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İlan günü ………. saati1 ………. 

İlan yeri ………. 

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

 

………. İş yerine ait İşçi Temsilciliği Seçimi 

Bir Seçim Kurulu Başkanlığı seçimi ve seçim işlemlerinin başlatılması 
için 1.seçim toplantısına davet  

 

Sevgili çalışma arkadaşlarımız, 

İşbu davetiye ile ………. ’de/da bulunan işyerimizin İşçi Temsilciliği Seçim işlemlerini başlatmak 

istiyoruz. BetrVG (İşyeri Teşkilat Yasası) § 14a uyarınca basit oylama usulü uygulanacaktır. Bu 

yüzden İşçi Temsilciliği Seçimi kısa süre içerisinde yapılabilir. 

İşyeri Temsilcisi Seçimini gerçekleştirmenin koşulu bir Seçim Kurulu Başkanlığının seçilmesidir. Bu 

seçim işbu surette işyerimizin bütün çalışanlarını davet ettiğimiz 1.seçim toplantısı çerçevesinde 

gerçekleşecektir.  

Seçim toplantısı 

………. günü, saat ………. de/da, (oda) ………. 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. 

İlk Seçim 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 

4. Seçmen listesinin düzenlenmesi 

5. Seçim duyurusunun hazırlanması 

6. Seçmen listesi ve seçim duyurusu hakkında karar verme 

7. Seçim duyurusunun askı usulü ile ilanı 

8. Aday tekliflerinin kabulü (yazılı ve sözlü) ve onların Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 

incelenmesi. 

Aşağıda birkaç önemli bilgi daha vermek istiyoruz: 

Seçim Kurulu Başkanlığının seçimi 

Seçim Kurulu Başkanlığının, işletmemizin oy hakkına sahip üç 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) 
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2. Bay/Bayan ………. (Adı ve soyadı) 

3. Bay/Bayan ………. (Adı ve soyadı) 

Seçim Kurulu Başkanlığının oluşumu için daha fazla teklif seçim toplantısı başlangıcında gayri 

resmi şekilde yapılabilir. Bu hususta işyerimizin bütün çalışanları söz konusu olabilir.  

Aday Tekliflerinin Sunulması 

İşçi Temsilciliğine seçilmek aday tekliflerinin sunulmasına bağlıdır. Bunlar seçim toplantısı 

sonuna kadar yazılı veya sözlü olarak sunulabilirler. İlk seçim toplantısının sona ermesinden 

sonra aday teklifleri sunmak artık mümkün değildir. 

Seçim toplantısından önce ortaya konan aday teklifleri (örneğin toplantıda olmamak dolayısıyla) 

yazılı olarak sunulmak zorundadır. Bunlar çok dikkatli ve hatasız hazırlanmalıdır, çünkü aday 

tekliflerindeki eksiklikler sadece seçim toplantısı sırasında bertaraf edilebilir. 

Yazılı aday tekliflerinde muntazam bir sıra ile birbirini takip eden numaralara göre adaylar 

bulunmalıdır. Bütün adayların  

- adları ve 

- soyadları yanında  

- doğum tarihleri de ve 

- iş yerindeki görev türü belirtilmelidir. 

- Adaylığa istekliliğin bütün adaylar tarafından yazılı olarak kendi imzalarıyla beyan 

edilmesi şarttır. Beyanatlar aday tekliflerine iliştirilmelidir.  

Teklif listeleri hazırlanırken işyerimizde bulunan bütün organizasyon sahaları ve farklı faaliyet türleri 

dikkate alınmalıdır (WO § 3, fıkra 3). Ayrıca her teklif listesinde en azından seçilecek İşçi 

Temsilciliği üyesi sayısının iki katı aday bulunması gerekir (WO § 6, fıkra 2).  

Her teklif listesi bir şifre sözcük taşımalıdır. Ayrıca destek imza sahiplerinden biri liste temsilcisi 

olarak atanmalıdır. Liste temsilcisi Seçim Kurulu Başkanlığının muhtemel soru veya açıklamaları 

olması halinde muhataptır. 

Yazılı aday listeleri Seçim Kurulu Başkanlığına ilk seçim toplantısı sırasında bizzat veya kurye 

vasıtasıyla elden verilebilir. Bizler bu davetiyenin imza edenleri olarak işbu vesileyle bize ilk seçim 

toplantısından önce elden verilmiş olan bütün aday tekliflerini kurye olarak seçilecek olan Seçim 

Kurulu Başkanlığına zamanında ulaştırmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. 

Sözlü aday teklifleri ilk seçim toplantısı sırasında Seçim Kurulu Başkanlığının tutanağına 

geçirtilebilir. Burada yazılı aday tekliflerinde verilen bilgilerin aynısı verilmek zorundadır. Bunun için 

adayın ve destekçi çalışanların bizzat orada hazır bulunmaları gerekir. 

İşçi Temsilcisi Seçimiyle ilgili her aday teklifinin oy yetkili kişilerin en az yirmide biri tarafından, 

keza en az üç oy yetkili çalışan tarafından imzalanmış olması veya sözlü usulde 

desteklenmesi şarttır. Sadece işyerinde yirmiden az çalışanın bulunması halinde iki oy yetkili 

kişinin imzası veya desteği yeterlidir. Her oy yetkili kişi sadece bir aday teklifini destekleyebilir.  

Şu ana kadarki bilgimize göre bizim işyerimizde ………. oy yetkili kişi çalışıyor. 

Asıl İşçi Temsilciliği Seçimi 

Asıl İşçi Temsilciliği seçimi BetrVG-İşyeri Teşkilat Yasası- § 14a, fıkra 1 uyarınca birincisinden bir 

hafta sonra ikinci bir seçim toplantısında, yani ………. günü yapılacaktır. Bu seçime Seçim Kurulu 

Başkanlığı bir seçim duyurusunda ayrıca daha davet edecektir. Bu seçim duyurusu seçim 

toplantısında çıkarılacak. 
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Belde ………., Tarih ………. 

……….  ……….  ………. 

Oy yetkili kişi  Oy yetkili kişi  Oy yetkili kişi 

(Üç oy yetkili çalışanın imzası)  

(gerekirse: 

………. ………. 

Görevli  Görevli 

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.”  


