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İlan günü ………. saati1 ………. 

İlan yeri ………. 

İlanın son geçerlilik günü ………. saati2 ………. 

 

………. İş yerine ait İşçi Temsilciliği Seçimi 

Seçim Kurulu Başkanlık Seçimi için işletme çalışanları toplantısına davet 

 

Sevgili çalışma arkadaşlarımız, 

İşbu davetiye ile ………. ’de/da bulunan işyerimizin İşçi Temsilciliği Seçim işlemlerini BetrVG (İşyeri 
Teşkilat Yasası) § 17 uyarınca başlatmak istiyoruz. 

Bunun koşulu, önce İşyeri Temsilcisi Seçimini yürütme işlemini gerçekleştirecek olan Seçim Kurulu 
Başkanlığının seçilmesidir. Seçim Kurulu Başkanlık Seçimi işbu surette davet ettiğimiz işyerimizin 
bütün çalışanlarının katılacağı bir işletme çalışanları toplantısıyla yapılacaktır. 

İşletme çalışanları toplantısı 

………. günü, saat ………. de/da ………. ’nde/’nda yapılacaktır. 

Çalışma arkadaşlarımızın toplantıya tümüyle katılmaları bizi memnun edecektir. Bu toplantıya 
katılımın çalışma saati olarak geçerli olduğunu belirtmek isteriz. İşveren bizim tarafımızdan bu 
toplantı hakkında bilgilendirilecek ve bu amaçla çalışanların olağan işlerinden izinli kılınmalarının 
sağlanması talep edilecektir. 

İşletme Çalışanları Toplantısı için aşağıdaki gündemi teklif ediyoruz:  

1. Toplantı süreci ve amacı hakkında bilgilendirme 

2. Bir toplantı yöneticisi ve bir tutanak görevlisi seçimi 

3. Bir Seçim Kurulu Başkanlığının seçimi 

Seçim Kurulu Başkanlığının, işletmemizin oy hakkına sahip tek sayılı adette – keza en az üç kişi – 
çalışanından oluşması şarttır. İşyerimizde üç ayı aşkın bir süredir çalışmaları koşuluyla başka 
işverenlerce devredilen çalışanlar (taşeron elemanlar) da bu amaçla seçilebilirler. BetrVG § 5’ in 1. 
fıkrasının 2. cümlesi uyarınca esas itibariyle bizim işletmemiz için çalışmakta olan3 evden iş 
yapanlar da oy hakkına sahiptirler. Seçim Kurulu Başkanlığı bay ve bayanlardan oluşmalıdır. 

Seçim Kurulu Başkanlığı için aşağıdaki adayları öneriyoruz 

1. Bay/Bayan ………. (Adı ve soyadı) 

2. Bay/Bayan ………. (Adı ve soyadı) 

3. Bay/Bayan ………. (Adı ve soyadı) 

4. ………. 

İşletme Çalışanları Toplantısında diğer önerilerinizi bekliyoruz. Bu hususta işyerimizin bütün 
çalışanları söz konusu olabilir. 

Belde ………., Tarih ………. 

(Oy hakkı olan üç çalışanın imzası) 

(diğer seçenek: 

………. ………. 

İşyerinde temsil edilen bir sendikanın iki görevlisinin imzası) 

                                                 
1
 Bir isim kısaltması koyarak tebliği kimin düzenlediğini belirtmek de makuldür. 

2
 Bir isim kısaltması koyarak tebliği kimin teslim aldığını belirtmek de makuldür. 

3
 Şayet özel hukuka göre çalışan bir işletme (örneğin eski devlet şirketleri gibi) kamusal hizmetin memurlarını, askerlerini ve işçilerini 

istihdam ediyorsa, bu takdirde ilave olarak buraya şu ibare eklenmelidir: “BetrVG § 5’ in 1. fıkrasının 3. cümlesi uyarınca ayrıca kamusal 
hizmetin memurları, askerleri ve işçileri de, işyerimizde çalışmakta olup onların meslek eğitimi için istihdam edilmiş olanlarla birlikte oy 
hakkına sahiptirler.” 


