BANKA, FİNANS VE SİGORTA
İŞÇİLERİ SENDİKASI

GENEL KURUL SEÇİM
YÖNETMELİĞİ

02/03 Kasım 2019 tarihinde yapılan
19. Olağan Genel Kurul Sonrası oluşan
BASS Sendikası
Genel Kurul Seçim Yönetmeliğidir.
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BASS
BANKA FİNANS VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL KURUL SEÇİM YÖNETMELİĞİ
GENEL KURUL VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ
MADDE 1- Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası’nın genel kurulunun oluşması, çalışma
biçimi ve toplantı usulleri ile genel kurulu dışındaki zorunlu organları için yapılacak seçimlerde
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA GENEL KURULU
MADDE 2- GENEL KURULUN OLUŞMASI:
Genel Kurul, 3 üncü madde esaslarına göre seçilen 200 delege ile sendika yönetim,
denetleme ve disiplin kurulu asil üyelerinden oluşur.
MADDE 3- GENEL KURUL DELEGELERİ:
Genel Kurul delegeleri, şube genel kurullarında, serbest eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm
esasına göre seçilir. Şube genel kurullarınca seçilecek delege sayısının saptanmasında,
sendikanın toplam üye sayısı, genel kurul delege sayısı olan (200)’e bölünür; çıkan üye sayısı
için bir delege hesabıyla şubeye kayıtlı üye sayısına göre belirlenecek sayıda genel kurul
delegesi, şube genel kurulu tarafından seçilir. Sendika yönetim, denetleme ve disiplin kurulu
üyeleri, bu sıfatla genel kurula delege olarak katılırlar. Delegelik sıfatı müteakip genel kurul
içinde yapılacak delege seçimine kadar devam eder. Şu kadar ki, 6356 sayılı Kanunun,
üyeliğin sona ermesine ilişkin hükümlerine göre, sendika üyeliğinden çekilen, kesinleşmiş
olmak kaydı ile üyelikten çıkarılan, emekliye ayrılan ve işkolunu değiştiren üyelerin delegelik
sıfatı sona erer.
MADDE 4- GENEL KURUL TOPLANTISI:
Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
a) Olağan Genel Kurul;
Olağan genel kurul dört yılda bir, sendika merkezinin bulunduğu ilde, yönetim kurulu
tarafından hazırlanan gündem gereğince toplanır.
aa. Çağrı;
Olağan genel kurula çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Yönetim kurulu, genel kurulun toplanacağını, toplantı tarihinden en az 15 gün önce sendika
merkezinin bulunduğu mahalde yayınlanan gazete veya sendikanın resmi internet sitesi
aracılığı ile ilan eder ve genel kurulun yapılacağını mahallin en büyük mülki amirine yazı ile
bildirir. İlanda genel kurul gündemi ve toplantı yer, gün saati yer alır.
bb. Çalışma Raporunun Gönderilmesi;
Yönetim Kurulu, delegelere, iki genel kurul arasındaki döneme ait çalışma ve hesap raporu ile
denetleme kurulu raporunu ve gelecek döneme ait bütçe teklifini, genel kurul toplantı
tarihinden en az 15 gün önceden gönderir.
b. Olağanüstü Genel Kurul;
Olağanüstü Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde
yahut genel kurul delegelerinin beşte birinin gerekçeli yazılı isteği üzerine toplanır.
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Genel Kurula çağrı, 4 ncü maddenin (a) bendi uyarınca yapılır. Olağanüstü genel kurulda
toplanmayı gerektiren gündem konusunun dışında başkaca konu görüşülemez ve bu yönde
öneride bulunulamaz.
c. Genel Kurul Toplantı Nisabı;
Genel Kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlan edilen ilk toplantıda bu
nisap sağlanamazsa Yönetim Kurulu ikinci toplantının tarih, yer, gün ve saatini belirler. İkinci
toplantı nisabın sağlanamaması sebebiyle yapılmayan ilk toplantı tarihinden en çok 15 gün
sonraya bırakılır. Belirlenen toplantı tarihi, yer, gün ve saati ile erteleme sebebi ve gündem
sendika merkezinin bulunduğu mahalde yayınlanan gazete veya sendikanın resmi internet
sitesi aracılığı ile toplantı tarihinden en az 5 gün önce ilan edilir ve durum yazı ile mahallin en
büyük mülki amirine bildirilir. İkinci toplantıda nisap aranmaz, ancak bu toplantıya katılanların
sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Delege olmayanlar nisapta nazara
alınmazlar.
