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Sendikamızın 2020 yılında yayınlanan seçim yönetmeliğine dayalı olarak 2020 olağan seçim döneminde 

yapılacak iş ve işlemlerde uygulanması zorunlu olan usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

1- Genel Merkezce kesinti listeleri şube ve temsilciliklere gönderilecek ve seçim takvimine uygun 

sürede incelenip, eksik üyeler eklenip, askıya çıkarılıp, itirazlar alınıp sonuçlandırılacaktır. Genel 

Merkezin seçime esas üye listelerini onaylaması ile kesinleşecektir. 

2-  Şube yönetim kurulları seçim takvimine uygun seçim kararı alacaktır. Bu seçim kararında karar 

defterine seçim takvimi konulacak ve genel merkezce yayınlanan seçim yönetmeliği, yönergesi 

ve takvimine uygun şube genel kurul kararı alınmıştır denilecektir. 

3- Şube genel kurulları 200 delege ile yapılacaktır. şube yönetim kurulları üye sayısını 200 delegeye 

bölerek anahtar sayıyı oluşturacaktır. örneğin şubenin onaylanmış üye sayısı 600 ise anahtar 

sayı=600/200=3 olacaktır. her 3 üyeye 1 delege düşecektir. 

Tespit edilen anahtar sayı şubenin bütün kurullarına, temsilciliklerine, yönetimlerine ve üyelerine yazılı 

ve mesaj olarak duyurulacaktır. 

4- Şubeye bağlı her ilçeye düşen delege sayısı, ilçenin kesinleşmiş üye sayısının anahtar sayıya 

bölünmesi ile tespit edilecek ve şube karar defterine yazılarak karar alınacaktır. örneğin ilçenin 

üye sayısı 90 ise 3. maddedeki örnekten devam edersek anahtar sayı 3 ise, o ilçeye düşen delege 

sayısı = 90/3 = 30 delege olacaktır. 

Şubeye bağlı her ilçeye düşen delege sayıları karar defterine yazılarak karar alındıktan sonra ilçe 

temsilcilik yönetimlerine yazılı olarak bildirilecektir. 

5- Hesaplamalarda mutlaka artık sayı kuralı uygulanacaktır. örnek olarak şubelerimize düşen delege 

sayısının hesaplanması kullanılan tabloyu inceleyiniz. 

6- İlçe temsilcilik yönetimleri kendi ilçelerine düşen delege sayısını seçim yönetmeliğimize uygun 

olarak, anahtar sayının altında üyeye sahip işyerleri ulaşım, coğrafi yakınlık durumları 

incelenerek birleştirilir. İlçe temsilcilik yönetimi birleştirmeleri ve dağılımını yazılı olarak  şubeye 

bildirir, şube ve ilçe yönetimi işyerlerine düşen delege ve birleştirmeleri ilan eder. İşyeri 

birleştirmeleri ilçe temsilcilik yönetimlerince yapılır, ilçe temsilcilik yönetimin bulunmadığı 

yerlerde şube veya il temsilciliği tarafından yapılır ve askıya çıkarılır. işyeri birleştirme planı ilçe 

yönetimince onaylanmalıdır. Tüzüğümüz gereği en az üç üyeden oluşmayan ilçe temsilcilikleri bu 

planı şube ile yapar. 

Bir ( 1 ) den fazla delege çıkaracak şekilde birleştirme yapılamaz. 

Anahtar sayıdan çok üyesi olan işyerleri hiçbir şekilde birleştirilemez. 

Anahtar sayıdan fazla üyesi olan işyerleri listelenerek artık sayı kuralı uygulanır. 
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7- Seçimde esas olan işyerlerinde delege seçimi yapılmasıdır. Temsilde adalet ve seçim hukukunun 

uygulanmasıdır. 

8- Genel kurullarda ilk toplantıda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

İkinci toplantı,1 gün sonrası ile en çok on beş ( 15 ) gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda çoğunluk 

aranmaz  ancak toplantıya katılanların sayısı delege yada üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. 

delege ile yapılan şube seçimlerinde ikinci toplantı da olsa 213/3 = 71 dir. Bu nedenle 71 delegenin 

altındaki bir katılımla  ikinci genel kurul toplantısı açılamaz. 

