
 

 
 

 
 

6 MAYIS 

2021 

LONDRA BELEDİYE 
BAŞKANI VE MECLİS 
SEÇİMLERİ

Bu tarihi ajandanızda işaretleyin. 
İşaretlediğinizden emin olun.
Londra 6 Mayıs 2021’de oy kullanıyor. 
londonelects.org.uk adresinden 
nasıl katılacağınızı öğrenin

Söz sizde.



 

 

 
 

6 Mayıs 2021’de Londra sakinleri Londra Belediye Başkanı ve Londra 
Meclisi’nin 25 Üyesi için oy kullanabilirler. 

Belediye Başkanının görevi, Londra’yı ziyaret edenler, Londra’da 
yaşayanlar veya burada çalışanlar için şehri daha iyi bir yer haline 
getirmektir. 

Belediye Başkanının vizyonu ve Londra ile Londralıların çıkarları 
doğrultusunda politikalar geliştirmek, bütçe belirlemek, büyük 
programları denetlemek ve dünya çapında Londra’yı savunmak da görev 
kapsamındadır. 

Londra Meclisi 25 Üyeden oluşur. Bunların 11’i tüm başkenti temsil 
ederken 14’ü Londra’nın seçim bölgeleri tarafından seçilir. 

Meclis, Belediye Binası’nda Londralıların gözü kulağıdır. Belediye Başkanı 
üyelere karşı sorumludur; üyeler belediye başkanının stratejilerini, 
kararlarını ve eylemlerini inceleyerek kamu yararına olduklarından emin 
olurlar.

OY KULLANMA ZAMANI 
6 Mayıs 2021’de, oy kullanma noktaları 07:00 - 22:00 saatleri arasında 
açık olacaktır. Varış saatinizi vardığınızda oy kullanmaya vaktiniz kalacak
şekilde ayarlamalısınız.

Oyunuzu posta yoluyla kullanıyorsanız oy pusulalarınız seçimden 
önce size ulaşacaktır. Oy pusulalarınızı 6 Mayıs 2021 saat 22:00’a kadar
teslim etmelisiniz.

OY KULLANACAK KİŞİLER
Şu koşulları sağlayan kişiler oy kullanabilir:
�	 6 Mayıs 2021 tarihinde 18 yaşında veya büyük olanlar
�	 Londra’da yaşayan İngiliz, AB veya koşulları karşılayan İngiliz Milletler 

Topluluğu vatandaşları
�	 19 Nisan 2021 tarihine kadar oy vermek için kaydolmak

Kaydolmak için www.gov.uk/register-to-vote adresini ziyaret edebilir 
veya yerel belediye meclisinizle iletişime geçebilirsiniz.

www.gov.uk/register-to-vote


OY KULLANMA YERİ
3 şekilde oy kullanabilirsiniz.

1 Oy kullanma noktanızda:

�	 Size 6 Mayıs’tan önce, oy kullanma yerinizin ayrıntılarını içeren bir 
"seçmen kartı" gönderilecektir.

�	 Yalnızca bu kartta belirtilen oy kullanma noktasında oy 
verebilirsiniz.

�	 Oy kullanma noktasındaki görevliler, ihtiyacınız olursa oy 
pusulalarınızı anlamanıza yardımcı olabilir.

�	 Seçmen kartınızı oy kullanma noktasına götürmek zorunda 
değilsiniz; ancak kart görevlilere yardımcı olacaktır.

Oy kullanma noktasında neler olacaktır:

6 Mayıs’ta oy kullanma noktaları güvenli alanlar olacaktır. Kendinizi 
iyi hissetmiyorsanız bizzat oy kullanmayın. Güvende olmanız ve 
başkalarını güvende tutmak için şunları yapabilirsiniz:
�	 Maske takmaktan muaf değilseniz maske takın
�	 Ellerinizi temizleyin. Oy kullanma noktasında el dezenfektanı 

olacaktır
�	 Sosyal mesafe kurallarına ve tek yön sistemlerine uyun
�	 Kaleminizi yanınızda getirin

COVID-19 ve seçimler hakkında güncel bilgiler için 
www.londonelects.org.uk/Covid adresinden London Elects web 
sitesini ziyaret edin. 

