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Münih 12. Yaşlı Temsilciliği seçimi

Yaşlı Temsilciliği nedir?

Yaşlı Temsilciliği partilerden bağımsız ve gönüllü bir kuruldur.
60 yaş ve üzerindeki Münihlilerden oluşur.

Yaşlı Temsilciliği ne yapar?

Yaşlı Temsilciliğinin asli konusu, Münih bölgelerinde yaşayan
yaşlıların çıkarlarını temsil etmek ve korumaktır.
Yaşlı Temsilciliği;
• yaşlılar ile şehir belediye meclisi, şehir idaresi, sosyal dernekler
ve kurumlar arasında kılavuz görevi görür,
• Münih‘te sunulan yardım tekliﬂeri hakkında yaşlılara bilgilendirme
ve danışmanlık sağlamak için görüşme saatleri düzenler,
• kültür ve sosyal konular alanında etkinlikler düzenler,
• … ve daha fazlası!

Yaşlılar Kurulu nedir?

Yaşlılar Kurulu, Yaşlı Temsilciliğinin danışma ve karar organıdır.
Kurul;
• her bölgede en çok oyu alan adaylardan oluşur,
• altıya kadar ilave yabancı üyeye sahiptir,
• politika ve idare kurullarına katılır.

Kimin aday olduğunu nereden öğrenirim?

30 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bölgenizde Yaşlılar Temsilciliği
üyesi olmak isteyen adaylar kendilerini takdim etmeye başlarlar.

Tarihleri yaşlı ve hizmet merkezlerinden, 24. bölge için
Hasenbergl Yaşlılara Yardımdan ve internetten öğrenebilirsiniz.
Pandemi nedeniyle değişiklik gerekli olursa sizi
www.muenchen.de/seniorenvertretung internet sayfamızdan
vaktinde bilgilendiririz.

Kimler seçme hakkına sahiptir?

Uyruğunuzdan bağımsız olarak seçim günü (yani 26 Haziran 2022)
• en az 60 yaşındaysanız ve
• en az altı aydır kesintisiz ana ikamet yeriniz olarak
Münih‘te yaşıyorsanız ve
• seçme hakkınız elinizden alınmadıysa, seçimlere katılabilirsiniz.

Yaşlılar Temsilciliği nasıl seçilir?

Bölgenizdeki adayları mektup yoluyla seçebilirsiniz. Bunun için
seçme hakkı olan tüm kişilere Mayıs 2022 ortasından itibaren
seçim evrakları postayla gönderilir.

Kaç oy verilebilir?

Bölgenizde seçilecek yaşlı temsilcisi sayısı kadar ama en az
üç oy hakkınız olur. İzin verilen en fazla oy sayısını oy pusulanızda
görebilirsiniz. Bir aday için en fazla üç oy verilebilir.

Seçim evrakları ne zaman ve nereye ibraz edilmelidir?
Seçim evrakları en geç 26 Haziran 2022 saat gece 12‘ye kadar
Kreisverwaltungsreferat, Wahlamt‘a (Seçim Dairesi İlçe İdare Oﬁsi)
ulaşmış olmalıdır.
Posta mührünün tarihi geçerli değildir.
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