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Sen de katıl  
ve temsilci  
olarak seçil.

Sendikamızda temsilci olarak söz  
hakkını kullanan herkese teşekkür  
ederiz. Birlikte her şeyi başarırız! 

vbs-frankfurt.de/vertreterwahl-2022

Volks- Bau- und Sparverein  
Frankfurt am Main eG 
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60311 Frankfurt am Main

Telefon 069 920719-0
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vbs-frankfurt.de/vertreterwahl-2022

Şu şekilde katılabilirsin!

Tüm adaylara 
başarılar dileriz!

Seçimle ilgili gerçekler
•  7.400 üye 

•  86 temsilci aranıyor

•  birden fazla yedek temsilci

•  Herkesin bireysel bir şekilde düzenleyebileceği 
gönüllülük (masraflarınız karşılanmaktadır)

•  Süre: 5 yıl

•  Her bir temsilci, yakl. 90 VBS üyesini temsil 
etmektedir

•  5 seçim bölgesi

•  Mümkün olan: Mektupla oy kullanma VE 
kendinizi seçtirme VE birini önerme

Sendika üyesi olarak bir oya sahipsin ve demokratik seçme 
hakkını kullanabilirsin. Bunun dışında sen de temsilci 
pozisyonuna adayı olabilir veya başkasını aday olarak 
önerebilirsin. 

  Evet, oy kullanmak istiyorum!
O zaman seçim evraklarına bir çarpı işareti koy ve bize geri 
gönder. Seçim evrakları sana otomatik olarak posta yoluyla 
gönderilecektir.

  Evet, ayrıca temsilci pozisyonuna 
aday olmak istiyorum!

Formları doldur, imzala ve bize posta yoluyla geri gönder 
veya tarayıp dosya halinde e-posta ile şu adrese gönder: 
vertreterwahl2022@vbs-frankfurt.de  
İmzaladığın evrakları ayrıca bir zarfa koyup bina görevline 
verebilirsin. 

 Evet, birini temsilci pozisyonuna 
aday olarak önermek istiyorum!

O zaman formları doldur, önerdiğin adayla birlikte imzala ve 
bize posta yoluyla geri gönder veya tarayıp dosya halinde 
e-posta ile şu adrese gönder: vertreterwahl2022@vbs-
frankfurt.de  
İmzaladığın evrakları ayrıca bir zarfa koyup bina görevline 
verebilirsin. 

Tüm formlar, internet sayfamızda mevcuttur.  
Veya talep üzerine onları sana posta yoluyla göndeririz.

Formları bulmak için:



"Ben bir temsilciyim – ve bununla gurur 
duyuyorum!"
Çünkü çevrem için bir şeyler yapabilirim, dış alanları herkes için 
daha güzel bir hale getiririm (getirilmesini sağlayabilirim), ev 
birliğim için çocuk parkları, bisiklet odaları veya yüksek bitki 
tarhları hayata geçirebilirim. Pek zahmetli bir iş değil ancak 
sendikayı birlikte tutar ve birçok insan ile temas halindeyim. Bu, 
anlam vericidir. Ve bu ayrıca gönüllü bir çalışma ve istediğim 
şekilde istediğim kadar destek olabilirim. 

Her zaman kendi fikirlerimi ve oturduğum bölgedeki 
komşularımın fikirlerini denetim kuruluna/ yönetim kuruluna 
sunabilirim.

Her üye temsilci olabilir – adaylığını koyman yeterlidir. 

Asıl konu nedir?

Ayrıntılı akış

Temsilci olarak seni 
bekleyenler

VBS'miz, yaklaşık 7.400 üyesi ile güçlüdür. Sen de 
onlardan birisin. 7.400 kişi aynı anda konuşursa tam 
bir karmaşa yaşanır. Dolayısıyla 1.501'den fazla üye 
bulunması durumunda, VBS üyelerinin menfaatlerini 
temsil eden ve sendikanın önemli kararlarında söz 
hakkına sahip olan temsilcilerin seçilmesi yasal olarak 
belirlenmiştir.  

Temsilciler, sendikamızın demokratik temelidir. İşimizi 
sürdürebilmemiz için onlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla: 
Sen de katıl, sen de mektupla oyunu kullan veya kendini 
seçtir. Bunun bir faydası var!

Oy kullanmanın anlamı: Mektupla oy kullanmada çarpı 
işaretini koyuyorsun ve mektubu gönderiyorsun.

Kendini seçtirmenin anlamı: Bir yoldaş olarak kendini 
sorumlu hissettiğin ve oturduğun çevreni desteklemek 
istediğin için temsilciliğe adaylığını koyuyorsun.

Senin görevlerin: 
Yılda 1 defa, temsilci olarak katıldığın bir temsilci 
toplantısı gerçekleşir (masrafların da karşılanır). 

Orada VBS eG'nin iş politikası ve neticeleri 
hakkında bilgi sahibi olursun – ve bir oylamaya 
katılarak bunlara ilişkin kararların verilmesine 
dahi katkıda bulunursun! 

Bu, bir A.Ş.'deki hissedarın karar yeteneği ile 
yaklaşık aynıdır. Ama bizim sendikada durum 
daha pratik yönde, zira bizim ağırlık noktamız, 
kiracı olarak kendin yaşadığın veya üye olarak 
doğrudan bağlantılı olduğun gayrimenkullerimizi 
işletmektir.

Üyelerin tümü oy kullanma hakkına sahiptir ve oyunu da 
mektupla kullanabilir. Seçim evrakları, tüm VBS üyelerine 
posta yoluyla gönderilir.

Her üye kendini temsilci olarak seçtirebilir. İstisnalar: Bir 
ihraç işlemi söz konusu ve yönetim kurulunun veya denetim 
kurulunun üyeleri.

Kişi seçimi söz konusudur: En fazla oy alan, temsilci olarak 
seçilir. Ondan sonra fazla oy alan adaylar da otomatik 
olarak yedek temsilci olur.

Bir temsilci, görevini 5 yıllık görev süresi içerisinde bırakmaya 
mecbur kaldığında (örn. hastalık veya kişisel nedenler), bir 
sonraki yedek temsilci (sıralama listesine göre) onun yerini 
alır.

5 seçim bölgesine ayırım sayesinde VBS üyelerinin 
menfaatleri eşit bir şekilde temsil edilmektedir.

Mektupla oy kullanma: Seçim bölgesi, bir VBS dairesinde 
oturan üyelerinin oturma bölgeleri ile aynıdır. Tüm diğer 
üyeler, otomatik bir yöntem üzerinden 5 seçim bölgesine 
dağıtılır.

Kendini seçtirme: Seçime aday olan bir kişi, bir seçim 
bölgesini seçmelidir, en iyisi de kendi oturma bölgesini seçer. 
Bunan bağımsız olarak elbette tüm adaylar da mektupla oy 
kullanıyor. 
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