İKİNCİ BÖLÜM
TOPLANTI USULÜ
MADDE 5- a. Delege Listesi
Genel Kurula katılacak delegelerin listesi, genel kurul tarihinden en az 30 gün önce Yönetim
Kurulu tarafından yapılır.
Delege listesinde delegelerin;
(aa) Adı ve soyadı,
(bb) Uyruğu,
(cc) Baba adı,
(çç) Doğum Yeri ve Yılı,
(dd) Nüfusa kayıtlı olduğu yer,
(ee) Esas mesleği ve iş adresi,
(ff) İkametgâh adresi,
(gg) TC Kimlik numarası
yer alır.
b) Delege Listesinin Seçim Kurulu Başkanına Tevdii
Yönetim Kurulu delege listesini, toplantının gündemi, yer, gün ve saat ile çoğunluk olmadığı
takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirtir bir yazı ekinde, iki nüsha olarak,
genel kurul toplantısından en az 15 gün önce seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdii eder.
c) Delege Listesinin İlanı
Seçim kurulu başkanı hâkim tarafından onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar,
genel kurulun toplantı tarihinden 7 gün önce sendika binasında asılmak suretiyle ilan edilir.
İlan süresi üç gündür.
ç) Hazır Bulunanlar Listesi
Seçim kurulu başkanı hakimce ilan süresi sonunda kesinleştirilip onaylayarak sendikaya
gönderilen delege listesi “ genel kurul hazır bulunanlar listesi” olarak kullanılır ve toplantı
nisabının belirlenmesinde ve genel kurulda yapılacak oylamalarda esas alınır.
d) Delege Kimlik Kartı;
Delege listesinde delegelik sıfatı kesinleşenler için Yönetim Kurulunca “Delege Kimlik Kartı”
düzenlenir.
“Delege Kimlik Kartı”nda;
a) Delege ibaresi,
b) Delegenin adı ve soyadı,
c) Delegenin resmi,

3

ç) Delege Kimlik kartı numarası,
d) TC kimlik numarası
bulunur.
e) Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması;
Delegeler “ Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi”nde isminin karşısındaki yeri imza etmeleri
ve kendilerine “delege kimlik kartı”nın verilmesini takiben toplantı salonuna alınırlar.
MADDE 6- YOKLAMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI:
Genel Sekreter ya da Yönetim Kurulu Üyelerinden biri, “ Hazır Bulunanlar Listesi” ne göre
çoğunluk sağlanmışsa, bu sonucu ve genel kurulun çalışmalara başlayacağını duyurur.
MADDE 7- GENEL KURULUN AÇILMASI:
Genel Kurul, Genel Başkan ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesinin konuşması ile
açılır.
MADDE 8- BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ :
Genel Kurul açılış konuşmasından sonra, delegelerin önerisi ve açık oyları ile bir başkan, iki
başkan yardımcısı ve yeterince sekreterden oluşan genel kurul başkanlık divanı seçilir
MADDE 9- BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ:
a) Başkanlık divanı gündemi açıklar; değişiklik önerisinin olup olmadığını sorar ve toplantı
gündemini kesinleştirir.
b) Kesinleşen gündem uyarınca genel kurulu yönetir.
c) Genel Kurulda yapılacak seçimlerle ilgili 10 uncu maddede belirtilen işlemleri yapar.
ç) Genel Kurul tutanağını düzenleyip, imzalayarak ilgili mercilere tevdii edilmek üzere Yönetim
Kuruluna tevdii eder.
MADDE 10- DİVAN BAŞKANLIĞININ GENEL KURULDA YAPILACAK SEÇİMLERLE
İLGİLİ GÖREVLERİ:
a. Seçim Sandık Kurulu
Genel Kurulda yapılacak seçimler, seçim kurulu başkanı olan hakim tarafından oluşturulacak
bir “seçim sandık kurulu” tarafından yönetilir. “ Seçim Sandık Kurulu” hakim tarafından
belirlenen bir başkan ile iki üyeden oluşur. Sandık kurulu başkanı en az 10 yıllık hizmeti
bulunan devlet memurları, diğer iki üye ise aday olmayacağını bildirmiş bulunan delegeler
arasından seçilir. Hakim aynı şekilde bir yedek başkan ve iki yedek üye de belirler.
b. Seçim Sandık Kurulunun Görevi
Seçim sandık kurulu, genel kurulda yapılacak seçimlerin Kanun ve Sendika Tüzüğünün
öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri
seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
c. Aday Olma
Sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organlar olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu,
Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimlerinde aday olanların, Ana tüzüğün 16.
maddesinde öngörülen şartlardan başka, bilfiil çalışmış olması şartı aranır. Çalışma
sürelerinin tespitinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarının kayıtları esas alınır.
