
Seçim için nasıl aday olurum?

Seçimde aday olabilmeniz için aşağıda belirtilen 
şartlara uygun olmanız gerekir:
• en az 18 yaşında ve Avustralya vatandaşı olmak
• belediye bölgesinde oturmak veya mülk sahibi olmak
• belediye bölgesine ait seçmen kütüğünde kayıtlı olmak
• kamu yönetimi görevine aday olmanıza engel,  
 örneğin belli suçları işlemek gibi, durumların  
 olmaması.

Aşağıda belirtilen kişilerin de sizin adaylığınızı teklif 
olarak vermeleri gerekir: 

• aday olarak gösterildiğiniz yerleşim biriminde veya 
 bölgede kayıtlı, uygun şartlara sahip en az iki kişi,  
 veya
• kayıtlı bir siyasi partinin kayıtlı bir görevlisi.

Bazı formları doldurmanız ve aday gösteriminin 
kapandığı gün öğlen saat 12’ye kadar resmen 
teslim etmeniz ve bir depozit ödemeniz gerekir.  
NSW Electoral Commission (NSW Seçim Kurulu) 
doğru biçimde aday gösterme konusunda daha fazla 
bilgi sağlayabilir (ilişki kurma bilgileri arka sayfadadır).

Kampanyanızı olabildiğince erken planlayıp 
örgütlemelisiniz. Afiş, broşür, evleri dolaşma, 
basın-yayın ve reklam yoluyla tanıtım yapabilirsiniz. 
Adayların ve destekçilerinin yayınlamasına veya 
dağıtmasına izin verilen bilgiler konusunda uygulanan 
kurallar çok sıkı olup NSW Electoral Commission  
(NSW Seçim Kurulu’ndan) temin edilebilir.

Ayrıca, seçim kampanyanızı yürütmenize yardım 
için alabileceğiniz siyasi bağışlarla ilgili bilgileri de  
NSW Election Funding Authority (NSW Seçim 
Fonlaması Kurumu’na) vermeniz gerekir (ilişki kurma 
bilgileri arka sayfadadır).

Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?
Daha fazla bilgiyi DLG ve LGSA internet sitelerindeki 

(aşağıda görebilirsiniz)  
Belediye Meclisi Üyesi Olmak (Becoming a Councillor) 

bölümünde bulabilirsiniz 

Bölgenizin belediyesi
NSW Local Government Directory bölümünü DLG 

internet sitesinde (aşağıda görebilirsiniz) bulun.

Division of Local Government
Department of Premier and Cabinet (DLG)

Elektronik posta: dlg@dlg.nsw.gov.au
İnternet sitesi: www.dlg.nsw.gov.au

Telefon: (02) 4428 4100

Local Government Remuneration Tribunal
DLG internet sitesinde  

Local Government Remuneration Tribunal
bölümüne bakınız.

Local Government Association of NSW and 
Shires Association of NSW (LGSA)

Elektronik posta: lgsa@lgsa.org.au
İnternet sitesi: www.lgsa.org.au

Telefon: (02) 9242 4000

New South Wales Electoral Commission
Elektronik posta: enquiries@elections.nsw.gov.au

İnternet sitesi: www.elections.nsw.gov.au
Telefon: (02) 9290 5999

New South Wales Election Funding 
Authority

Elektronik posta: enquiries@efa.nsw.gov.au
İnternet sitesi: www.efa.nsw.gov.au

Telefon: (02) 1300 022 011

Australian Local Government Women’s 
Association NSW Branch

Email: algwasecretariat@gmail.com
Website: www.algwa.org.au

Telefon: 0418 699 350

Yerel toplumlarımız çeşitlilik içerir ancak kadınlar, 
Aborijinler ve Torres Strait Adalılar, değişik kültür 

ve dile sahip insanlar, engelli kişiler ve gençler yerel 
belediyelerde yeteri kadar temsil edilmemektedir.

Başarılı belediyeler toplumlarının  
çeşitliliğini yansıtır.

Yerel yönetim seçimlerinde neden  
aday olmuyorsunuz?

BE A COUNCILLOR.
TOPLUMUN İÇİN ADAYLIĞINI KOY

BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ OL

Turkish
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Neden belediye meclisi üyesi olmalıyım?

Belediye meclisi üyesi olmak yerel toplumunuzda 
bir fark yaratmak için heyecan verici bir fırsat sağlar. 
Toplumunuzda olup bitenleri umursuyorsanız, semt 
parkınızı geliştirmek, yolları daha güvenli duruma 
getirmek veya yerel işyerlerini desteklemek istiyorsanız, 
belediye meclisi üyesi olmak tam size göredir.

Yerel belediye meclisi üyesi olmak tüm bunları 
gerçekleştirmenin ve bölgenizi daha iyi yaşanacak bir 
yer haline getirmenin yoludur.

