
INFORMATIONEN FÜR WAHLBERECHTIGTE 
MIGRANTENRATSWAHL AM 30. SEPTEMBER 2020  

 
Göçmenler Meclisi Kim ve nedir? 
Göçmenler meclisi (Migrantenrat), şehrimizdeki yabancı ve sonradan göç eden Alman kökenli (Spaetaussiedler) vatandaşların 
çıkarlarını etkili bir şekilde temsili için önemli bir kuruldur. Yankurul meclis üyelerinin sayısı Göçmenler meclisinin tüzüğünde 
kesin olarak belirtilmiştir. Bu sayı, seçilecek olan oy kullanma hakkına sahip 9 (dokuz) üyeden oluşmaktadır. Bunlara danışma/ 
konuşma hakkına sahip 4 (dört) kişi ilaveten gelebilir. Bunlarda Göçmenler Meclisinin kararıyla göçmen Derneklerinin 
temsilcileri olarak çağrılır. Meclisin asil üyeleri göçmen kökenli vatandaslar tarafından beş yıllığına seçilirler. Göçmenler 
Meclisi’nin çalışması gönüllülük temelinde ve ücretsizdir. 
 

Göçmenler Meclisi’nin görevleri nelerdir? 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock Göçmenler Meclisinin hak görev ve yükümlülükleri kendisinin tüzüğünde belirtilmiştir. 
Öncelikli görevi Hanse- und Universitätsstadt Rostock’ da yaşayanların birbirini anlaması ve barış içinde bir arada yaşaması 
için çabalamak ve bu doğrultudaki görüş ve önerileri geliştirmek. Şehir Yönetimi ile birlikte ve koordineli çalışarak yabancı ve 
sonradan yerleşen Alman kökenli vatandaşların Kültür, bilgilendirme ve danışma çalışma ve hizmetlerini destekler. 
 

Sizin seçimlere katılmanız neden bu kadar önemli? 
Seçimlere yüksek oranlı bir katılımla, sonradan göç eden alman kökenli ve yabancı vatandaşların demoratik temsiliyet hakkını 
desteklemiş olursunuz. Bunun için siz de katılın! 
Oyunuzla Göçmenler meclisinin pozisyonunu ve şehrimizde yaşayan göçmenlerin durumunu güçlendirin! 
 
Kimler seçebilir? 
Anayasanın 116. Maddesi 1. Fıkrasına göre Alman olmayan tüm yabancı vatandaşlar; 

• 16 yasını doldurmus olanlar, 
• en az üç aydan beri aralıksız olarak Hanse- und Universitätsstadt Rostock’da daimi ikametgahı olanlar, seçme hakkına 

sahiptir.  
 
Ayrıca; 

• Alman vatandaşı olupda enaz başka bir ülkeninde vatandaşı olanlar (Çifte vatandaşlık hakkı olan vatandaşlar-çifte 
vatandaşlar)  

• Alman vatandaşlığına geçmiş olanlar,  
• Sonradan göç eden Almanlar vo bunların aile efradı, seçme hakkına sahiptir.  
 
Sonradan göç eden Almanlar, Çifte vatandaşlar ve Alman vatandaşlığına geçmiş olanlar seçmen listesine kayıt edilmeleri için 
en geç 18.09.2020 saat 12:00’ye kadar Seçmenlistesi ve Mektupla Seçim Bürosuna baivurmaları gerekmektedir. Form 
(Başvuru için gerekli olan) Entegrasyon Ofisinde, Göçmen Konseyi’nde, yerel ofislerde(Ortsamt) ve Yabancılar Dairesinde ve 
ya www.rostock.de/wahlen adresinde mevcuttur. Başvuru ayrıca, aşağıdaki çalışma saatlerinde gerekli belgelerin ibraz 
edilmesi ile kişisel olarak da yapılabilir: 
 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Der Wahlleiter 
Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle 
Industriestr. 8, OT Schmarl // 2. OG rechts 
18069 Rostock 
 

Montag 14. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Dienstag 15. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Donnerstag 17. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Freitag 18. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Seçmenlistesi ve Mektupla Seçim Bürosu (Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle)’na 0381 381-1820 / -1821 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz. 
 
yalnızca seçme hakkına sahip olupda adı Seçmen listesinde kayıtlı olanlar oy kullanabilir/seçebilir. 
 

  

https://www.migrantenrat.de/index.php/informationen-fur-wahlberechtigte/www.rostock.de/wahlen


Kimler seçilebilir/ aday olabilir? 
Göçmenler Meclisi üyeliği için, seçme hakkı için geçerli olan koşullara ilaveten getirilen tek kısıtlama; Aday olan kişinin seçim 
günü18 yaşında olması ve en az bir yıldan beri Rostock’da daimi ikametgahı olma zorunluluğudur. 
 