Şube yönetim kurulu üyesi veya denetleme-disiplin kurulu üyesi eksilen şubelerde ise örneğin delege 

sayısı 200, şube yönetimi eksilmeler nedeniyle 5 ve denetleme kurulu üyesi 3 disiplin kurulu 3 ise şube 

toplam delege sayısı = 200+5+3+3 = 211 dir. bunun üçte biri ise 70,3 tür. bu nedenle bu durumdaki bir 

şubede 71 delege sayısının altındaki Hazirun ile ikinci toplantıda olsa açılamaz. 

Şube genel kurulu için ilçelerde yapılan seçimlerde kanun, seçim takvimi, seçim yönetmeliği ve 

yönergeye uyulmaması nedeniyle, şube genel kuruluna takvime uygun yetiştirilemeyen ilçelerin delegesi, 

şube genel kuruluna katılamayacaktır. Bu durumda bahse konu ilçenin şube genel kurul delegesi 30 ise 

bu toplam delegeden düşülerek seçim yapılacaktır. örneğin 30 şube genel kurul delege hakkı olan ilçe bu 

durumda ise = 200-30 = 170 delege kalacaktır. buna doğal delegeler eklenerek şube genel kurul 

delegeleri tespit edilecektir. = 170+13 = 186 olması halinde bu durumdaki genel kurul açmak için ikinci 

toplantı bile olsa  = 186/3 = 62 dir. bu nedenle 62 delegenin altındaki katılımla genel kurul açılamaz. 

9- 8.maddede belirtilen ve örneklendirilen şube genel kurulunu açma sayılarına dayalı olarak, genel 

kurula delege sayısının dörtte birinden az sayıdaki oy ile karar alınamaz. Aklamalar ve 

onaylamalarda karar niteliğindedir. örneğin 213 delege ile yapılan genel kurulda bütün kararlar 

en az = 213/4 = 53,25 yani 54 delegenin onayı ile alınmalıdır. 

Genel kurul gündemi  

Genel Kurul toplantı gündemi Yönetim Kurullarınca hazırlanır. Olağan Genel Kurul 
gündemlerinde, aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:  

1) Yoklama ve açılış  
2) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı 
3) Divanın oluşturulması,  
4) Divanın gündemi okuması ve oylanması 
5) Açılış konuşması,( Genel Başkan, Şube Başkanı, İl ve ilçe temsilci )  
6) Gerekli komisyonların oluşturulması,  
7) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması,  
8) Disiplin kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,  
9) Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması,  
10) Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi,  
11) Adayların konuşmaları. 
12) Seçimler  
13) Dilek ve temenniler,  
14) Kapanış.  
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Olağan Genel Kurul gündemine, genel kurula katılan üyelerin en az onda birinin yazılı önerisi ile 

önerge verilir, genel kurul kararı ile madde eklenir. Gündemde, konuklara konuşma süresi ayrılabilir. 
Gündem, genel kurulun onayı ile kesinleşir.  
 

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplanma gerekçesindeki özel gündemine göre yapılır, çağrı 
gündeminden başka gündem eklenemez.  
 

Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar 

(1)  Genel kurulda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruluna üye seçimi ile delege seçimi, 

yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre 

yapılır. 

 (2) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce genel kurula katılacak üye veya 

delegeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde 

yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığına 

verilir. 

 (3) Hâkim, seçime katılacak ve oy kullanacak üye veya delegeleri belirleyen listeleri inceleyerek onaylar 

ve ilan edilmek üzere bir nüshasını ilgili kuruluş veya şubeye verir. İlgili kuruluş onaylı listeyi genel kurul 

toplantı tarihinden yedi gün önce kuruluş merkez veya şube binasında asmak suretiyle ilan eder. İlan 

süresi üç gündür.  

(4) İlan süresi içerisinde seçim kurulu başkanlığına yapılacak itirazlar, en geç iki gün içinde incelenir ve 

kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim 

tarafından onaylanarak ilgili kuruluş veya şubeye gönderilir.  

(5) Seçim kurulu başkanlığı, kuruluşun üyesi olmayan kişiler arasından bir başkan ve seçimlerde aday 

olmayan üyeler arasından iki üye belirleyerek seçim sandık kurulunu oluşturur. Seçim sandık kurulu 

yedek başkan ve üyeleri de aynı şekilde belirlenir. Seçim sandık kurulu, seçimlerin yapılması ve oyların 

sayımı ile görevlidir.  

(6) Seçimlerde aday olanların listeleri, başkanlık divanınca düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanlığına 

mühürlenmek üzere verilir.  

