
TURK HARB-i$ SENDiKASI
DELEGE snqim voNnrunliGi

AMAC:

Bu Ycinetmelikle Ttirk Harb-ig Sendikasr Ana Ti,izti[ti'ne gtire $ubelerde ve Do[rudan Genel

Merkeze baph Temsilciliklerde yaprlacak delege segim iqlemlerini SERBEST, E$iT, GIZLi OY,
AQIK SAYIM VE DOKUM esasma gdre ve herkesin kolayca kawayabileceli belirli bir hale getirmek

ve Sendika btinyesinde uygulama birlipinin sallanmasr amaglanmrqtrr.

MADDE.I DELEGELiK:

a) Tiirk Harb-iq Sendikasr Ana Tiizii[0'ntin 7. maddesindeki gartlara uygun her iiye delege segilebilir.

Delege: Sendika Ana Ttizti[t'nde ve $ube Ydnetmelilinde belirlenen; Olalan Genel Kuruldan

baqlayrp mtiteakip Ola[an Genel Kurul cincesine kadar stiren devrede (Ola[an Genel Kurullar
arasrnda yaprlacak Olapantist0 Genel Kurulda) gdrev yapmak izere Ana Tiiztik'te belirtilen oranlar

iginde ve bu Ydnetmelikteki usullere uygun olarak segilen, Genel Kurullarda iiyeleri temsilen
gdrev yapan kigilerdir.

b) Ola[an Genel Kurul Delegelerinden;
I-) iqyerinden emeklilik nedeni ile ayrrlan,
II-) iqten grkanlma veya istifa suretiyle aynhp, iqkolunu de[igtirerek sendika iiyelili sona eren,

iggilerin Delegelik stfatlarr da sona erer.

$u kadar ki;
igten grkarrlan ya da kendisi igten ayrrhp, sendika tiyeli[i Sendikalar ve Toplu Iq Scizlegmesi

Kanunu gerepi devam edenlerle, sendikamn igkolu iginde igyeri ya da gube hinterlandr depigen sendika

tiyesi delegelerin Delege segildikleri gubelerdeki delegelikleri ilk Olapan Genel Kurul igin delege

segimi yaprhncaya kadar devam eder ve bu stire iginde yaprlacak Olapantistti Genel Kurullara delege

olarak katrlrrlar.

MADDE -2 DELEGE SECiM TAKViMI :

$ube Ycinetim Kurullan; Genel Merkezce belirlenen Ola[an $ube Genel Kurulu tarihinden en

az ig hafta <ince bitecek qekilde $ube Delege Segim Takvimini Sendika Ana Ttizii[t, Delege Segim

Yonetmeli[i ve bu hususta Merkez Ycinetim Kurulunca yayrmlanmrq olan Genelgelere uygun olarak

hazvlar ve bir ntishasmr Sendika Genel Merkeze onay igin gdnderir. Delege Segim Takvimi ve ekleri

Genel Merkezce onaylandrktan sonra ytiri.irlii[e girer. Do$rudan Genel Merkeze balh Temsilciliklerde
yaprlacak Genel Kurul Delege segimleri ise Ana Ti.iziiptimiiztin ilgili maddesine istinaden yaprlan

dagrhmdan itibaren Genel Merkez Ola[an Genel Kurulundan iki ay tince bitecek qekilde yaprlrr.

Delege Segim takviminde en az agaprdaki bilgilere yer verilir.
Muhtemel $ube Genel Kurul Tarihi
Olugturulacak delege segim iiniteleri, bu tinitelerden segilecek delege sayrlart,
Her segim cincesinde oy verrne igleminin yaprlacapr muhtemel yer, gtin ve saat,

Segim tinitesine dahil edilen iggi isim listeleri,

MADDE.3 SUBELERDE DELEGE SAYILARI VE SECiM iINiTELERi :

DELEGE SAYILARI

Sendika TtiztiEii'ne g<ire Uye sayrlarr:
501 ile 1000 arasrndaki gubelerde 80 delege,

1001 ila 2000 arasrndaki qubelerde 100 delege,
2001 ile 4000 arasrndaki qubelerde 120 delege
4001'den fazlaolan qubelerde 130 delege segilecektir.

n.
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Yaklaqrk ne kadar i.iye igin bir delege segilece[ini tespit igin ilgili gubelerde tiye sayrlan

hizalarrnda bel irtilen de le ge saytl artna bci liintir.
$ube Y<inetim Kurullan;
Bu tespitten sonra $ubeye iiye veren her bir iqyerinden kag delege segilecepini tespit eder.

