
SBV seçimi hakkında bilgi ve tavsiyeleri ayrıca işveren portalımızda da bu adres altında bulabilirsiniz: www.bih.de

“Adil bir çalışma dünyası herkes için 
çeşitli fırsatlar sunar. Bunun için 
memnuniyetle girişimde bulunurum.”

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Haberiniz var mı? 
Dijital dergimiz ZB Engellilik ve Meslek?



Ağır engelli temsilcilerinin görevleri nelerdir?
Ağır engelli temsilcileri (SBV) veya “güvenilir kişi” çok önemli bir görevi yerine 
getirmektedir: Ağır engelli çalışanlar ve onlar ile eşit statüde olanların çıkarlarını 
temsil etmektedir.

Ana görevler:
• SBV Ağır engelli insanların çalışma hayatına katılımını teşvik eder
• Yardım ve danışmanlık için onların yanında bulunur
•  Ağır engelli insanlar için geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uyulduğunu 

 denetler
• Sıkıntılar durumunda devreye girer, görüşmeler ve yardımcı önlemler teklif eder

SBV gönüllülük esasına dayalı bir görevdir (çalışma süresi sırasında). İşverenin 
bunun için ücreti kısması yasaktır.

SBV’yi kim seçer?
Şirkette çalışan tüm ağır engelli ve eşit statüdeki insanlar seçme hakkına sahiptir. 
Geçici çalışanlar da SBV seçimine katılabilir.

2022 Sonbaharında yine zamanı geldi: Dönüşümlü ağır engelli temsilcileri seçimi sırada. 
Burada konu hakkındaki en önemli soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

“Güvenilir kişiler çok önemli bir sorumluluk üstlenmektedir ve çalışma dünyamızda bir çok iyi şeyi 
harekete geçirebilir.”  
Timo Wissel, Seminerler, Halkla İlişkiler, Araştırma Projeleri Bölüm Başkanı, LVR Entegrasyon Dairesi, Köln

Kim seçilebilir?
Seçim gününde 18. yaşlarını doldurmuş olan ve şirkette 6 aydır çalışan tüm 
çalışanlar (sadece geçici olarak değil) SBV olarak seçilebilir. Kendisinin ağır 
engelli olması bunun için ön koşul değildir. Alman vatandaşı olmak da talep 
 edilmemektedir.

SBV ne zaman ve nasıl seçilir?
Düzenli seçimler her dört yılda bir 01.10. ila 30.11. tarihleri arasında 
gerçekleştirilmektedir. 50’den az çalışanların bulunduğu şirketlerde yeni SBV, 
bir seçim toplantısında seçilir. Tüm ağır engelliler ve eşit statüdeki çalışanlar 
(çalışma süreleri içerisinde) buna katılabilir. Bir şirkette 50 ve daha fazla çalışan 
 seçilme hakkına sahipse, yazılı olarak bir seçim salonunda veya mektupla oy 
 verme şeklinde seçim yapılır.

Seçilmek istersem ne yapmalıyım?
Seçim toplantısında seçme hakkına sahip herkes tarafından önerilmenizi 
sağlayabilir veya kendinizi önerebilirsiniz. 50’den fazla seçmene sahip şirketler 
için geçerli olan: Seçme hakkına sahip olanların sizi seçim komitesine önermesi-
ni sağlamanız gerekmektedir. Bunun için seçme hakkına sahip olanların %5’inin 
imzalı desteğine, ancak en az üç imzaya ihtiyacınız vardır.

5 Sorular ve Cevaplar ...
Ağır engelli temsilcileri seçimi hakkında
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Daha fazla bilgi edinmek isterseniz: Memnuniyetle yetkili entegrasyon veya katılım ofisinize başvurabilirsiniz.
Orada ücretsiz bilgi dokümanları edinebilirsiniz    www.bih.de > (Medien und Publikationen) Medyalar ve Yayınlar

SBV SEÇİMİKOMPAKT VE  SOMUT