Yukarıdaki bentteki niteliğe sahip delegeler, genel kurul başkanlık divanının adaylıkların
bildirilmesi yolundaki çağrısını takiben “Adaylık Bildirim Belgesi”ni doldurarak, Başkanlık
Divanınca belirlenecek süre içinde Divan Başkanlığına sunarlar.
Adaylık bildirim belgesi seçim yapılacak organlara göre birlikte yada ayrı ayrı listeler halinde
de düzenlenebilir.
Başkanlık divanınca belirlenen süre geçirildikten sonra adaylık için başvurulamaz.
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d. Aday Listeleri
Genel Kurul Başkanlık Divanı; belirleyeceği süre içinde adaylık için başvuranların listesini
seçim kurulu başkanına tevdii edilmek üzere hazırlar.
Aday listeleri aşağıdaki listelere göre hazırlanır.
aa. Yönetim Kurulu Asıl Üye Aday Listesi
Yönetim Kurulu (3) asıl üyeden oluşur.
Divan Başkanlığınca hazırlanan “Yönetim Kurulu Asıl Üye Aday Listesi”nde aday olanlar,
isimlerine göre yazılır.
bb. Yönetim Kurulu Yedek Üye Aday Listesi
Yönetim Kurulu için (3) yedek üye seçilir. Divan Başkanlığı’nca hazırlanan “Yönetim Kurulu
Yedek Üye Aday Listesi”nde aday olanlar, isimlerine göre yazılır.
cc. Sendika Denetleme Kurulu Aday Listesi
Sendika Denetleme Kurulu, (3) asil, (3) yedek üyeden oluşur. Divan Başkanlığınca hazırlanan
“Denetleme Kurulu Üyeleri Aday Listesi”nde, aday olanlar isimlerine göre yazılır.
çç. Sendika Disiplin Kurulu Aday Listesi
Sendika Disiplin Kurulu (5) asil, (5) yedek üyeden oluşur. Divan Başkanlığı’nca
Hazırlanan “Disiplin Kurulu Üyeleri Adayı Listesi”nde aday olanlar, isimlerine göre yazılır.
dd. Üst Kuruluş Delegeleri Aday Listesi
Sendikanın üyesi bulunduğu Konfederasyon delegeliği, Konfederasyon Ana tüzüğündeki
esaslara göre genel kurulca seçilir. Divan Başkanlığınca hazırlanan “Üst Kuruluş Delegeliği
Aday Listesi”nde aday olanlar, isimlerine göre yazılır.
“Aday listeleri, seçimlere birden fazla liste ile katılım olması durumunda yukarıdaki esaslara
göre, her ayrı liste içinde düzenlenir. Bu şekilde düzenlenmiş ayrı aday listeleri, oy pusulası
olarak kullanılmak üzere Seçim Sandık Kuruluna tevdii edilir.
ee. Yurtdışı Federasyon Delegeleri Aday Listesi
Sendikanın üyesi bulunduğu yurtdışı Federasyon delegeliği, yurtdışı federasyon tüzüğündeki
esaslara göre Genel kurulca seçilir. Divan Başkanlığınca hazırlanan “Yurtdışı Federasyon
delegeliği Aday Listesi”nde aday olanlar, isimlerine göre yazılır.
Aday listeleri, seçimlere birden fazla liste ile katılım olması durumunda yukarıdaki esaslara
göre, her ayrı liste için de düzenlenir. Bu şekilde düzenlenmiş ayrı aday listeleri, oy pusulası
olarak kullanılmak üzere Seçim Sandık Kuruluna tevdii edilir.
ff. Aday Listelerinin Çoğaltılması
Başkanlık Divanı aday listelerini delege sayısı kadar çoğaltarak, mühürlenmek üzere Seçim
Kurulu Başkanlığına verir. Seçim Kurulu Başkanına aynı sayıda, oy kullanmaya mahsus zarf
verilir.
e) Seçimlerde Uyulacak Esaslar
Genel Kurullarca yapılacak seçimlerde serbest, eşit, gizli oya, açık sayım ve döküm
esaslarına uyulur. Bu esasları sağlayıcı tüm önlemler Seçim Sandık Kurulunca alınır.
f. Oy Kullanma;
aa. Oy Kullanma Hakkı
Genel Kurulda yapılacak seçimlerde, seçime katılacak delegeleri gösterir, seçim kurulu
başkanı hakim tarafından onaylanarak kesinleşmiş delege listesinde adı yazılı bulunmayanlar
oy kullanamazlar.