$ubenin ve iqyerlerinin konumlanna, dzelliklerine, btiytikltiklerine gOre bir veya birden gok

delege segim tinitesi olugturabilirler.

$ube biinyesinde bir delege segilmesine yetmeyen igyerlerini, tek baqrna bir veya birden fazla
delege segmeye yeten bagka igyerine dahil edilebilir veya kendi aralannda birlegtirilerek karma segim

tinitesi oluqturulabilir.

isyrni icnnisiNnnri sncinn UNirnlnni :

iqyerindeki en kiigiik birim bciliinmeden bir veya birden gok delege segilebilecek gekilde segim

iinitesi olugturulabilir.
a) Segim iinitelerinin oluqturulmasmda iiyenin fiilen ve stirekli gahgtr[r yer esas almr.
b) iqyerinde birden fazla tinite olugturulmasr halinde olugturulan delege segim tinitelerine giren

Sendika fiyelerinin isimleri listeler halinde hazrlanv.
c) Olugturulan Delege Segim Unitelerindeki iiyelerden delege segimi ile ilgili duyuru tarihinden 6nce

o iiniteye nakil yolu ile gelmig olanlar daha dnce bagka bir qubede veya iinitede aym donem ile
ilgili aday olmamrq veya oy kullanmamrg olmak gartryla yeni atdlyesinin dahil oldugu tiniteden

aday olabilecek ve o tinitede oy kullanacaktrr.
Delege Segim Takvimi ve eklerinde, iinitenin numarasl, o tiniteden kag delege segilece[i, o

iiniteden delege adayr olmak igin kime bagvurulaca[r, delege segiminin yaprlacafr yer, segim tarihi ve

segim saati muhtemel olarak belirtilecektir.
Bu listelerden birer adedinin gubede, igyerindeki temsilci odasrndaki ilan tahtasmda veya

Sendikanrn resmi internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle iiniteye giren iggilere duyurulmast

sa!lanacaktrr.

MADDE .4 DELEGE SECiMLERINiN BiLDiRiLMESi :

Bu Ydnetmeli[in 2. Maddesine uygun olarak hazrlanan ve Merkez Ydnetimince onaylanan

delege segim takvimi ve ekleri bu Ycjnetmelik hiikmiinden olan EK-l Ornek Genelge ile $ubede /
Temsilcilikte ve igyerindeki temsilci odasrndaki ilan tahtasmda astlmast veya Sendikamn resmi

intemet sitesinde ilan edilmesi suretiyle ttim qube iiyelerine duyurulacak ve bu ilanlar tig gtin si.ire ile

askrda kalacaktrr.

MADDE -5 DELEGE ADAYLICI BASVURUSU :

Delege segimlerinin EK-l Ornek Genelge ile duyurulmastndan bir gtin sonra iki gtin miiddetle
delege aday kaydr yaprlacaktrr.

Delege aday kayrtlan bu ydnetmelik hiikmti olan EK-2 Ornek "DELEGE ADAYLIK
BELGESI" doldurulmak suretiyle yaprlacaktrr.

Delege adayhk belgesinin bir kopyasr adayhk bagvurusunda bulunan Oyeye verilecektir.

MADDE-6 iLAN VE iTiRAZ SURELERi :

Adayhk miiracaat stiresinin dolmasmdan sonra Y<inetim Kurulu adayltk mtiracaatmda

bulunanlarrn, listesini grkarrp delege segim iiniteleri itibari ile iqyerlerinde ve $ubede / Temsilcilikte
uygun qekilde iki gtin mtiddetle ilan edecektir.