Oy kullanma noktasına bizzat gidemiyorsanız posta yoluyla veya vekil 
vasıtasıyla oy kullanmak için başvurabilirsiniz.

www.londonelects.org.uk/Covid


Posta yoluyla:2 

�	 Oy pusulalarınız, seçim gününden yaklaşık bir hafta önce size 
gönderilir.

�	 Oylarınızı işaretleyin ve 6 Mayıs 2021 saat 22:00’dan önce 
teslim edilecek şekilde geri gönderin.

�	 Güvenlik beyanını imzanız ve doğum tarihinizle doldurmayı 
unutmamalısınız.

�	 Vaktinde teslim etmezseniz oylarınız sayılmayacaklardır.
�	 Oylarınızı postalamayı unutursanız tamamlanmış posta oyunuzu 

verilen zarfın içinde oy kullanma noktanıza teslim edebilirsiniz.

Mevcut posta oyu veya vekaleten kullanılan oy değişiklikleri ve 
yeni posta oyu başvuruları için son tarih 20 Nisan 2021 17:00’dır.



 
 

Vekil vasıtasıyla:3 

�	 Oy kullanma noktasına gidemiyorsanız güvendiğiniz birinden 
vekiliniz olmasını isteyebilirsiniz.

�	 Bu kişi sizin adınıza oy verebilir. Vekilinize kime oy vermek 
istediğinizi söylemeniz gerekir.

Vekil vasıtasıyla (posta vekili veya acil vekiller değil) oy kullanmak 
için yapılacak yeni başvurular 27 Nisan 2021 17:00’a kadar 
alınacaktır. 

Acil vekil başvuruları 6 Mayıs 2021 17:00’a kadar alınacaktır.

londonelects.org.uk adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
@LondonElects
#LondonVotes



 

 

 

 

OY KULLANMA 
Oy kullanmanız için size 3 oy pusulası verilecek:

Londra Belediye Başkanı 
(pembe oy pusulası):

�	 Londra Belediye Başkanı için 2 seçeneğiniz 
vardır.

�	 A Sütununda ilk seçiminizi [X] işaretiyle 
belirtin.

�	 Farklı olacak ikinci seçiminizi B Sütununda 
[X] işaretiyle belirtin.

�	 İlk seçiminizi belirtmeniz gerekir; aksi halde 
oyunuz geçerli sayılmaz.

�	 Her oy farklı bir adaya verilmelidir.

Seçim Bölgesi Londra Meclis Üyesi 
(sarı oy pusulası):

�	 Londra Meclisi’nde yerel bölgenizi kimin 
temsil etmesini istediğinizi seçin.

�	 Sadece bir adaya oy verin. 
�	 Seçiminizi [X] işaretiyle belirtin.

Londra Geneli Meclis Üyesi 
(turuncu oy pusulası):

�	 Londra Meclisi’nde tüm Londra’yı kimin 
temsil etmesini istediğinizi seçin.

�	 Sadece bir oy kullanın. 
�	 Seçiminizi [X] işaretiyle belirtin.



AYRINTILI BİLGİ

Nisan 2021’de, Londra’da oy kullanmak için kayıtlı olan herkese bir 
seçim kitapçığı verilecek. Bu kitapçıkta, tüm Londra Meclisi adaylarının 
listesi ve varsa Belediye Başkanı adaylarının politik beyanları yer 
alacak; ayrıca nerede ve nasıl oy kullanacağınız hakkında önemli bilgiler 
verilecektir. Kitapçığın gelmesini bekleyin.

Sorunuz olması halinde iletişim adresi:
info@londonelects.org.uk

COVID-19 ve seçimler hakkında güncel bilgiler için 
www.londonelects.org.uk/Covid adresinden London Elects web 
sitesini ziyaret edin.

www.londonelects.org.uk/Covid