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bb. Oy Kullanma Biçimi
Oylar, oy veren delegenin kimliğinin nüfus hüviyet cüzdanı ve delegelik kimlik kartı ile ispat
edilmesinden ve delege listesindeki isminin karşısındaki yeri imzalanmasından sonra seçim
sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir. Seçim Kurulu Başkanınca
mühürlenmiş aday listelerindeki isimlerin işaretlenmesi sureti ile mühürlü zarfla seçim
sandığına atılarak kullanılır.
cc. Geçersiz Oylar
Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer
kayıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.
çç. Seçim Sonuçlarını Gösterir Tutanak
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları 4 nüsha tutanakla tespit edilir. Tutanak seçim
sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde
asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç
ay süre ile saklanmak üzere seçim kurulu başkanlığına verilir.
dd. Seçim İşlemlerine ve Sonuçlarına İtiraz
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemlere ve seçim sonuçlarına, seçim tutanaklarının
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar Seçim Sandık Kurulunu
oluşturan hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Listede eşit oy
almış olan delegeler arasında kura çekilerek sıranın belirlenmesi esastır.
ee. Kesin Seçim Sonuçlarının İlanı ve Bildirilmesi
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra seçim sandık
kurulunu oluşturan hâkim, kesin sonuçları seçim yerinde asılmak suretiyle ilan eder ve
Sendikaya bildirir.
g. Genel Kurul Karar Nisabı;
Genel Kurul Karar Nisabı; ana tüzükte aksi belirtilmedikçe, genel kurula katılan delege
sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
h. Genel Kurul Tutanağı;
Genel Kurul Başkanlık Divanı “Genel Kurul Tutanağı” hazırlar ve gereği yapılmak üzere
Yönetim Kurulu’na teslim eder.
Genel Kurul tutanağında şu hususlar bulunur;
1. Genel Kurul toplantı yeri, tarihi, günü, saati ve gündemi,
2. Yapılan yoklamada gerekli çoğunluğun sağlanıp, sağlanmadığı ve katılan delege
sayısı,
3. Divan Başkanlığını oluşturanların ad ve soyadları ile Divan Başkanlığı seçim
sonuçları,
4. Konukların ve delegelerin konuşmalarının özeti,
5. Komisyonlara seçilenlerin ad ve soyadları,
6. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları ile Komisyon raporlarında söz alanlar ve
konuşmalarının özetleri,
7. Alınan kararlar,
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8. İbra oylamasının sonuçları,
9. Genel Kurul Karar Defterine geçmesi gereken diğer hususlar,
Tutanağa kesinleşmiş delege listesinin bir örneği “Genel Kurulda Hazır Bulunanlar
Listesi”nin bir örneği, kesinleşmiş seçim tutanağının bir örneği eklenir.
MADE 11- SEÇİLME YETER SAYISI:
Seçilme yeter sayısı Genel kurul yeter sayısıdır.
Denetleme Kurulu seçiminde en çok oy alan üç aday asıl, bunları izleyen üç aday yedek
üyeliğe seçilir.
Disiplin Kurulu seçiminde en çok oy alan beş aday asıl, bunları izleyen beş aday yedek
üyeliğe seçilir.
Üst kuruluş delegeleri en çok oy alandan başlanarak sırasına göre seçilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞUBE GENEL KURULU
ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞMASI
MADDE 12- Şube Genel Kurulu, şubenin çalışma sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerden;
üye sayısı beş yüzü aştığı takdirde bu yönetmeliğin 20. maddesine göre seçilen delegeler ile
Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asıl üyelerden oluşur.
Şube genel kurulu 2000 üyeye kadar üyesi olan şubelerde 100; 2001’den 2500 (dahil) üyeye
kadar üyesi bulunan şubelerde 125; 2501 ve üzerinde üyesi bulunan şubelerde 150
delegeden oluşur.
ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 13- Şube genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
a. Olağan Genel Kurul
Olağan genel kurul en çok dört yılda bir şubenin önerisi üzerine sendika yönetim kurulunca
belirlenmek koşulu ile ve sendika genel kurul toplantısından en az iki ay önce olmak üzere,
şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve
saatte toplanır.
Şubenin yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi yer, gün ve
saati en az onbeş gün önce o mahalde yayınlanan gazete veya sendika resmi internet sitesi
aracılığı ile ilan olunur, ayrıca, mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
b. Olağanüstü Genel Kurul
1. Tüzükte belirtilen hallerde, Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim
Kurulu Kararı ile,
2. Şube yönetim kurulu veya sendika denetleme kurulunun teklifi ve sendika yönetim
kurulunun onayı ile,
3. Üye sayısı 500 ve 500’den fazla olan şubelerde üyelerin 1/5 veya delegelerin 1/5 inin
Objektif, haklı ve somut gerekçeler içeren yazılı isteği ile (bu istemde toplantının ne için
yapılmak istendiği gerekleri ile belirtilir),
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4. Şube yönetim kurulu üye sayısının yedekleri dahil toplantı yeter sayısının altına düşmesi,
halinde toplanır.
Genel Kurula çağrı (a) fıkrası ve Ana tüzüğün 34/1 maddesi hükümlerine göre yapılır.
Olağanüstü genel kurulda toplanmayı gerektiren gündem konusunun dışında başkaca konu
görüşülemez ve bu yönde teklifte bulunulamaz.
c. Şube Genel Kurulunun Toplantı Nisabı;
Şube genel kurulları delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
İlan edilen ilk toplantıda bu nisap sağlanamazsa, Sendika ve Şube Yönetim Kurulu ikinci
toplantının tarih, yer, gün ve saatini ortaklaşa belirler. İkinci toplantı nisabın sağlanamaması
sebebiyle yapılamayan ilk toplantı tarihinden en çok (15) gün sonraya bırakır. Belirlenen
toplantı tarihi yer, gün ve saati ile erteleme sebebi ve gündem, şubenin bulunduğu mahalde
yayınlanan gazete veya sendikanın resmi internet sitesi aracılığı ile toplantı tarihinden en az
(5) gün önce ilan edilir ve durum yazı ile mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. İkinci
toplantıda nisap aranmaz, ancak bu toplantıya katılanların sayısı üye veya delege tam
sayısının üçte birinden az olamaz. Delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar.
ŞUBE GENEL KURULLARI TOPLANTI USULÜ:
MADDE 14- a. Şube genel kuruluna katılacak delegelerin (üye ile toplanan genel kurullarda
üyelerin) Sendika Yönetim Kurulunca onaylanarak kesinleştirilmiş listeleri, şube genel kurul
tarihinden en az 30 gün önce Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Delege listesinde (üye ile toplanan genel kurullarda üyelerin);
(aa) Adı ve soyadı,
(bb) Uyruğu,
(cc) Baba adı,
(çç) Doğum Yeri ve Yılı,
(dd) Nüfusa kayıtlı olduğu yer,
(ee) Esas mesleği ve iş adresi,
(ff) İkametgâh adresi,
(gg) TC Kimlik numarası
yer alır.
b. Delege (Üye ile toplanan genel kurullarda üyelerin) Listesinin Seçim Kurulu
Başkanına Tevdii;
Şube Yönetim Kurulu delege (üye ile toplanan genel kurullarda üye) listesini, toplantının
gündemi, yer, gün ve saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin
hususları belirtir bir yazı ekinde, iki nüsha olarak, genel kurul toplantısından en az 15 gün
önce seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdii eder.
c. Delege (Üye ile toplanan genel kurullarda üye) Listesinin İlanı
Seçim kurulu başkanı hâkim tarafından onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar,
şube genel kurulunun toplantı tarihinden 7 gün önce şube merkezinde asılmak suretiyle ilan
edilir, İlan süresi üç gündür.
ç. Hazır Bulunanlar Listesi
Seçim kurulu başkanı hâkimce ilan süresi sonunda kesinleştirilip onaylanarak sendika
şubesine gönderilen delege (üye ile toplanan genel kurullarda üye) listesi “genel kurul hazır
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bulunanlar listesi” olarak kullanılır ve toplantı nisabının belirlenmesinde ve genel kurulda
yapılacak oylamalarda esas alınır.
d. Delege (Üye ile toplanan genel kurullarda üyelik) Kimlik Kartı
Delege (üye ile toplanan genel kurullarda üyelik) listesinde delegelik (üye ile toplanan genel
kurullarda üyelik) sıfatı kesinleşenler için şube yönetim kurulunca “Delege (üye ile toplanan
genel kurullarda üye) Kimlik Kartı” düzenlenir.