Bu iki giin iginde ewelce adayhk baqvurusunda bulunup ismini listede gdremeyenler,

ellerindeki delege adayhk belgesi ile dogrudan Y<inetim Kurulu'na baqvurarak
ahnmasmr isteyebilirler. Adayhk Bagvuru stiresi iginde gegici gdrevli, izinli isti
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adaylrk bagvurusunda bulunamayanlarda bu iki giinltik stire iginde Ycinetim Kurulu'na baqvurarak

delege adayr olabilirler.
Bu stirenin bitiminde aday listeleri kesinleqir ve yeniden adayhk baqvurularr kabul edilmez.

Kesinlegen aday listeleri iqyerlerinde bir gi,in siire ile ilan edilir.

MADDE.T OY PUSULALARI:

itan ve itiraz stiresinin bitiminden sonra kesinleqen Delege Aday Listeleri, Ycinetim

Kurullan'nca her bir Delege Segim Unitesi belirtilerek, Delege adaylarrmn isimleri oy pusulasr haline

getirilir ve oy kullanacak tiyelere yetecek sayrda go[altrlarak miihtirlenir, Ydnetim Kurulunun yetki

verece$i bir Yonetim Kurulu Uyesince imzalant.
Mi.ihtirlii oy pusulasr ve zarf segim srasmda iiyelere Sandrk Kurulu'nca verilir.
Mtihtirstz ve imzasrz oy pusulalarr ile bagka gekillerde kullanrlmrg oylar gegersiz saytlrr.

MADDE .8 SECiM YERi VE ZAMANI:

Ycinetim Kurullarr; hazrrladrklan prosedtire uygun olarak 6nce muhtemel tarihi bildirilen
segimin yaprlmasrndan en az 24 saat once her segim tinitesi igin kesin yer, giin ve oy vermenin

baqlayaca$ saati iiyelere duyuracaktrr.
Segimin tiyelere duyurulan gtin ve saatte yaprlmasr esasttr.

$u kadar ki, igyerlerinde toplu yrlhk ticretli izin kullanrhyorsa, delege segim zamanr buna gdre

izne grkmadan veya izin doniigtine ayarlanacakttr.

MADDE.g SANDIK VE SECiM TASNiF KURULU :

Ycinetim Kurullannrn yetki ve sorumlulu[undadr.
Her delege segim iinitesi Sandrk ve Tasnif Kurulu Bagkan, Bagkan Yardtmctst ve 3 diler

tiyeden olugur.

SANDIK VE SECiM TASNiF KURULU BASKAN VE YARDIMCISI :

Ycinetim Kurulu tiyesi veya Y<inetim Kurulunca gcirevlendirilen bir iiyenin bagkanhprnda, yine

Ycinetim Kurulu'nun belirledipi bir yardrmctstndan oluqur.

SANDIK VE SECiM TASNiF KURULU DiGER UYELERi:

ilgili segim i.initesinde Delege adayr olanlar, o iinitede oy kullanacak i,iyeler arastndan Sandrk

ve Tasnif Kurulu'nda temsil edilmesini istedipi 3 tiye igin, o tinitede oy kullananlarrn 1/3'ii orantnda

imzasrm toplayrp Ycinetim Kuruluna Delege adayhk miiracaatlartrun baqlanmasr ile birlikte 2 giin

igerisinde bagvurarak Sandrk ve Segim Tasnif Kurullarrnda gtirev almalannt isteyebilirler. Sandtk ve

Segim Tasnif Kurullarrnda gorev alacaklarrn listesi segimden <ince $ube/Temsilcilik ve iqyeri

temsilciliklerinde asktya grkanlrr.
Delege adayr olanlar Sandrk ve Tasnif Kurulu'nun diler iiyelikleri iginde yer alarnazlar.

Olugan Sandrk Kuruluna segilenler, SERBEST, E$iT, GIZLI OY, AQIK SAYIM esasrna

uyacak tarzda iiyelerin gizlilik kurallan iginde vicdanlarr ile baq baqa oy vermelerini sa[layacak
rinlemleri alacaktrr.