Aday önerileri / adaylık basvurusu:  
Adaylık öneri ve basvuruları 17.08.2020 Saat 16’ya kadar 
 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Waldemarstraße 33, 18057 Rostock 
 
Adresine iletilebilinir. Öneri ve başvurular seçme hakkına sahip yabancı ve sonradan göç eden Almanlar tarafından bireysel 
veya grup olarak yapılabilinir. her başvuru yapan sadece bir Aday Grup listesi önerisinde bulunabilir, yada kendisi aday olabilir. 
Bir grup listesinde dokuz adaydan fazla aday olamaz. 
 

Seçimin yapılması ile ilgili bilgiler: 
Bütün seçmenler en geç 13 Eylül 2020’ye kadar posta yoluyla seçimle ilgili belgeleri (seçmen kartı, Oy pusulası vs.) 
bilgilendirme mektubu alacaklar. Bu Mektupta birde Mektupla seçim kılavuzu bulunacaktır. Bu bilgileri www.migrantenrat.de 
adresinde de bulabilirsiniz. 
 

Seçim nasıl olacak? (Mektupla Seçim yöntemi) 
Seçim posta ile yapılacak. Seçmen Listesine kayıtlı tüm seçmenler gerekli belgeleri ( Seçmen kartı, oy pusulası ve Zarfı) posta 
ile alacaktır. 
Oylama, oy pusulasında istenen adaylığı işaretleyerek yani seçmek istenen aday açıkça işaretleyerek yapılır. Bu şahsen 
yapılmalı ve üçüncü taraflarca gözetilmemelidir. Okuma yazma bilmeyen veya fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle oy 
kullanamayacak olan seçmenler başka bir kişinin yardımını kullanabilir. Böylesi bir durumda Oylama formundaki talimatlara 
uyulmalıdır. Her seçmenin 3 oyu vardır. Bunların hepsi oy pusulasında bir kişiye verilebilir veya 3 farklı kişiye dağıtılabilir. 3 
oydan az oy kullanmak da mümkündür. Ancak, 3’ten fazla oy verilirse, tüm oylar geçersizdir! Oy pusulası daha sonra oy 
pusulası zarfına yerleştirilip ve zarf kapatılmalı. 
İmzalı Seçmen kartı ve oy pusulası zarfı ile birlikte seçim zarfına yerleştirilip zarf kapatılır. Daha sonra, üzerine basılmış adrese 
posta yoluyla ücretsiz gönderilebilir veya doğrudan oraya teslim edilebilir. 
 

Lokalde Mektupla Seçim: 
Gönderilen belgeler, Seçmen Listesi ve mektupla Seçim bürosunun (Industriestr. 8, OT Schmarl // 2. OG rechts) aşağıda 
belirtilen zamanlarda ve saatlerde doldurulabilir ve Büroda teslim edilebilir 
 

Dienstag 22. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Donnerstag 24. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

Freitag 25. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Montag 28. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Dienstag 29. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

Mittwoch 30. September 2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Mektupla Seçim oyunu lokalde kullanabilmek için posta ile gönderilen bütün dökümanları beraberinizde getimelisiniz. 
30 Eylül 2020, 12 öğlene kadar alınan seçim mektupları toplanacak ve güvenli bir şekilde muhafaza edilecektir. Bunlar, 
sonuçları belirlemek için Mektupla seçim kurulu başkanlığına teslim edilecektir. Seçim sonuçları kamuoyuna 01 Ekim 2020’de 
seçim komitesince bildirilecektir. 17:00’dan itibaren belediye binasında (seçilen) adaylarla birlikte bir seçim partisi (kutlama) 
olacak. 
 

Daha fazla bilgi için: 

Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock, Geschäftsstelle 

Waldemarstraße 33, 18057 Rostock 
Telefon: 0381 4591001 

E-Mail: abro-@t-online.de 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Der 
Oberbürgermeister, Büro für Integration 

Neuer Markt 1, Raum 1.11, 18055 Rostock 
Telefon: 0381 381-1257 

E-Mail: stephanie.nelles@rostock.de 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Der 
Oberbürgermeister, Bereich Wahlen und Bürgeranliegen 

Neuer Markt 1, Raum 5.12, 18055 Rostock 
Telefon: 0381 381-1416 

E-Mail: wahlen@rostock.de 

 

http://www.migrantenrat.de/

	Göçmenler Meclisi Kim ve nedir?
	Göçmenler Meclisi’nin görevleri nelerdir?
	Sizin seçimlere katılmanız neden bu kadar önemli?
	Kimler seçebilir?
	Kimler seçilebilir/ aday olabilir?
	Aday önerileri / adaylık basvurusu:
	Seçimin yapılması ile ilgili bilgiler:
	Seçim nasıl olacak? (Mektupla Seçim yöntemi)
	Lokalde Mektupla Seçim:

