
Göteborgsförslaget

www.goteborg.se/goteborgsforslaget

Sizin daha 
iyi bir 

öneriniz 
mi var?

Göteborgsförslaget (Göteborg önerisi) 
Göteborg’daki günlük yaşamı nasıl 
iyileştirebileceğimiz konusunda iyi 
fikirleri olanlar için. 

http://www.goteborg.se


Göteborg önerisi süreci Bir Göteborg önerisi vermek 
için aşağıda belirtildiği 
şekilde hareket ediniz:
1. www.goteborg.se/goteborgsforslaget 

sayfasına giriniz.   
UYARI! Web sayfası sadece İsveççedir. 
Önerinizin de İsveççe yazılmış olması ge-
rekmektedir. Bu konuda size vatandaş ofisi 
(medborgarkontoret) yardımcı olabilir. 

2. Adınızı, irtibat bilgilerinizi ve mail adresi-
nizi yazarak bir hesap oluşturunuz. 

3. Size bir mail yollanacaktır. Mail ekinde 
yollanan linke tıklayınız.

4. Önerinizi Web sayfasındaki forma yazı-
nız. Önerinizin bir başlığı bir özeti olması 
ve düşüncenizin bir tarifi yapılmış olması 
gerekmektedir. Resimler ve linkler de ek-
leyebilirsiniz. Yazdığınızı kontrol ederek 
yollayınız. 

5. Öneriniz yayınlandığında size bir mail 
yollanacaktır. 

Göteborg önerisi (Göteborgsförslaget) 
hakkında daha fazla bilgi mi edinmek 
istiyorsunuz? 
www.goteborg.se/goteborgsforslaget

Memnuniyetle bizimle irtibata geçebilirsiniz. 
goteborgsforslaget@goteborg.se 
Kontaktcenter (İrtibat Merkezi) 
031-365 00 00

TAVSİYE!
Önerinizi Facebook  

ve Twitter gibi sosyal 
medya ortamında  

paylaşarak pazarlayınız 

1. Öneride bulunulması  
Göteborg dışında ikamet edenler, 
çocuk veya genç isteyen herkes 
öneride bulunabilir. Size vatandaş 
ofisi (medborgarkontoret) yardım-
cı olabilir.

2. Önerinin yayınlanması  
Öneriniz incelendiği ve web say-
fasına konduğu zaman size bir 
mail yollanır. 

3. Oy verme ve yorumlama 
Öneri lehine 90 gün boyunca oy 
vermek mümkündür.  Bir öneri 
hakkında yorum yapabilmek ve oy 
kullanmak için sistemde oturum 
açmak gereklidir. Her öneri için 
sadece bir kez oy kullanılabilir. 

4. Politikacıların karar vermesi  
Öneri, 90 gün sonra en az 200 
oy aldığı takdirde karar için ele 
alacak sorumlu kurul veya idareye 
yollanır. 

5. Ne olduğu konusunda size 
bilgi verilir 
Politikacıların önerinizle ilgili ka-
rarından sonra sonuç bir mail ile 
size bildirilir. Sonuç ayrıca Web 
sayfasında da yayınlanır.  

6. Önerinin saklanması 
Herkesin hangi önerilerde bulunul-
duğunu ve politikacıların öneriye ne 
yanıt verdiğini okuyabilmesi için tüm 
öneriler Web sayfasında okunabilecek 
ve aranabilecek şekilde arşivlenir.

200
oy veya  

daha fazla

evethayır

Göteborg önerinizi verin  
Da li imate masu ideja o tome kako mi možemo popraviti svakodnevni  
život u Geteborgu? Sada možete poslati Vaš prijedlog direktno na internet  
stranicu Grada Geteborga. Tamo takođe možete pročitati, komentirati i  
glasati za prijedloge drugih osoba. Ako 200 drugih misli kao i Vi, odgovorni  
političari će uzeti prijedlog na razmatranje.
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