Bu hususta mahallinde bir qikayete meydan verilmeyecektir.
Tasnif sonucu oylarm egitlili halinde delegelik eqit oy alanlar arasmdan Sandrk ve Tasnif

Kurulu'nca kura ile segim mahallinde belirlenir.
Tasnif sonuglarr EK-Form Tutanapa gegirilerek imzalarur ve sonug tasnif mahallinde ilan edilir.
Tutanalrn bir niishasr varsa Temsilcilik odasrnda ve ilan tahtasr

$ubede/Temsilcilikte askrya gtkartlrr ve iig gtin mtiddetle asktda tutulur. 6'
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Oy pusulalarr ile tutanaprn bir sureti $ubelerde $ube Kongresi'nden bir ay somasma kadar
muhafaza edilir.

MADDE -TO SECiM SONUCLARINA iTiRAZ

Delege segim sonuglartna ilk itiraz merci Ydnetim Kurullandrr.
Itiraz; sonuglann ilanrndan sonraki ig giinii iginde yaprlrr.
Ydnetim Kurulu; itirazr, itirann yaprldr[r giinii takip eden iqgi.inti sonuna

zorundadr.

$ubelerde itirann devam etmesi halinde ilk itiraz merciince tantnan siireden
iginde Merkez Y0netim Kurulu'na miiracaat edilebilir.

Merkez Y<inetim Kurulu mtiracaatr ahndr kaydr tarihinden sonraki iig iggtinii iginde karara

baplar. $u kadar ki, Merkez Y<jnetim kurulu'nca mahallinde inceleme gerekmesi halinde bu siire 7
iggtiniine kadar uzatrlabilir.

Merkez Ydnetim Kurulu karan kesindir.
Siiresi iginde yaprlmayan itirazve miiracaatlar dikkate ahnmaz.

Bu Ydnetmelikteki belirtilen tiim duyuru ve ilanlann her hangi bir nedenle iqyeri igerisinde

duyurulamamasl ve ilan edilememesi durumunda, bu duyuru ve ilanlar Sendikamrz Resmi internet
sitesinde yayrn suretiyle yaprlabilecektir. Yaprlan bu yaymlar, igyeri igerisinde yaprlmrq duyuru ve

ilan gibi sayltr.

MADDE.l2 YURURLUK VE UYGULAMA :

Bu Ydnetmelik Sendikarun2S-29 Eyliil 2019 tarihlerinde yaprlan l6.Olapan Genel Kurulu'nda
oy goklu[u ile kabul edilerek yiiriirltile girmigtir.

I
ULU

kadar cevaplamak

sonraki iki iqgi.inii
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sekreterGenel Bagkan Genel Bagkan Yard.
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Delege segimi yapacak $ube
aga[rdaki metni sadece gubelerin
yayrnlayacaklardrr.

EK-l FORM:
($uBELEn iCiN)

Y<inetim Kurullart, yaptrklarr delege segim takvimini esas alarak
doldurmasr igin agrk brrakrlan ktstmlarmt doldurarak aynen

$ubemizin ...rncr Ola[an Genel Kurulu, Yasa, Sendika Tilztigti ve Delege Segim Ycinetmelili
uyannca ve Genel Merkez Ydnetim Kurulunca yaprlan genel plan gergevesinde muhtemelen

.. . ..tarihinde yaprlacaktrr.

$ubemiz delege segimleri Sendika Ttiz0lti ve Delege Segim Yd,netmelipi esaslanna gcire

yaprlacaktrr.

$ubemize bagh igyerlerindeki toplam ......0ye arasrndan ...... Delege segilecektir.

Delege segimleri igin $ubemiz btinyesinde .... delege segim iinitesi oluqturulmugtur.

"Uniteye dahil igyeri, tiniteye dahil edilen birimler ve iiniteye dahil iggi sayrsl ile bu tiniteden

segilecek delege saylsl, segimin yaprlacaSr muhtemel segim yeri, muhtemel segim tarihi, muhtemel

segim saati ile delege aday kaydr yapacak gcirevlilere yer verilecektir."

2 NUMARALI UNiTE :

" 1 No'lu tinitede oldu[u gibi bilgilere yer verilecektir. Varsa 3 ve di$er iinitelerde srastyla
yaztlacaktt."