Başka hiçbir yönetim kademesi, temsil ettiği halka bu 
kadar yakın değildir.

Belediye meclisi üyesi olmak, insanların günlük 
yaşamlarını etkileyen önemli kararlar konusunda 
toplumunuzun görüşlerini temsil etme fırsatı sağlar.

Bu aynı zamanda, yeni beceriler geliştirmek ve farklı 
insanlarla birlikte çalışmak için bir fırsattır.

Belediyeler ne yapar?

Belediyeler o bölgedeki insanların ve işyerlerinin 
senenin 365 günü bel bağladığı hizmetleri sağlar.

İnsanların okula ve işe gitmeleri için gereken altyapıyı 
sağlar. Çevreyi korur ve çocukların oynaması için 
parklar yapar.

Bölge insanları ve işyerleri ile birlikte çalışarak onlar 
için önemli konuların neler olduğunu ortaya çıkarır ve 
bunların gerçekleşmesini sağlar.

Köylerimizin, kasabalarımızın ve şehirlerimizin 
günümüzde ve gelecekte büyümelerini ve 
gelişmelerini temin eder.

Belediye meclisi üyesi ne yapar?

Belediye meclisi üyeleri bölge insanlarının isteklerini 
belirler ve onların görüşlerini temsil eder.

Diğer meclis üyeleri ile birlikte çalışarak, bu ihtiyaçların 
karşılanması için belediyenin yapacağı şeyler ve paranın 
bir bütün olarak topluma en yararlı olacak şekilde 
harcanması konularında kararlar alır. Belediyenin iyi 
çalışmasını ve halkın ödediği vergilerin verimli olarak 
harcanmasını temin eder.

Belediyenin günlük işlerinin yönetimine karışmazlar 
(bu işlerin yönetimi Genel Müdür’ün görevidir).

Ben veya tanıdığım başka biri bu göreve 
uygun muyuz?

Ahlaklı, açık ve dürüst olmak başarılı meclis üyelerinin 
ana özellikleridir. Bunlara ek olarak aşağıda belirtilen 
özelliklere de ihtiyacınız olacaktır: 

• öğrenmeye istekli olmak
• karar alırken toplumundaki insanlarla konuşabilmeyi  
 ve farklı görüşleri dikkate almayı da kapsayan iletişim  
 becerileri
• zaman yönetimi ve örgütsel beceriler
• sorunları çözme becerileri
• ekip çalışması becerileri.

Belediye işleri ile ilgili belgeleri okumak, toplantılara 
katılmak ve belediyeyi bazı etkinliklerde temsil 
etmek için zaman ayırabiliyor olmanız gerekecektir.  
Bunlar için ihtiyacınız olacak zaman, belediyesine göre 
ve işin niteliğine bağlı olarak farklılık gösterecektir, 
ancak haftada 10-15 saati bulabilir. 

Belediye meclisi üyelerinin ne yaptığını anlamak için 
bir belediye meclisi toplantısına gidebilir, mevcut veya 
eski bir meclis üyesi ile veya bölgesel sorunlar hakkında 
toplumunuzdaki insanlarla konuşabilirsiniz.

Belediye meclisi üyesi olmayı, yaptığınız diğer işler 
ve kişisel önceliklerinizi de dikkate alarak, mevcut 
yaşantınıza gerçekten sığdırıp sığdıramayacağınızı 
aileniz ve arkadaşlarınızla görüşmeniz önemlidir.

Alacağım destekler nelerdir?

Seçildikten sonra, görevi anlamanıza ve bu görevde 
başarılı olmanıza yardım edecek belediye-merkezli 
eğitim ve diğer destekleri alacaksınız. NSW Hükümeti 
de yeni seçilen belediye meclisi üyelerine yardım için 
toplantılar yürütmektedir. 

Meclis üyelerinin görevlerini yapmalarına yardım için 
belediyeler bazı masrafları karşılar ve diğer gereçleri 
sağlar. Karşılanan masrafların kapsamına eğitim, 
konferanslar, seyahat, telefon masrafları ve çocuklar 
gibi bakımından sorumlu olunan kişilerin bakımı 
girebilir. Diğer gereçlerin kapsamına belediye işlerinde 
kullanılacak bilgisayarlar ve diğer ofis gereçleri girer. 
Engelliliği veya diğer özel ihtiyaçları olan meclis 
üyelerine yardım için başka hizmet araçları sağlanabilir.

Belediye meclisi üyelerinin toplumları için yaptıklarını 
takdir için kendilerine belediyeden aylıklara bölünerek 
ödenen yıllık bir ücret ödenir. Bu ücret her yıl Local 
Government Remuneration Tribunal (Yerel Yönetim 
Ücret Kurulu) tarafından tespit edilen bir ücret 
tarifesine göre belirlenir (ilişki kurma bilgileri arka 
sayfadadır). Bu ücret vergiye tabi bir gelirdir.
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