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Seçim Kurulu Tarafından Duyurulur

2018 İşçi Temsilciliği Seçimi
-  Seçim Duyurusu -

Şirket Yönetmelikleri Yasası (BetrVG) Madde 13 uyarınca en geç 2018 yılı mayıs ayının sonuna kadar işletmelerde yeni işçi temsilciliklerinin seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

.............................................................................................
şirketinin yeni işçi temsilciliğinin seçimi duyurulur. Bu seçim duyurusunun çıkması ile birlikte işçi temsilciliği seçimi başlamış oluyor. Bu seçim duyurusu, yapılacak olan seçimler hakkında bilgi vermek içindir.


I.  Kimler seçebilir ve  seçilebilir?             

1. 
İşletme seçim kurulunun toplandığı gün (tarih:..............................) idareci kadrosunda olanlar hariç, 18. yaşını doldurmuş olan tüm işçiler  seçme hakkına sahiptirler.  Evden çalışan personel de, eğer esas iş olarak işletme için çalışıyorsa, seçme hakkına sahiptir.  Diğer şirketler tarafından işletmeye devredilmiş olan işçiler de, eğer işletmeye üç aydan fazla bir süre için verilmişlerse, seçme hakkına sahiptir. Netice olarak, kamu hizmetinde bulunan işçi ve memurlar da, işverene çalışmak için devredilmişlerse, seçme hakkına sahiptirler.   

İşletmede en az 6 aydır çalışan veya evden aynı süre kadar esas olarak işletme için iş gören ve seçme hakkı olan herkes seçilebilir. Çalışanların bu işletmeye girmeden hemen önce aynı şirketin veya holdingin diğer işletmelerinde (Hisse Senetleri Yasası Madde 18/1) çalıştıkları süreler de bu altı aylık bekleme süresine dahildir. Ayrıca kiralık işçi olarak çalışılmış eski  süreler de kabul edilir. İşletmede çalışan kiralık işçiler seçilemezler. 

2.
Sadece seçmen listesinde adı olanlar oy verebilirler.

Seçmen listesi, seçim kurulunun araştırmaları neticesinde seçime katılma hakkı olan bütün işçilerin kayıtlı olduğu listedir; bu liste aynı zamanda kimin pasif seçim hakkı (seçilebilirlik) olmadığını gösterir. Doğruluğunu denetleyebilmek amacıyla, liste  bu günden itibaren seçim neticelerinin  açıklanacağı güne kadar, her iş günü
saat ................ ile      saat ......................  
arasında  
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................................    odasında görülebilir.  


Seçme hakkı olan bir  kişinin kayıtlı olmaması durumunda veya tam tersi seçme hakkı olmayan bir kişinin kayıtlı olması durumunda, seçmen listesi doğru değildir. Bu durumda seçmen listesine karşı itiraz etmek mümkündür. İşletmede çalışan her işçi itiraz etme hakkına sahiptir. 

Seçmen listesine karşı itirazlar, en geç bu duyurunun yayınlanmasından itibaren 3 gün içinde, yani 

……………………     tarihine 
saat ……………..    ‘e kadar 

seçim kuruluna iletildiyse, geçerli olurlar; itirazlar yazılı olarak yapılmalıdır; itirazın neye dayandığı belirtilmelidir.    


II. Yeni işçi temsilciliği ne kadar büyüktür ve nasıl seçilir?    

1.  
Yeni seçilecek olan İşçi Temilciliği ………………..   üyeden oluşur. 

2.
Sadece geçerli bir seçim önerisiyle teklif edilmiş olan kişiler seçilebilirler. Seçim, çoğunluk seçimi (kişisel seçim) ilkelerine  göre gerçekleşir.   