Yukarrda belirlenen iiniteler kapsamrndaki iiyelerimizin isim listeleri igyeri ilan tahtasrnda ve

$ube binamzda askrya grkarrlmrq aynca Sendikamrz resmi internet sitesinde ilan edilmiqtir.

DELEGE ADAYLIGI :

Delege adayr olmak isteyenler; ...1...1 20...tarihinden itibaren ....1....1 20... gtinti mesai

bitimine kadar $ube Y<inetim Kuruluna veya Ydnetim Kurulunca yetki verilen iqyeri temsilci ve bag

temsilcilerine baqwrarak dahil olduklarr segim iinitesinden delege adayhklannr koyabilirler.

$ube Ydnetim Kurulu veya Y6netim Kurulunca yetki verilen Temsilciler adayhk baqvurusunda

bulunanlara (DELEGE ADAYLIK BELGESi" vereceklerdir. Adaylarrn bu belgeleri delege

segimleri yaprhncaya kadar muhafaza etmeleri, qikayet ve miiracaatlarrnda bu belgeyi ibraz etmeleri

sorunlarmtn gdztimii agtsmdan <inemlidir.

$ube Yrinetim Kurulu segim tiniteleri itiban ile delege adaylanm listeleyerek her segim

tinitesine dahil iggilerin duymasrnr sallayacaktrr.
Ayrrca, bu listeler iqyeri ilan tahtasrna ve $ubede ilan tahtasrnda en az iki giin si.ire ile ilan

edilecektir.
Bu iki giinltik ilan siiresinde;
Delege adaybpr mtiracaatmda bulunup listede ismi olmayanlar ellerindeki belgelerle, adayltk

baqvurusu siiresi iginde gegici gcirevli, izinli ve istirahatli olmalan sebebiyle bagvuramayanlar belgeleri
ile birlikte $ube Yrinetim Kurulu'na bagwrarak yeniden adayhklarrnr koyabilirler.



OY PUSULALARI

ilan ve itiraz stiresinin bitiminden sonra kesinlegen Delege Aday Listeleri $ube Ydnetim Kurullarrnca
her bir Delege Segim Unitesi belirtilerek, Delege adaylannrn isimleri oy pusulasr haline getirilir ve oy
kullanacak tiyelere yetecek sayrda go[altrlarak $ube miihrti ile miih$rlenir, $ube Bagkanr veya yetki
verecesi bir Y<inetim Kurulu Uyesince imzalarur.

Mtihiirlii oy pusulasr ve zarf, segim srrasmda iiyelere Sandrk Kurulu'nca verilir.
Mtihtirstiz ve imzasrz oy pusulalan ile baqka qekillerde kullanrlmrq oylar gegersiz sayrlrr.

SANDIK VE SECiM TASNiF KURULU :

$ube Ydnetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulupundadrr.
Her delege segim tinitesi Sandrk ve Tasnif Kurulu Bagkan, Bagkan Yardtmctst ve 3 di[er

iiyeden olupur.

SANDIK VE SECiM TASNiF KURULU BASKAN VE YARDIMCISI :

Ydnetim Kurulu iiyesi veya $ube Ycinetim Kurulunca g6revlendirilen bir iiyenin baqkanh[rnda,
yine $ube Yrinetim Kurulu'nun belirledi[i bir yardrmctsmdan olugur.

SANDIK VE SECiM TASNiF KURULU DiGER UYELERI:

ilgili segim tinitesinde Delege adayr olanlar oy kullanacak tiyeler arasmdan Sandrk ve Tasnif
Kurulu'nda temsil edilmesini istedi[i 3 iiye igin, o tinitede oy kullananlann l/3'ti orarunda imzasmr
toplayrp $ube Ydnetim Kuruluna Delege adayhk mtiracaatlarrnrn baglanmasr ile birlikte 2 gijn
igerisinde bagvurarak Sandrk ve Segim Tasnif Kurullarrnda gcirev alrrlar. Sandrk ve Segim Tasnif
Kurullarrnda grirev alacaklarrn listesi segimden once gube ve igyeri temsilciliklerinde askrya grkarrlrr.

snciM Nr^q.nar,r,i vB sA,q.ri :

Her bir iinite igin segimin yaprlacagr yer, gtin ve saat kesinleqti$inde, segimin yaprlacalt saatten

enaz24 saat 6nce iiyelere duyurulacaktrr.

