
 
Parlamento seçimleri 2023 
 
Parlamento seçimleri her dört yılda bir yapılır. Seçimlerde Finlandiya 
vatandaşları, ortak meselelerimizi karara bağlamak üzere 200 milletvekili 
seçerler. 
 

Parlamentonun Görevleri 
 
Parlamentonun en önemli görevi, toplumun faaliyet gösterdiği yasaları 
düzenlemektir. 
 
Parlamentonun bir diğer önemli görevi de devlet bütçesine karar vermektir. 
Bütçe, devletin parayı nereden elde edeceğini ve paranın nereye 
harcanacağını tanımlar. Parlamento ayrıca devletin para kullanımını da 
denetler. Parlamento hükümete bir başbakan seçer ve hükümetin 
faaliyetlerini denetler. Buna ek olarak, Parlamento, Finlandiya devletinin 
Avrupa Birliği'nin birçok meselesi hakkında ne düşündüğüne karar verir. 
 
2023 parlamento seçimleri 
Pazar günü 2.4.2023 yapılacaktır. 
Erken (ön) oylama Finlandiya'da 22.-28.3.2023 tarihlerinde 
ve yurt dışında 22.-25.3.2023 tarihlerinde yapılacaktır. 
 

Kimlerden yardım alabilirsiniz? 
 
Seçim yetkilileri, oy kullanma yerinde ön oylamada ve seçim günü 
her durumda gerektiğinde size tavsiyede bulunurlar ve yardımcı 
olurlar. 
 
Sandıkta seçim asistanı da bulunmaktadır. Oy pusulasını kendiniz 
dolduramıyorsanız, oy verme kabininde size yardım etmesini 



isteyebilirsiniz. 
 
Seçim asistanı, örneğin akrabanız ya da yakınınız gibi kendinizin 
seçtiğini bir kişi de olabilir. Ancak, seçim asistanları seçimde aday veya 
adayın yakını olamaz.  
 
Seçim asistanı, kime oy verdiğinizi kimseye söyleyemez. 

 
Seçim gizliliği 
 
Herkes oy kullanmak isteyip istemediğine ve kime oy vereceğine 
kendisi karar verir. 
 
Seçim gizliliği, kime oy verdiğinizi kimseye söylemek zorunda olmadığınız 
anlamına gelir. Seçim gizliliği nedeniyle, oy pusulasını oy verme kabininde 
doldurursunuz. 
 

Kimler oy kullanabilir? 
 
Parlamento seçimlerinde oy kullanabilirsiniz; 

 eğer Finlandiya vatandaşıysanız; ve 

 eğer 2 Nisan 2023 tarihine kadar 18 yaşını doldurmuşsanız. 
 

Seçmen bildirimi eve gelir 
 
Oy kullanma hakkınız varsa, evinize bir mektup gelir. Mektup, seçim 
günü oy verme merkeziniz hakkında bilgi içeren oy kullanma hakkınızın 
bir bildirimini içerir.  
Ön oylama yerlerinin listesi de bulunmaktadır. 
 
Eğer Dijital ve Nüfus Veri Hizmetleri Kurumu tarafından sağlanan 
elektronik iletişim hizmetini yani Suomi.fi-mesajlar hizmetini (daha fazla 
bilgi için bkz. www.suomi.fi/viestit) etkinleştirdiyseniz, bildirim kartını 
elektronik olarak alırsınız. Oy kullanma hakkı bildirimini oy kullanma 
yerine getirmenize gerek yoktur, kimlik belgesi yeterlidir. 
 

 
 

http://www.suomi.fi/viestit


Kime oy verebilirsiniz? 
 
Finlandiya 13 seçim bölgesine ayrılmıştır. Her seçim bölgesinin kendi 
adayları bulunmaktadır. Parlamento seçimlerinde seçim bölgenizde 
aday olan bir kişiye oy verebilirsiniz. Seçim bölgeniz, oy kullanma 
hakkınıza ilişkin bildirimde belirtilmiştir. 
 