3.  
İşletmede azınlıkta olan cinsiyetin, en azından personel içindeki oranı kadar işçi temsilciliğinde de temsil edilmesi özellikle yasal bir gereksinimdir (bakınız İşletme Yönetmeliği Kanunu, madde 15/2). Seçim önerileri getirilirken buna dikkat edilmelidir. Şu anda oranlar şöyledir:

İşçi 1
Sayısı 
Oranı (% olarak)
Erkek


Kadın 
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Bu nedenle erkeklerin/kadınların işçi temsilciliğinde en az .......  üye ile temsil edilmesi gerektiğine dikkat çekilir. Bu nedenle, azınlıkta olan cinsiyete düşen en az sayıda  üyelik, oyların sayımını tamamladıktan sonra önceden, azınlıkta olan cinsiyetten aday olan kişilere, aldıkları oy miktarlarına göre sırayla verilir. 

III. Seçim önerileri nasıl ve ne zamana kadar verilebilir? 

Seçme hakkı olan  çalışma arkadaşlarımızı ve işletmede temsil edilen sendikaları, işçi temsilciliği seçimi için seçim önerilerini seçim kuruluna iletmeye çağırıyoruz.  

1. 
Seçim önerilerinin kabul edilebilmeleri için, en geç, işçi temsilciliğinin seçileceği işletme toplantısından 1 hafta önce seçim kuruluna iletilmesi gerekir. Bu nedenle bu önerilerin en geç

.........................................................  tarihinde  
saat ..................................................’de 

seçim kuruluna yazılı olarak iletilmiş olmaları gerekir.  Seçim kurulunun istediği düzeltmelerin süresi içinde yapılabilmesi için, seçim önerilerinin daha erken iletilmesi acilen tavsiye edilir. 

Bu sürenin bitmesinden sonra verilen seçim önerileri geçersizdir ve seçime katılmak için onaylanmazlar. 

2. 
Ayrıca bir seçim önerisinin seçime girmesinin kabul edilebilmesi için, diğer seçme hakkı olan personel tarafından imza ile desteklenmiş olması gerekir. Bu imzaların seçim kuruluna orijinal olarak iletilmesi gerekir. Her seçim önerisi, seçme hakkı olan en az ..............  işçi tarafından desteklenmelidir. Her seçme hakkı olan kişi imzası ile sadece bir seçim önerisini  destekleyebilir. 

İşletmede temsilcisi olan bir sendika tarafından yapılan seçim önerilerinin personel tarafından desteklenmesi gerekmez; bunun yerine sendikanın iki yetkilisi tarafından imzalanmış olmaları gerekir. 

3.
Bir seçim önerisinde birden fazla aday önerilebilir. Seçim önerisinin, destekleyenin imzasının bütün adayları kapsadığının anlaşılacağı şekilde hazırlanması gerekir; bu nedenle üstü çizilmiş ve tamamlanmış öneriler geçersiz olur. Soyadı yanında adı, doğum tarihi ve işletmedeki işinin cinsi belirtilmelidir. 
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4. 
Seçim önerileri hazırlanırken, dış şubeler dahil, işletmenin tüm kısımlarının ve her kadro çeşidinin işçi temsilciliğinde uygun şekilde temsil edilmesine dikkat edilmelidir.  

5. 
Seçim önerisinde, seçim kurulu nezdinde öneriyi kimin imzası ile temsil ettiğinin ve seçim kurulunun açıklama ve kararlarının muhatabı olduğunun (seçim önerisinin sözcüsü) açık olması gerekir; bu bilgi yoksa, ilk imzayı atmış olan destekçi sözcü olarak muhatap kabul edilir. 

Seçim önerisine dahil edilen adayın yazılı onayının seçim önerisine eklenmesi gerekir; bu beyan geri alınamaz. 

6. 
Seçim önerileri ile ilgili diğer ayrıntılar için, özellikle de tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için İşletme Yönetmeliği Yasasının Seçim Yönetmeliği (WahlO) madde 6, 7, 8 ve Madde 36/5’e dikkat çekilir. Seçim Yönetmeliğinin bir nushası seçmen listesi ile birlikte yukarıda belirtilen sürelerde belirtilen odada görülebilir (bakınız madde I.2). 