Oy verme iglemine; her segim tinitesi igin $ubece haarlanmrq oy sandr$t, oylar ve zarflar segim

mahallinde hanrhale getirilip Kurul olugturulduktan sonra baglanrr.
Oy verme iglemi bitince tasnif, delege adaylanmn da bulundu$u uygun bir yerde Kurul'ca agtk

qekilde yaprlacaktrr.
Tasnif iqlemleri oy kullanma siiresinin bitiminden itibaren en krsa stirede sonuglandrrrlrr. $ube

Ydnetim Kurulu bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri alr.
Tasnif sonucu tiniteden segime girenler EK-3 Form'a oy suasr ile yazrhp, segilip segilmedi[i

bertilip, imzalandrktan sonra, o mahalde ilan edilecektir.
Form tutana[rn bir niishasr igyeri temsilcilik ilan tahtasrnda, bir niishasr $ube binasmda askrya

grkanlacak, bir niishasr ile diSer belgeler $ube Ydnetim Kurulu'na teslim edilecektir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
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EK-l FORM
(TnMsilcilirr,nn iqiNl

Ydnetim Kurulunca yaprlan delege segim takvimi esas almarak aqalrdaki metinde agrk

brrakrlan krsrmlar doldurarak aynen yaymlanacaktrr.

Genel Merkezimizin .... Olapan Genel Kurulu Yasa ve Sendika Ttizi.i$i uyannca Genel

Yonetim Kurulunca yaprlan plan gergevesinde muhtemelen ...l...l20...tarihinde yaprlacaktrr.

Do[rudan Genel Merkezimize baplt
Temsilcilili Genel Kurul Delege segimleri; Sendika
g<ire muhtemelen ...1 ...120.. .tarihinde yaprlacaktrr.

Ttiziigti ve Delege Segim Ydnetmeli[i esaslanna

.. Temsilcili[imiz ba$hsr aga[rda belirtilen igyerleri ve

hizalannda gcisterilen sayrlardaki iiyelerimiz arasmdan .... (.....) Genel Kurul Delegesi segilecektir.
Delege segimleri igin Temsilcililimiz biinyesinde ..... (....) delege segim iinitesi

olugturulmugtur.

DELEGE SECiM tINiTELERi :

Olugturulacak Delege Segim tinitesinde yada tinitelerinde "Uniteye dahil igyeri, iiniteye dahil
edilen birimler ve tiniteye dahil iqgi saylsl ile bu tiniteden segilecek delege saylsl, segimin yaprlacafr

muhtemel segim yeri, muhtemel segim tarihi, muhtemel segim saati ile delege aday kaydt yapacak

gdrevlilere yer verilecektir."
Yukarrda belirlenen iinite / iiniteler kapsamrndaki iiyelerimizin isim listeleri iqyeri ilan

tahtasrnda ve Temsilcilik binamrzda askrya grkarrlmrg ayrrca Sendikamrz resmi internet sitesinde ilan
edilmiqtir.

DELEGE ADAYLIGI :

isteyenler ...l...l20...tarihinde igyeri temsilcilerine,Delege adayr olmak
. . .. ..gtinii ise

Temsilciligimiz adresinde
mesai bitimine kadar

Temsilcimize
bagvurarak Genel Kurul Delege adayhklarrm koyabilirler

Adayhk bagvurusunda bulunanlara "DELEGE ADAYLIK BELGESi" verilecektir.
Adaylarrn bu belgeleri delege segimleri yaprhncaya kadar mvhafaza etmeleri, gikayet ve

mtiracaatlannda bu belgeyi ibraz etmeleri sorunlarrrun g<iziimti agtsmdan cinemlidir.
Yrinetim Kurulu, segim iiniteleri itibarr ile delege adaylarrnr listeleyerek

..... Temsilcililimiz binasrnda ve Sendikamrz resmi
web sitesinde ilan ederek her segim tinitesine dahil iggilerin duymasrm sa[layacaktrr.