Kendi seçim bölgenizdeki adayların numaraları oy verme yerlerinde ve 
oy verme kabininde görebilirsiniz. Adaylar hakkında örneğin dergilerden, 
televizyondan ve internetten bilgi alabilirsiniz. 

 
Evde oy kullanma 
 
Hastaysanız veya bir oy verme yerine gitmek veya orada oy kullanmak 
makul olmayan bir şekilde zor olacaksa, ön oy kullanma süresi boyunca 
evde oy kullanabilirsiniz.  
 
Evde oy kullanma için 21.3.2023 saat 16.00'ya kadar belediyenizin 
merkez seçim komitesine kayıt yaptırmanız gerekir. Merkez Kurulunun 
telefon numarası oy hakkı bildiriminde belirtilmektedir. Ayrıca Seçim 
Komitesi'nden evde oylama hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. 
 

Erken (ön) oy kullanma nasıl olur? 
 
Seçim gününde mi yoksa önceden mi oy kullanacağınızı seçebilirsiniz. 
Parlamento seçimlerinde Finlandiya'daki veya yurtdışındaki herhangi bir ön 
oy kullanma istasyonunda önceden oy kullanabilirsiniz. 
 
Oy kullanmaya pasaport, kimlik kartı veya ehliyet gibi fotoğraflı bir 
kimlik belgesi getiriniz. 
 

1. Seçim yetkilisine kimliğinizi gösteriniz.  Yetkili, kontrol eder ve 
size bir oy pusulasını verir. 
 

2. Oy verme kabinine gidiniz. Oy pusulasına, oyunuzu verdiğiniz 
adayın numarasını açıkça yazınız. Oy pusulasına başka bir şey 
yazmayınız. 

 
3. Oy pusulasını ortasından katlayınız. 



 
4. Seçim yetkilisine gidiniz. Yetkili, oy pusulasını damgalar ve size 

kahverengi bir seçim zarfı verir. Oy pusulasını zarfa koyunuz ve 
kapağını yapıştırarak kapatınız. 

 
5. Seçim yetkilisi formu imzalamanızı ister. İmzalayarak, oy 

pusulasını kendinizin doldurduğunuzu, üzerine damga aldığınızı 
ve zarf içine kapattığınızı onaylarsınız. 

 
6. Son olarak, yetkili seçim zarfını ve formu sarı olan gönderim 

zarfının içine koyarak kapatır. 
 
 

Seçim günü nasıl oy kullanılır? 
 
Seçim günü 2.4.2023 tarihinde seçim yerleri sabah 9'dan akşam 8'e 
kadar açık olacaktır. 
 
Oy verme merkezinizin nerede olduğunu görmek için oy kullanma bildirimini 
kontrol ediniz. Seçim günü, yalnızca oy kullanma bildiriminizde görünen 
sandık merkezinde oy kullanabilirsiniz. 
 
Oy kullanmaya örneğin pasaport, kimlik kartı veya ehliyet gibi 
fotoğraflı bir kimlik belgesi getiriniz. 
 

1. Seçim yetkilisine kimlik belgenizi gösteriniz. Yetkili kontrol 
eder, seçime ilişkin listeden adınızı bulur ve size bir oy 
pusulası verir. 
 

2. Oy verme kabinine gidiniz. Oy pusulasına oy verdiğiniz adayın 
numarasını açıkça yazınız. Oy pusulasına başka bir şey 
yazmayınız. 

 
3. Oy pusulasını ortasından katlayınız.  

 

4. Seçim yetkilisine gidiniz. Yetkili pusulanızı damgalar. 
 

5. Oy pusulanızı sandığa atiniz. 
 
 



 
Parlamento seçimlerinde oy kullanınız! 
 
Seçimler hakkında daha fazla bilgi için:  
vaalit.fi 
 
Seçimler ve oy kullanma hakkında Adalet Bakanlığı'nın 0800 9 4770 
numaralı hizmet numarasından da bilgi alabilirsiniz. 
 
 