7. 
Seçim önerileri için formlar seçim kurulundan alınabilir. Ancak bu formların kullanılması zorunlu değildir; yukarıda belirtilen şartları taşıyan tüm öneriler dikkate alınacaktır.   


8. Önemli açıklama 

Verilen süre içinde seçim önerisi yapılmazsa, seçim yarıda bırakılır. Bu olay neticesinde seçim kurulu işçi temsilciliği seçimlerini sürdürme hakkı ve görevini kaybeder.  


IV. Seçim ne zaman ve nasıl yapılır? 

1. 
Zamanında iletilen ve diğer hususlarda usule uygun olan seçim önerileri bu seçim duyurusu gibi ilan edilir; en geç 
........................................ tarihinden itibaren burada asılı dururlar.
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2. 
Oy verme işlemi işletme toplantısında gerçekleşir, bu toplantıya 
…………………………………….……………  için
saat …………………………….………..........…..’da
……………………………………….........nolu odada 

davet edilir.  

Bu tarihte bu odada en geç saat ………… ‘e kadar oy vermek mümkündür.   

3. Mektupla seçim 

Seçim günü sandıkta şahsen oy verme imkanı olmayanlar, mektupla, yani yazılı oy verme imkanına sahiptirler. 

İhtiyaç halinde gerekli belgeler  seçim kurulundan istenebilir; belgelerin hangi adrese gönderileceğinin belirtilmesi gerekir. Ancak belgeler işletme seçim toplantısından yaklaşık 5 gün önce  yani ............................ tarihinde gönderilebilirler; bu tarihten sonra mektupla seçim belgeleri seçim kurulunun konuşma saatleri içinde de şahsen alınabilirler. 

Yazılı oy verme (mektupla seçim) talebinin en geç işletme seçim toplantısından üç gün önce  seçim kuruluna ulaşması gerekir, yani en geç

.................................................... tarihinde 
saat............................................  ’de

Mektupla seçim, doldurulmuş oy pusulasının zamanında, bu iş için hazırlanmış olan pullu zarf içinde seçim kuruluna geri gönderilmesi suretiyle gerçekleşir.  Bu zarfın en geç oyların sayılmasının başladığı ana kadar, yani 

.......................................... tarihinde
saat..................................’de 
oy sayımının  yapıldığı mekana 
.................................. nolu odaya,
seçim kuruluna iletilmesi gerekir. 
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4. 
Seçmenler seçimde adaylar arasında seçim yapabilirler. Her seçmen, işçi temsilciliğinde mevcut olan üye sayısına göre adaylara verebileceği  ..............  oy hakkına sahiptir. Üstünde, işçi temsiciliğinde mevcut olan üye sayısından daha fazla seçim yapılmış (işaretlenmiş) oy pusulaları geçersizdir ve oy sayımında dikkate alınmazlar. 

5.
Oy verme işlemi oy pusulasında gerekli yere çarpı işareti koyularak gerçekleşir. Seçmen iradesinin tam olarak anlaşılmayacağı şekilde doldurulmuş oy pusulaları geçersiz olur ve oy sayımında dikkate alınmazlar. Ayrıca üstünde herhangi bir yorum bulunan, ilave veya başka bir işaret bulunan oy pusulaları da geçersizdir. 


V. Oy sayımına çağrı – Seçim neticelerinin duyurulması   

Verilen oyların sayımının ne zaman yapılacağı, mektupla veya sonradan oy verme hakkının kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır.  

Öncelikle,  hemen oy verme işleminin sona ermesinden sonra oy sayımının yapılması, yani 
.....................................  tarihinde, saat ..................................    itibarıyla
....................................  nolu odada
geçici seçim sonuçlarının sözlü olarak açıklanması planlanmıştır. 
 