Aynca, bu listeler iqyeri ilan tahtasrnda ve
... Temsilcililimiz binasrnda en az iki gtin stire ile ilan

edilecektir.
Bu iki gtinltik ilan siiresinde;
Genel Kurul Delege adayh[r mtiracaatmda bulunup listede ismi olmayanlar ellerindeki

belgelerle, adayhk baqvurusu siiresi iginde gegici grirevli, izinli ve istirahatli olmalart sebebiyle
baqvuramayanlar belgeleri ile birlikte Genel Ydnetim Kurulu'na baqvurarak yeniden adayhklannr
koyabilirler.



OY PUSULALARI

ilan ve itiraz stiresinin bitiminden sonra kesinlegen Delege Aday Listeleri Genel Yonetim
Kurulunca her bir Delege Segim Unitesi belirtilerek, Delege adaylartrun isimleri oy pusulasr haline
getirilir ve oy kullanacak Oyelere yetecek sayrda golaltrlarak miihiirlenir, Ydnetim Kurulunun yetki
verece[i bir Ydnetim Kurulu Uyesince imzalantr.

Mi.ihtirlti oy pusulasr ve zarf segim srasmda $yelere Sandrk Kurulu'nca verilir.
Miihtirsiiz ve imzasrz oy pusulalarr ile baqka gekillerde kullanrlmrg oylar gegersiz saylrr.

SANDIK VE SECiM TASNiF KURULU :

Genel Ydnetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulu$undadr.

Segim Sandrk ve Tasnif Kurulu Baqkan, Baqkan Yardtmctst ve
Temsilcili[imiz Genel Kurul Delege
3 diger iiyeden oluqur.

SANDIK VE SECiM TASNiF KURULU BASKAN VE YARDIMCISI :

Genel Ycinetim Kurulu iiyesi veya Genel Yrinetim Kurulunca gdrevlendirilen bir tiyenin
baqkanhgrnda, yine Genel Ydnetim Kurulu'nun belirledili bir yardrmctsmdan olugur.

SANDIK VE SECiM TASNiF KURULU DiCER tIYELERi:

Temsilcili[imiz segim tinitesinden Genel Kurul
Delege adayr olanlar Sandrk ve Segim Tasnif Kurulu diler tiyelikleri igin mutabakat sa[layamazlar ise,

oy kullanacak iiyeler arasrndan Sandrk ve Tasnif Kurulu'nda temsil edilmesini istedili 3 iiye igin, oy

kullanacaklann 1/3'ii orarunda imzasmr toplayrp Genel Ycinetim Kuruluna veya Genel Ytinetim
Kurulunca yetkilendirilecek kigiye Delege adayhk miiracaatlannrn baglanmasr ile birlikte 2 gijn
igerisinde baqvurarak Sandrk ve Segim Tasnif Kurullarrnda gtirev alabilirler. Sandrk ve Segim Tasnif
Kurullarrnda sdrev alacaklarrn listesi segimden once

;i;;;t;;;;;a, ii*.aii;;;k;; 
remsilcili[imiz binastnda ve Sendikamrz

SECiM MAHALLi VE SAATi :

Her bir tinite igin segimin yaprlaca$r yer, giin ve saat kesinlegti[inde segimin yaprlacapr en az

24 saat <ince tiyelere duyurulacaktrr.

OY VERME. TASNiF VE SECiM SONUCLABI i

Oy verme iqlemine; dnceden haarlanmrg oy sandr$, oylar ve zarflar segim mahallinde hazrr
hale getirilip Kurul olugturulduktan soffa baglanrr.

Oy verme iglemi bitince tasnif, uygun bir yerde Kurul'ca agrk gekilde yaprlacaktr.
Tasnif iqlemleri oy kullanma siiresinin bitiminden itibaren en krsa siirede sonuglandrnlrr. Genel

Yonetim Kurulu bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri alrr.
Tasnif sonucu, segime girenler EK-4 Form'a oy srasl ile yazrhp, segilip segilmedi[i bertilip,

imzalandrktan sonra, ilan edilecektir.
Form tutanaprn bir ntishasr ilgili Bdlge Temsilcilipimiz binasrnda ilan edilecek, bir ntishasr ise

di[er belgeler ile birlikte Genel Ycinetim Kurulu'na teslim edilecektir.