“Delege (üye ile toplanan genel kurullarda üye) Kimlik Kartında”
a. Delege (üye ile toplanan genel kurullarda üye) ibaresi,
b. Delegenin (üye ile toplanan genel kurullarda üyenin) resmi,
c. Delegenin (üye ile toplanan genel kurullarda üyenin) adı ve soyadı,
d. Delege Kimlik Kartı numarası,
e. TC Kimlik numarası
Bulunur.
e) Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması
Delegeler (üye ile toplanan genel kurullarda üyeler) “Genel Kurul hazır Bulunanlar
Listesi”nde isminin karşısındaki yeri imza etmeleri ve kendilerine “delege (üye ile toplanan
genel kurullarda üyelik) kimlik kartının verilmesini takiben toplantı salonuna alınırlar.
YOKLAMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI:
MADDE 15- Şube Sekreteri ya da Şube Yönetim Kurulu üyelerinden biri “hazır bulunanlar
listesi”ne göre çoğunluk sağlanmışsa, bu sonucu ve genel kurulun çalışmalarının
başlayacağını duyurur.
ŞUBE GENEL KURULUNUN AÇILMASI:
MADDE 16- Şube genel kurulu, şube başkanı ya da görevlendireceği şube yönetim kurulu
üyesinin konuşması ile açılır.
ŞUBE GENEL KURULU BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI:
MADDE 17- Şube genel kurulu açılış konuşmasından sonra, delegelerin (üye ile toplanan
genel kurullarda üyelerin) önerisi ve oyları ile bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki
sekreterden oluşan genel kurul başkanlık divanı seçilir.
ŞUBE GENEL KURULU BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ
MADDE 18- a. Başkanlık divanı gündemi açıklar; değişiklik önerisi olup olmadığını sorar ve
toplantı gündemini kesinleştirir,
b. Kesinleşen gündem uyarınca genel kurulu yönetir,
c. Genel kurulda yapılacak seçimlerle ilgili 19. madde de belirtilen işlemleri yapar,
ç) Genel kurul tutanağını düzenleyip imzalayarak ilgili mercilere tevdii edilmek üzere şube ve
sendika yönetim kuruluna verir.
DİVAN BAŞKANLIĞININ ŞUBE GENEL KURULUNDA YAPILACAK SEÇİMLERLE İLGİLİ
GÖREVLERİ
MADDE 19- a. Seçim Sandık Kurulu
Şube genel kurulunda yapılacak seçimler, seçim kurulu başkanı olan hâkim tarafından
oluşturulacak bir “Seçim Sandık Kurulu” tarafından yönetilir. “ Seçim Sandık Kurulu” hâkim
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tarafından belirlenen bir başkan ile iki üyeden oluşur. Sandık kurulu başkanı en az on yıllık
hizmeti bulunan devlet memurları, diğer iki üye ise, aday olmayacağını bildirmiş bulunan
delegeler (üye ile toplanan genel kurullarda üyeler) arasından seçilir. Hâkim, aynı şekilde bir
yedek başkan ve iki yedek üyeyi de belirler.
b. Seçim Sandık Kurulunun Görevi
Seçim sandık kurulu, şube genel kurulunda yapılacak seçimlerin kanunun ve sendika
tüzüğünün öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu
görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
c. Şube Genel Kurullarında Adaylık
Şubenin genel kurul dışındaki zorunlu organları olan Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme
Kurulu, Şube Disiplin kurulu asil ve yedek üyelik seçimlerinde aday olanlarda, ana tüzüğün 16.
maddesinde öngörülen şartlar aranır. Adaylık ile ilgili olarak 10. maddenin ( c ) fıkrasının 2, 3
ve 4. bentleri kıyasen uygulanır.
d. Aday Listeleri
Şube Genel Kurul başkanlık divanı belirleyeceği süre içinde adaylık için başvuranların listesini
seçim kurulu başkanına tevdii etmek üzere hazırlar.