Sonradan oy verme talep edilmişse, oyların sayımının  ve geçici sonuçların duyurusunun ........................ tarihinde,  saat  ........................ itibarıyla 
.................... nolu odada 

yapılacağı kararlaştırılır.

Seçim Kurulu, iki kararlaştırılan saatten hangisinde oy sayımının yapılacağını, işçi temsilciliği seçimi için yapılacak işletme toplantısından kısa bir süre, seçim  duyurusu ile birlikte duyuracaktır. Bu konuda genel şirket toplantısında sözlü olarak bilgi verilir. 

Oy sayımı her halukarda halka açıktır;  tüm kadın ve erkek çalışanlar oy sayımını gözlemlemeye davetlidirler.

Seçim sonuçlarının resmi açıklaması, oyların sayımından kısa süre sonra bu seçim duyurusunun asılı olduğu bütün panolarda ilan edilir.
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VI. Seçim kuruluna destek çağrısı

Seçimlerin uygulanması sırasında veya oy verme işleminde görülen noksanlıklar, düzensizlikler veya engeller konusundaki ikazlar seçim kurulunun her üyesi tarafından kabul edilecektir. 

VII. Seçim kuruluna nerede ve nasıl ulaşılabilir?

Seçim kuruluna bildirilecek itirazlar ve benzer açıklamalar seçim kurulu başkanı Bayan/Bay Sayın ....................………………………………………’a 
yöneltilir;  kendisine normal çalışma saatlerinde şahsen ve telefonla ulaşılabilir.

................................................................3 


VIII. İşçi temsilciliği seçimi hakkında bilgiler

Seçim uygulamasının diğer birçok ayrıntıları için Şirket Yönetmelik Kanunu’na (Madde 1-20) ve bu konuda çıkan Seçim Yönetmeliğine dikkat çekilir.  Seçim Yönetmeliği metni seçmen listesinin bulunduğu yerde durur: orada belirtilen süreler geçerlidir. 

...........................................................,   .................................. 2018  



Seçim Kurulu

……………………….                 ……………………….               ………………………. 4

Seçim kurulunun diğer  üyelerine aşağıdaki gibi kişisel olarak ve telefonla ulaşmak mümkündür. 


Temsilen Bay/Bayan …………………………….

Bay/Bayan ............................................................


Seçim duyurusu için Seçim Kurulu dahili notu
Asıldı
                                   tarihinde
                          tarafından
İlan kontrol edildi
                                   tarihinde
                          tarafından
Bu afiş, seçim sonuçlarının ilan edilmesinden 2 hafta sonra kaldırılır ve seçim kuruluna teslim edilir. En geç: 30.06.2018 günü. 
Kaldırıldı
                                   tarihinde
                          tarafından 








Seçim                              duyurusuna                            dair                             notlar
----------------------------------     

1) Tablo mümkün olduğunca kendiliğinden anlaşılmaktadır. Yüzde sonuçlarında virgülsüz bir kesinlik yeter; genel yuvarlama işlemi yapılabilir. 

2) Kesin bilgiler verilebilse bu güzel olurdu. Ayrıca, Seçim Kurulunun düzenli konuşma saatleri sunması ve burada bunları duyurması tavsiye edilir. 

3) Tam bir Seçim Kurulu Bürosu kurulursa,  bunun adresi, telefonu ve faks numarası bildirilmelidir; aksi takdirde burada seçim kurulunun çalışma yeri, telefon ve faks numarası ile birlikte kayıt edilmelidir.

4) Burada seçim kurulu üyelerinin soyisimleri kayıt edilir; bunlar ondan sonra seçim duyurusunu şahsen imzalarlar. Seçim Kurulu başkanının şahsı ve  soyadı belirtilmelidir. Seçim Yönetmeliği Madde 3/1’e göre seçim duyurusu (yalnızca) seçim kurulu başkanı ve en az bir başka üye tarafından imzalamalıdır. Seçim duyurusunun tüm üyeler tarafından imzalanması yerleşmiş bir gelenektir.   


xxxxxx