Bil gileriniz i rrca ederrz.

y0Nnriu KURUL



DELEGE ADAYLIK BELGESi

DELEGE ADAYININ :

ADI SOYADI :

i$vERi

ADI SOYADI

EK.2 FORM

r0m HARB-i$ SENDiKASI
$uBEsi / rEMSiLCiliGi

TMZASI

d- #\w



EK -3 FORM
(guBELEn iCiN)

rUm H^lnr-i$ snxuixnsl
..... $usnsi

NUMARAT,I snqivt trNirnsi
DELEGE snqiu soNuq rurax.q.GI

Ttirk Harb-ig Sendikasr ...... $ubesi'nin ..... Genel Kurulu'na igtirak etmek tizere

......Numarah segim tinitesinde, .1.......120.. tarihinde, ilgili ydnetmelik htikiimlerine gtire

Sandrk Segim ve Tasnif Kurulu iiyelerini saptadrk. Devamla, SERBEST, E$iT, GiZLi OY, AQIK,

TASNIF yoluyla yaprlan segim sonucunda aqalrdaki adr soyadr ve hizalannda aldrklan oy miktan

yazir....... tiye/tiyeler delege olarak segilmiqlerdir.

Segilenler mahallinde ilan edilmig, ig bu tutanagrn birer niishasr $ubede ve igyeri ilan tahtasrnda

ilan edilmek, iki niishasr da segim evraklarryla birlikte gereli yaprlmak izere Sandrk ve Segim Tasnif

Kurulu Bapkant'na teslim edilmigtir. ......1......1 20..

SANDIK VE SEQIM TASNIF KURUL BA$KANI
(isiM-iMZA)

B$K.YRD.
(isiM-iMZA)

DELEGE ADAYLARININ :

ADI SOYADI ALDIKLARI OY MIKTARI

uve
(isiM-iMZA)

uve
(isiM-iMZA)

uvp
(isiM-iMZA)

sEciLiP sEQiLMEpiGi
I
2.

3.

4.

5.

\ {r\
a\ *u

?eF,

,ffi
Harp

dAw



EK -3 FORM
(rEMsilcir,ixlnn iqixt

rUm nnnn-ig snNnir,q,sl
rnvrsir,ciliGi

cENEL KURUL DELEGE ssqivr trNirnsi
DELEGE snqiu soNuq ruraNaGr

Tiirk Harb-ig Sendikasrnrn ....'nct Olagan Genel Kuruluna igtirak etmek ;jizerc

Genel Kurul Delege Segim tinitesinde, ...1...120...

tarihinde, ilgili ydnetmelik hi.ikiimlerine grire Sandrk Segim ve Tasnif Kurulu tiyelerini saptadrk

devamla, SERBEST, E$iT, GiZLi OY, AQIK TASNIF yoluyla yaprlan segim sonucunda aga[rda adr

ve soyadt ve hizalarrnda aldrklarr oy miktan yaztlt ....... (....) tiye/iiyeler Genel Kurul Delegesi

olarak segilmiglerdir.

Segilenler mahallinde ilan edilmiq, ig bu tutanalrn bir ntishasr Temsilcilik binasrnda ilan

edilmek, bir ntishasr da segim evraklarryla birlikte Genel Merkeze gdnderilmek i.izere Sandrk Kurulu

Bagkanr'na teslim edilmigtir. ...1...120...

SANDIK SEQIM TASNIF KURULU BA$KANI
(isiM -LMZA)

B$K.YRD.
(isiM-IMZA)

DELEGE ADAYLARININ :

ADI SOYADI

UYE
(isiM-IMZA)

UYE
(isiM-IMZA)

uvp
(isiM-IMZA)

ALDIKLARI OY MIKTARI sECiLiP sEQiLMEpici
l.
2.

3.

4.

5.

#,w


