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• Evinizden rahat ve sakin bir biçimde mektupla
oy verebilmek için mektupla seçim evraklarını
talep etmeniz gerekmektedir. Seçmen kartınızın
(Wahlbenachrichtigung) arka sayfasındaki formu
doldurup gönderebilirsiniz. Seçmen kartınızı
bulamıyorsanız mektupla seçime (Briefwahl) formsuz
da başvurabilirsiniz; örn. ekteki kartpostalı kullanabilir,
faks veya eposta gönderebilir (adınızı, adresinizi ve
doğum tarihinizi belirtin) veya belediyenizin/şehrinizin
seçim merkezine (Wahlamt) doğrudan başvurabilirsiniz.
Seçim merkezinizin adresini veya faks numarasını
belediyenizden öğrenebilirsiniz.

en küçükni.
seçim k ab i
Değişimi, şimdi
postal ayın.

• Seçim merkezinde önceden oy vermek: 19 Ağustos 2013
tarihinden itibaren seçim merkezine şahsen dilekçe
veren kişi hemen orada oyunu da kullanabilir. Seçim
kabini hazırdır.

Datum/Unterschrift

PLZ/Ort

Straße

• Normalde uzun süre yurtdışında kalacaksanız da
mektupla oy kullanabilirsiniz.
• Çoğu yerde mektupla seçim için belediyenizin internet
ana sayfasından da talepte bulunabilirsiniz.

Ekteki kartpostalı kullanarak mektupla seçim evraklarınızı
hızlı ve kolayca talep edebilirsiniz. İşaretli yerinden
koparmanız, doldurmanız ve postaya vermeniz yeterli.

SibylleTuschter / pixelio.de

• Aniden hastalanırsanız, seçim günü, en geç saat 15.00'e
kadar da yetkilendirdiğiniz bir kişi aracılığıyla mektuplu
seçim evraklarını talep edip teslim edebilirsiniz.
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• Zamanında gönderin: Oy mektubunu vaktinde
postaya, hatta doğrudan yetkili seçim merkezine
iletmeniz çok önemlidir. 22 Eylül, saat 18.00'den sonra
seçim merkezine ulaşan oy pusulaları sayılmaz. Oy
pusulalarının bulunduğu oy mektubunu postayla
gönderecekseniz seçim evraklarını en geç 18 Eylül,
Çarşamba günü göndermelisiniz; yurtdışındaysanız
daha da erken.

Name, Vorname

Da ich am Tag der Landtags- und Bundestagswahl das Wahllokal aus wichtigem Grund nicht
aufsuchen kann, bitte ich um Zusendung der Briefwahlunterlagen an folgende Adresse:

22 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan federal ve
eyalet parlamentosu seçiminde seyahatte olacaksanız
veya o tarihte vaktinizin olup olmayacağını bilmiyorsanız
önceden mektupla oy verebilirsiniz.

Adalet, insanı
güçlendirir.

Hessen, daha iyisini yapabilir. Bunun için bütün gücümle
çalışacağım. Sizden SPD'ye iki oyu da vermenizi rica
ediyorum. 22 Eylül'de seçim merkezine gidecek durumda
değilseniz, mektupla oy verebileceğinizi unutmayın.
En içten dileklerim ve
Saygılarımla,

Hessen'de 200.000'in üzerinde genç insan stajyerlik
eğitimi almadı. Herkese mesleki yeterlilik için bir teklifimiz var. Garantili!

DAHA İYİ BİR
SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN.

Daha kapsamlı tıbbi bakım ve daha fazla kendi kaderini tayin ve yaşlı insanlara daha iyi bakım için uğraşıyoruz.

KARŞILIĞI OLAN
İYİ ÇALIŞMA İÇİN.

İndirimli maaşlarla katı bir biçimde mücadele ediyoruz
ve insanın iyi ve güvenli bir hayat sürebileceği işler
sağlıyoruz.

ÖDENEBİLİR KONUTLAR İÇİN.
Thorsten Schäfer-Gümbel

(PLZ*)

(Straße*)

(Ort*)

bitte im
wahlamt
abgeben
oder
ausreichend
frankieren.

BÜTÜN GENÇLERE
STAJYERLİK.

İkamet temel bir haktır ve ödenebilir olmalıdır. Hem
konut inşaatını artıracağız, hem de kira bedellerini
frenleyeceğiz.

*Die Adresse Ihres Wahlamtes erfragen Sie bitte bei
Ihrer Stadt/Gemeinde.

Çok fazla insan, gerektiğinden çok düşük maaşlarla
çalışıyor. Bu yüzden yasal asgari ücret için de mücadele
ediyoruz. Hessen'in gelecekte de güçlü ekonomisini
sürdürmesi için maaşları iyi ve motivasyonu yüksek
çalışanlara ihtiyacımız var. Düşük ücret yarışmasını
kazanmak istemiyoruz. Hessen'de insanlar iyi yaşamalı –
hem şehirde, hem de kırsalda. Bunun için de ödenebilecek
konutlar, kapsamlı tıbbi bakım da gereklidir.

İyi çocuk gündüz bakım evleri (Kita), daha fazla tam
gün okullar sağlayıp G8'i ortadan kaldıracağız. Her
çocuk – kökeninden bağımsız – bireysel olarak desteklenecek.

Geburtsdatum

Kökenleri ve ebeveynlerinin gelirlerinden bağımsız olarak
bütün çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması
gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden de aileleri daha fazla
destekleyeceğim ve çocuk bakımı ve okulları büyüteceğim.

An das Wahlamt
der Stadt/Gemeinde

22 Eylül'de Hessen Eyalet Parlamentosu için yeniden
oy vermeniz istenecek. Eyaletimizde yeni bir siyasetin
gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine siz karar vereceksiniz.

EĞİTİME VE BAKIMA
DAHA FAZLASI.

ABSENDER

SEVGİLİ HESSEN'LİLER,

5 nedeniniZ VAr
spd'yi seçmek için:

Hier den angemeldeten (Erst-)Wohnsitz und Ihr Geburtsdatum angeben.

hessen, dAhA
iyisini yApAbilir.

