vatandaşlığına sahip
olan kişiler
      Yerel seçimler (16 üzerinden)

Alman vatandaşlığına sahip kişiler:
     Yerel seçimler (16 üzerinden)
     Eyalet seçimleri (16 üzerinden)
     Federal seçimler (18 üzerinden)
     Avrupa Parlamentosu Seçimi (18 kişiden)

 

Kimler oy kullanabilir?

Alman vatandaşlığına sahip olmayan, başka
bir AB üye devletinin vatandaşlığına sahip
olmayan kişiler ve "vatansız kişiler"

     Oy hakkı yok

Oy verin!Schleswig-Holstein 'da yaşayan tüm insanlara izin verilmez.



Das Projekt „Transparenz und Respekt“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert. Die Projektpartnerschaft arbeitet in enger Kooperation mit
dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V.

Daha fazla bilgi:


