
DAHA FAZLA BILGI ISTER MISINIZ?

  Evet, ilgileniyorum fakat önce 
  tamamlayıcı bilgi, 
  bir CSC yetkilisiyle bir görüşme arzu ediyorum.

  Erkek    Kadın    X
Soyadı :
Adı :
Adres :
No:          P.K.:
Posta kodu :   Yer:
Telefon :
Cep tel :
E-posta :

  İşçiyim    Memurum    Yöneticiyim

Şirketimin / örgütümün merkezi :
Adres: 
No:   P.K.:
Posta kodu :   yer:
Telefon :

İşbu kartı usulüne uygun olarak doldurduktan sonra 
şirketinizdeki ve örgütünüzdeki ACV delegesine veriniz 
veya aşağıdaki şekilde gönderiniz:
• Posta ile :  ACV dienst onderneming, Haachtsesteenweg 

579, 1030 Brussel (Brüksel)
 (CSC şirket servisi, chaussée de Haecht 579, 1030 Bruxel-

les) (Brüksel)
• E-mail ile : socialeverkiezingen@acv-csc.be adresine
Ayrıca bu kartı çevrim içi olarak www.wordacvkandidaat.
be adresinde doldurabilirsiniz. 
Mümkün olan en kısa zamanda sizinle temas kuracağız.

Bir adaylık formu size iletilecektir. Bu form aday olarak haklarınızı 
(destek, eğitim, koruma) ve ACV’nin sizden neler beklediğini (mes-
lektaşların dinlenmesi, demokratik değerlerin savunulması, ACV 
ile aktif işbirliği) belirtir.
ACV özel  hayatın korunmasına dair yasaya ve verilerin korunma-
sında  Avrupa genel  Yönetmeliğine (GDPR) uyar.

www.wordacvkandidaat.be  

BAŞKA SORULAR VAR MI ? 

www.wordacvkandidaat.be sitesinde buluşalım. 

2019’un Kasım ayından itibaren bu site aracılığıyla çetleşe-
bileceksiniz veya sorularınızı 0800/11 500 numaralı telefon 
kanalıyla sorabileceksiniz. Ayrıca e-posta yoluyla soruları-
nızı sorabilirsiniz: socialeverkiezingen@acv-csc.be 

Şirketinizde veya örgütünüzde bir CSC delegesi var mı? 
Onun tavsiyelerini de sorabilirsiniz.

Seyirci 
kalmayın, 

sözcü olun

Seyirci kalmayın, sözcü olun

Sosyal seçimler 2020
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11 ila 24 Mayıs 2020 arasında yapılacak şirket seçimleri çalışanları Şir-
ket kurulunda (OR) ve işte önleme ve koruma komitesinde (CPBW) 
temsil edecek kişileri seçme fırsatı olacaktır. Bu fırsat şirketiniz veya 
örgütünüz için önemli bir an… ve neden sizin için olmasın ? Belki de 
siz bizim aradığınız kişisiniz!

Sözcü
Delegeler meslektaşlarının sözcüleridir.
Delegeler meslektaşlarının şikâyetlerini ve sorunlarını dinlerler ve 
bunları yönetim ile tartışırlar.
Fakat görevleri orada durmaz. Delegeler iş güvenliğini ve şartlarını 
iyileştirmeye, iş gerilimini azaltmaya ve hatta özel hayat ile meslek 
hayatının uzlaşmasını kolaylaştırmaya çalışırlar. Onların amacı mev-
cut işi muhafaza etmek, düzgün bir ücretlendirmeyi sürdürmek, ka-
dınlar ve erkekler arasında şans eşitliğini, daha iyi eğitim ve yüksel-
me imkânlarını sağlamaktır.

Yapıcı bir ruh
ACV delegeleri  bu hedeflere daima yapıcı şekilde ve işveren ile iş bir-
liği içinde ulaşmaya çalışırlar. İyi bir karşılıklı danışma, doğru çözüm-
ler : herkes kazanır. Mümkün olduğunca karşılıklı danışma, gerektiği 
zaman eylem

MESLEKTAŞLARINIZI KORUMAYI ARZU 
EDIYOR MUSUNUZ ?

Delege olmak tabii ki bir dizi soruyu da beraberinde getirir. Bunu 
yapabilir miyim ? Bu işle ilgilenecek zamanım var mı ? Patronum 
bu konuda ne düşünecek? Bu görev karşısında tek başıma mı ka-
lacağım?

Endişelenmeyiniz.
ACV’nin 60.000 delegesi her şeyden önce adalet, dinleme ve sağ 
duyu duyguları olan insanlardır. Onlar üstün kahramanlar değildir.

Zamanım var mı ?
Delegelik görevlerinize tabii ki zaman ayıracaksınız fakat özel 
hayatınıza ayırdığınız zamandan kısmayacaksınız. Toplantılar ve 
eğitimler zaten genellikle gündüz ve iş saatleri içinde cereyan 
ederler. Her delege ayrıca CSC’nin desteğine de güvenebilir. De-
legelerin yardımcıları seçimleri kazanmak amacıyla ve görevinizi 
yerine getirirken yanınızda olmaya hazırdır. Ayrıca uzmanlaşmış 
eğitim, internet yoluyla bilgi, basılı belgeler, broşürler, gazeteler, 
vs.  yoluyla  bilgi tekliflerine güvenebilirsiniz. Kısacası tek başınıza 
kalmayacaksınız!

Bilmek yerinde olur!
Çalışanların delegeleri işten çıkarmaya ve her tür 
zarara karşı yasal olarak korunmuştur. Dolayısıyla 
meslektaşlarınızın savunmasını üstlenmek yükselme 
şansınızı tehlikeye atmayacaktır. Serbestçe konuşabi-
lecek ve meslektaşlarınızı savunabileceksiniz.  
Bir aday olarak görevden alınmaya karşı da koru-
nuyorsunuz (12-25 Ocak’tan itibaren, seçim tarihine 
bağlı). Hakkında daha fazla bilgi www.wordacvkandi-
daat.be web sitesinde bulabilirsiniz. 

BEN BUNU YAPABILIR MIYIM ?

İŞTE ÖNLEME VE  
KORUMA KOMITESI

Bir şirkette en az 50 çalışan bulunduğu zaman o şirket işte ön-
leme ve koruma komitesi (CPBW) kurmak zorundadır. Delegeler 
aşağıdaki konuları bu komite bünyesinde ele alırlar: iş kazaları-
nın ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iş gerilimine ve iş yükü-
ne bağlı sorunlar, güvenlik konusunda mevzuatın doğru şekilde 
uygulanması, hoş bir çalışma ortamı, vs.

ŞIRKET KURULU

Bir şirkette en az 100 çalışan bulunduğu zaman o şirket Şirket 
kurulu (OR) kurmak zorundadır. Bu konseyin bünyesinde, dele-
gelerin belli başlı görevleri aşağıdadır : personel politikası, istih-
dam politikası, iş mevzuatı, ekonomik ve mali politika, iş mevzu-
atının öğretilmesi ve izlenmesi.

SCS ACV delegesi olarak, yeni bir toplu sözleşme imzalanması 
sırasında sizin de söyleyecek sözünüz olacaktır. 

 
Seyirci 

kalmayın, 
sözcü olun

 
Seyirci 

kalmayın, 
sözcü olun