(7 )Listede adı bulunanlar, resmî kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır. Oy, 

sandık kurulu başkanı tarafından adayları gösteren ve seçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş listedeki 

isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın 

işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır. Zarftan çıkanın tamamı) 

 (8) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları, seçim sandık kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve 

bir nüshası seçim yerinde asılmak suretiyle duyurulur.  

(9) Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir nüshası ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere 

yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçim sonuçları anılan başkanlık tarafından derhâl ilan edilir ve 

ilgili kuruluş veya şubesine bildirilir.  
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(10) Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı 

işlenmiş sayılır. 

 (11) Seçimde görev alan seçim kurulu ve seçim sandık kurulu üyelerine 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı 

seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda belirtilen esaslara göre ilgili kuruluşça 

ücret ödenir. 

Not : Çarşaf listede adayların sıralaması kura çekimi ile yapılır. isimler arasında harf büyüklüğü, 

küçüklüğü, renk ve ton farkı, herhangi bir işaret yapılamaz, bütün adayların isimleri aynı özelliklerde 

yazılır. Adayların ünvanı yazılamaz. (isim ve soy isim) 

Her kurulun adaylarını gösteren listenin üzerine en fazla kaç kişiye oy verilebileceği yazılır. örneğin 

yönetim kurulu aday listesi üzerine “en fazla 7 adaya oy veriniz “ yazılmalıdır. 

Seçimlere itiraz  

 (1) Genel Kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak 

seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yapılacak itirazlar hâkim tarafından 

aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara 

bağlanmasından hemen sonra hâkim, genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar hükümlerine 

göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili kuruluş veya şubesine bildirir.  

(2) Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak 

genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna 

aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir 

ay içerisinde dava açabilir. Dava basit yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın 

temyizi hâlinde yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır. 

 (3) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; 

genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni 

yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı kanun hükümleri 

gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler.  

 

Genel kurul dışında yapılan delege seçimi  

(il ve ilçe yönetimi seçimlerinde ) 

(1) Genel kurul dışında yapılan delege seçimleri üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve 

döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır.  

(2) Genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde 

yapılacak itirazlar, mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanır. Delege seçiminin mahkeme 

tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde yenilenir. 
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(3) Seçimlerde kullanılacak her türlü evrak ve belge genel merkezce hazırlanmıştır ve bu belgeler 

kullanılacaktır. 

(4) Her şube ve temsilcilikte seçim dosyası oluşturulacaktır. bu dosya içinde aşağıdaki belgeler 

bulundurulacaktır. 

 a-seçime esas onaylı üye listesi 

 b-anahtar sayı hesap karar örneği 

 c-ilçelere düşen delege kararı ve ilçe temsilciliklerine yazılan yazılar 

 d-ilçe temsilciliklerinin hazırladığı işyeri birleştirme planı. 

 e-delege tespit tutanakları örneği 

 f-ilçe seçim kurulunca onaylanmış delege listesi 

  Delege listesi önce şube tarafından delege tespit tutanaklarına göre hazırlanır. bu liste de 

delegelerin en az şu bilgileri bulunur 

AD-SOYAD T.C. KİMLİK BABA-ANA ADI TAM.DOĞ.TARİH  

 g-hazirun listesi örneği 

 h-çarşaf aday listesi örneği 

 ı-sandık seçim sonuç tutanağı aslı 

 j-mazbata aslı 

 k-divan tutanağı örneği 

(5) Seçimler sonucunda genel merkeze örneği gönderilecek evraklar 

 a-delege listesi 

  1-şube genel kurul delege listesi örneği 

  2-genel merkez genel kurul delege listesi 

 b-sandık sonuç belgesi örneği 

 c-mazbata  

 d-hazirun örneği 

(6) Seçimlerde kullanılacak salonların önceden planlanması, seçime katılacak delegelerimizin ulaşımı, 

seçim sırasındaki yemek ve içecek desteği, seçime gelen bütün üye, dost ve sevenlerimize sendikamızın 

tanıtımı, tanınırlığımızı artırmak üzere basında yer alınması önemlidir. 



Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Seçim Yönergesi 

 
Seçim çalışmalarında olabilecek her türlü gelişmenin ve tereddüde düşülen konularda genel mer 

kezimizle paylaşılmasını rica ederiz. 


