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Entegrasyon komisyonu üyelerinden seçim çağrısı  
 
 
Göçmenlik geçmişi olan Neuss kentimizin sevgili vatandaşları, 

entegrasyon komisyonuna yönelik yeniden seçim 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır. Bu, 
Neuss kentinde mukim göçmenleri temsil eden doğrudan seçilmiş on iki temsilcinin ve altı konsey 
üyesinin katılımı ile gerçekleşecektir. Yasama süresi beş yıldır. Demokratik olarak seçilmiş bu 
komisyonda, tüm üyeler eşit fırsatlar, eşit katılım, göç ve entegrasyon ve birçok güncel sosyal ve 
politik gelişme konularında düzenli olarak ve eşit zeminde bilgi alışverişinde bulunur. Bu 
komisyon, Neuss kentinin bir vatandaşı olarak doğrudan size yöneliktir, sizi temsil eder ve size 
kendi geleceğinizi aktif olarak şekillendirme fırsatı sunar. 

Oyunuz önemlidir: Genel oy hakkınızı kullanarak oyunuzu verin, çünkü kullandığınız oy il siyasi 
katılım sağlamış ve kent politikalarının şekillenmesine yardım etmiş olursunuz. Demokrasimiz 
kullanacağınız her bir oy ile ayakta kalmaya devam eder, oyunuzu kullanın! 

Nerede ve nasıl oy kullanabilirim? 

Neuss kent bölgesi yeniden seçim için beş oy bölgesine bölünecek ve bunların her birinde Pazar 
günü sandıklarda oy kullanmak üzere bir sandık merkezi kurulacak. 
Tüm sandık merkezleri engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre kurulmuştur. Oy kullanacağınız 
sandık merkezinizi oy belgelerinizde bulabilirsiniz. 

Entegrasyon komitesi seçimi için oy kullanmaya uygun olan kişiler 

 anayasanın 116. maddesinin 1. fıkrası kapsamında Alman vatandaşı olmayan veya 
yabancı uyruklu olan kişiler, 

 Alman vatandaşlığını vatandaşlığa kabul edilme yoluyla edinmiş olan veya 
 Almanya'da doğarak yabancı ebeveynlerin çocuğu olarak Alman vatandaşlığını kazanmış 

kişiler, bu hususta, ebeveynlerden birinin Almanya'da düzenli ikamet etmesi ve en az 8 yıl 
sınırsız oturma izni olması gerekir. 

Bunlara ek olarak, 30 Mayıs 2021 tarihindeki seçimde kişilerin aşağıdaki gereksinimlere 
sahip olması gerekir, 

 en az 16 yaşında olmak, diğer bir ifadeyle 30 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olmak, 
 Almanya’da en az bir yıldır yasal olarak ikamet ediyor olmak ve 
 seçimlerden en az 16  gün önceye kadar Neuss kentinde tek veya ana bir meskene 

sahip olmak. 

Oy verme hakkına sahip olmayan yabancılar, 

 sığınma talebinde bulunan kişiler veya 
 1. bölüm 2. paragraf 2. ve 3. sayı uyarınca ikamet yasasına tabi olmayan kişiler. 

Oy kullanma hakkına sahip kişiler her zaman otomatik olarak Neuss kentinin seçmen kütüğüne 
dahil edilir ve 26 Nisan 2021 ile 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında ne zaman, nasıl ve nerede oy 
kullanabilecekleri hakkında önemli bilgiler içeren bir seçmen kartı alır. 
Oy kullanma hakkına sahip olduğunu düşünen ancak en geç 9 Mayıs 2021 tarihine kadar 
seçmen kartı almayan kişiler, lütfen mümkün olan en kısa sürede Neuss seçim bürosu ile 
iletişime geçin. Daha fazla bilgiye (örneğin posta yoluyla oylama hakkında) Neuss seçim 
portalından erişim sağlanabilir: https://www.neuss.de/rathaus/wahlportal 

Saygılarımla 
Deniz Elbir 
Neuss kenti çeşitlilik, entegrasyon ve ırkçılık karşıtlığından sorumlu komisyon üyesi 
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