Aday listeleri aşağıdaki esaslara göre hazırlanır.
aa) Şube Yönetim Kurulu Asıl Üye Aday Listesi
Şube Yönetim Kurulu yedi asıl üyeden oluşur. Divan Başkanlığı’nca hazırlanan “Şube Yönetim
Kurulu Asıl Üye Aday Listesi”nde, aday olanlar, isimlerine göre yazılır.
bb) Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye Aday Listesi
Şube Yönetim Kurulu için (7) yedek üye seçilir. Divan Başkanlığı’nca hazırlanan “Yönetim
Kurulu Yedek Üye Aday Listesi”nde, aday olanlar, isimlerine göre yazılır.
cc) Şube Denetleme Kurulu Aday Listesi
Şube Denetleme Kurulu üç asıl üye ile üç yedek üyeden oluşur. Divan Başkanlığı’nca
hazırlanan “Şube Denetleme Kurulu Aday listesi”nde, aday olanlar, isimlerine göre yazılır.
çç) Şube Disiplin Kurulu Aday Listesi
Şube Disiplin Kurulu beş asıl üye ile beş yedek üyeden oluşur. Divan Başkanlığı’nca
hazırlanan “Şube Disiplin Kurulu Aday listesi”nde, aday olanlar, isimlerine göre yazılır.
dd) Sendika Genel Kurulu Delegelik Aday Listesi
“Sendika Genel Kurulu Delegeleri” bu yönetmeliğin 3. maddesi esaslarına göre seçilir. Divan
Başkanlığı’nca hazırlanan “Sendika Genel Kurul Delegeleri Aday Listesi”nde aday olanlar,
isimlerine göre yazılır.
Aday listeleri, seçimlere birden fazla listeyle katılım olması durumunda yukarıdaki esaslara
göre ve her ayrı liste içinde düzenlenir. Bu şekilde düzenlenmiş ayrı aday listeleri, oy pusulası
olarak kullanılmak üzere Seçim Sandık Kuruluna tevdi edilir.
ee) Aday Listelerinin Çoğaltılması
Başkanlık Divanı aday listelerini delege (üye ile toplanan genel kurullarda hazır bulunanlar
listesini imzalamış üye) sayısı kadar çoğaltarak, mühürlenmek üzere seçim kurulu başkanına
verir. Seçim Kurulu Başkanına aynı sayıda oy kullanmaya mahsus zarf verilir.
ff) Seçimlerde Uyulacak Esaslar
Şube Genel Kurullarında yapılacak seçimlerde serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm
esaslarına uyulur. Bu esasları sağlayıcı tüm önlemler “Seçim Sandık Kurulu”nca alınır.
e. Oy Kullanma
aa) Oy Kullanma Hakkı
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Şube Genel Kurulunda yapılacak seçimlerde, seçime katılacak delegelerin (üye ile toplanan
genel kurullarda üyeleri) gösterir Seçim kurulu başkanı hâkim tarafından onaylanarak
kesinleşmiş delege (üye ile toplanan genel kurullarda üye) listesinde adı yazılı bulunmayanlar
oy kullanamazlar.
bb) Oy Kullanma Biçimi
Oylar, oy veren delegenin (üye ile toplanan Genel Kurullarda üyenin) kimliğinin Nüfus Hüviyet
Cüzdanı ve delegelik (üye ile toplanan genel kurullarda üyelik) kimlik kartı ile ispat
edilmesinden ve delege (üye ile toplanan genel kurullarda üye) listesindeki isminin
karşısındaki yerin imzalanmasından sonra Seçim Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilen,
adayları gösterir Seçim Kurulu Başkanı’nca mühürlenmiş aday listelerindeki isimlerin
işaretlenmesi suretiyle, mühürlü zarfla seçim sandığına atılarak kullanılır.
cc) Geçersiz Oylar
Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer
kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.
çç) Seçim Sonuçlarını Gösterir Tutanak
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları dört nüsha tutanakla tespit edilir. Tutanak, Seçim
Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde
asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç
ay süre ile saklanmak üzere Seçim Kurulu Başkanlığı’na verilir.
dd) Seçim İşlemlerine ve Sonuçlarına İtiraz
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemlere ve seçim sonuçlarına, seçim tutanağının
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar Seçim Sandık Kurulunu
oluşturan hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
ee) Kesin Seçim Sonuçlarının İlanı ve Bildirilmesi
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra seçim sandık
kurulunu oluşturan hâkim kesin sonuçları, seçim yerinde asılmak suretiyle ilan eder ve
sendika şubesine bildirir.
f) Şube Genel Kurulu Karar Nisabı
Şube Genel kurul karar nisabı, genel kurula katılan delege (üye ile toplanan genel kurullarda
üye) sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege (üye ile toplanan genel kurullarda
üye) tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Şube genel kurullarında yapılacak oylamada genel
kurula katılan delege (üye ile toplanan genel kurullarda üye) sayısının salt çoğunluğu aranır.
