
YAPILACAK ÇALIŞMA TARİH
GÜN 

SAYISI
AÇIKALAMA

1 Şube yönetimlerinin karar alması 15-22 Şubat 2020 8
Seçim takvim ile yönetmeliğe uyularak 

seçim sürecinin yürütüleceği.

2
Seçimlerde esas alınacak üye 

listelerinin hazırlanması
17-23 Şubat 2020 7

15 Şubat 2020 kesinti sayılarına göre Genel 

Merkezce hazırlanıp gönderilecek

3 Üye listelerinin netleştirilmesi .24 Şubat 2020 1

Listeler şube ve temsilcilikler tarafından 

incelenecek,aidat kesintisi yapılan fakat 

listelerde görülmeyen üyelerin eklenmesi

4 Listelerin askıya çıkarılması 25-26 Şubat 2020 2

Üyelere listelerin askıya çıktığı 

duyurulacak,askıya çıkışı ve inişi tutanakla 

yapılacak

5 Listelere itiraz ve sonlandırılması 27-29 Şubat 2020 3
İtiraz ve sonlandırma belge üzerinden 

yapılacak,tutanakla belgelendirilecek

6

Seçime esas üye listelerin 

kesinleşmesi ve genel merkeze 

gönderilmesi

1-3 Mart 2020 3

Şube veya il temsilciliğijnin kararı eklenecek. 

Listeye eklenen isimlerin kesintileri 

belgelendirilecek

7

Seçime esas üye listelerinin ve 

şb/tems. düşen delege sayılarının 

onaylanarak şube ve temsilciliklere 

posta yada kargo yoluyla 

gönderilmesi

4-6 Mart 2020 3

Genel merkezce kesinleşen üye listeleri 

çıkarılacak her sayfası paraflanarak 

onaylanacak ve şubelere gönderilecek

8

Şubelerde işyeri,ilçe ve il temsilciliği 

delege sayılarının anahatar sayıya 

göre belirlenmesi

7-8 Mart 2020 2
Şube üye sayısı ikiyüz (200)delege sayısına 

bölünerek anahtar sayı bulunacak

9

Delege dağılımının ilanı, itiraz ve 

sonuçlandırma(itirazlar 2 gün içinde 

MYK'ya yapılır.Myk aynı gün karar 

verir.)

9-13 Mart 2020 5 Delege dağılımı üyelere duyurulacak

10

Şube genel kurul delegeliği ile 

işyeri,ilçe ve il temsilciliği yönetim 

kurulu seçimlerinin yapılması

14-29  Mart 2020 16
Genel merkezce hazırlanıp gönderilecek 

seçim evrakları üzerinden yapılacak

11

10.maddede yapılan seçimlere itiraz 

ve sonuçlandırma(itirazlar delege 

seçim sonucunun ilanı tarihinden 2 

gün içinde İş Mahkemesine yapılır)

30-31 Mart 2020 2 İtirazlar merkez yönetim kuruluna yapılacak

EĞİTİM İŞ 6. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL  SEÇİM TAKVİMİ



12

Şube genel kurulu 

hazırlığı(seçimden en az 15 gün 

önce seçim kuruluna ve mülki 

amirliğe bildirilir)

1-3 Nisan 2020 3
Mülki amirliğe ve seçim kurulunan seçim 

tarihinden 15 gün önce bildirilecek

13
Şube genel kurulu delege listesi askı 

süres  
4-6 Nisan 2020 3

Seçimden 7 gün önce 3 gün süreyle şubede 

askıda kalacak, bu 3 gün içinde seçim 

kuruluna itiraz edilebilir

14 Şube genel kurullarının yapılmas
12 Nisan - 31 

Mayıs 2020
50

İtirazlar 2 gün içinde seçim kuruluna 

yapılacak

15
Şeçim sonuçlarının genel merkeze 

bildirilmesi
1-5 Haziran 2020 5

Seçim kurulundan alınan mazbata ve 

yönetim kurulu görev dağılımları eklenecek

16 Merkez Genel Kurulunun yapılması  8-9 Ağustos 2020 Seçim kurulu gözetiminde