g) Sayım
Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeliği seçimlerinde asıl ve yedek üyeler aldıkları oy
sırasına göre değerlendirilir. Üst kurul delegeleri için yapılan seçimlerde adayların aldığı oy
miktarına göre tutanak tanzim edilir.
h) Şube Genel Kurul Tutanağı
Şube genel kurul başkanlık divanı “şube genel kurul tutanağı” hazırlar ve gereği yapılmak
üzere sendika ve şube yönetim kuruluna teslim eder. Şube genel kurul tutanağında bu
yönetmeliğin 10. maddesinin (h) fıkrasında belirli bilgiler ve ekleri bulunur. Konuşmaların
kaydedildiği ses alma bantları Şube Yönetim Kuruluna teslim edilir.
MADDE 20- ŞUBE GENEL KURULU
DELEGE SEÇİMİ:
Delege ile toplanan Şube Genel Kurulunu oluşturacak delegeler, şubeye bağlı her işyerinde
serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilir. Şube genel kurulu 2000
üyeye kadar üyesi olan şubelerde 100; 2001’den 2500(dahil) üyeye kadar üyesi bulunan
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şubelerde 125; 2501 ve üzerinde üyesi bulunan şubelerde 150 delegeden, Genel Merkezde
ise 200 delegeden oluşur.
Şubeye bağlı her işyerinde seçilecek delege sayısı 2000’e kadar üyesi bulunan şubelerde
şubeye kayıtlı toplam üye sayısı 100 e bölünmek suretiyle; 2001’den 2500(dahil) üyeye kadar
üyesi bulunan işyerlerinde kayıtlı toplam üye sayısı 125’e bölünmek suretiyle, 2501 ve
üzerinde üyesi bulunan şubelerde şubeye kayıtlı toplam üye sayısı 150’ye bölünmek suretiyle
saptanır ve bu işlemler sonucu çıkan sayıya göre bir delege hesabıyla delege seçimi yapılır.
İşyerinde çalışan üye sayısı şubeye kayıtlı toplam üye sayısı 2000 ve daha az üyesi bulunan
şubelerde 100’e, 2001’den 2500 üyeye kadar 125’e, 2501 ve üzerinde üyesi bulunan
şubelerde 150’ye bölünmesi sonucu bulunan sayıdan az ise, bu durumdaki işyerleri, Sendika
Şubesi tarafından sayıca birleştirilerek seçim çevresi oluştururlar ve Şube genel kuruluna
katılacak delege sayısı birleştirilmiş bu sayı dikkate alınarak saptanır. Şube genel kurul delege
seçimi yapılacağı, seçim yapılacak işyerlerinde 48 saat önceden ilan edilir. Seçim ile ilgili
işlemler işyerinde çalışan üyelerden en yaşlı üyenin başkanlığında aday olmayan iki üyeden
oluşan bir seçim sandık kurulunca saptanır. Seçimlerde örneği Genel Yönetim Kurulunca
belirlenen oy pusulası ve zarf kullanılır.
Seçim sonuçları örneği Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan bir tutanağa bağlanır ve seçim
sandık kurulu üyeleri tarafından imza edilir ve işyerinde ilan edilir. Tutanağın bir örneği ile ilan
örneği ilgili şube tarafından seçimi izleyen (5) gün içinde Sendika Genel Merkezine gönderilir.
Personel hareketleri nedeniyle seçim tarihinde, geçici görevle başka bir işyerinde bulunan
üye, kural olarak, fiilen görevde bulunduğu işyerinde oy kullanır.
Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Genel Yönetim Kurulunca “üyenin seçme ve seçilme
hakkı, seçimlerin serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılması”
ilkeleri ışığında değerlendirilir; Koşullara göre ilgili şubenin görüşü de alınarak, itiraz konusu
delege seçiminin yenilenmesine karar verilebilir.
Delegelik sıfatı müteakip genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.
Şu kadar ki, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 19 uncu maddesindeki
üyeliğin sona ermesine ilişkin hükümlere göre, sendika üyeliğinden çekilen, kesinleşmiş olmak
kaydıyla üyelikten çıkarılan, emekliye ayrılan işçilerle işkolunu değiştiren işçilerin delegelik
sıfatları sona erer. 16 yaşını doldurmamış üyeler delege olamaz.
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