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DELEGE segiut voruerrueliGi

AMAC:
Bu Yonetmelikle TUrk Harb-ig Sendikasr Ana TUzU$U'ne gore DELEGE USULU ile

Genel Kurul yapan gubelerde, delege segim iglemlerini SERBEST, ES|T, GiZLi OY, AqlK
SAYIM VE DOKUM esasrna gore ve herkesin kolayca kavrayabilecegi belirli bir hale
getirmek ve Sendika bUnyesinde uygulama birli$inin sa$lanmast amaglanmtgttr.

MADDE.I DELEGEL|K :

a) Turk Harb-ig Sendikasr Ana TUzU$ti'nUn 7. maddesindeki gartlara uygun her Uye

delege segilebilir. Delege. Sendika Ana TUzU$U'nde ve $ube y6netmeli$i'nde belirlenen;
Ola$an Genel Kurul'dan baglayrp mUteakip Ola$an Genel Kurul oncesine kadar sUren

devrede (Olagan Genel Kurullar arasrnda yaprlacak Ola$anUstU Genel Kurul'da) gorev

yapmak uzere Ana TUzUk'te belirtilen oranlar iginde ve bu Yonetmelikteki usullere uygun

olarak segilen, Genel Kurullarda Uyeleri temsilen g6rev yapan kigilerdir.

b) Ola$an Genel Kurul Delegelerinden;
l-) igyerinden emeklilik nedeni ile ayrtlan,
ll-) iiten grkarrlma veya istifa suretiyle ayrtltp, igkolunu de$igtirerek sendika Uyeligi

sona eren,
iggilerin Delegelik srfatlarr da sona erer.

$u kadar ki;

igten grkarrlan ya da kendisi igten ayrrhp, sendika Uyeli$i Sendikalar kanunu gere$i

devam edenlerle, sendikanrn igkolu iginde igyeri ya da gube hinterlandr de$igen sendika

Uyesi delegelerin Delege segildikleri gubelerdeki delegelikleri ilk Olagan Genel Kurul igin

Delege segimi yaprhncaya kadar devam eder ve bu sUre iginde yaprlacak Ola$anUstU

Genel Kurullara delege olarak kattltrlar.

MADDE .2 DELEGE SEC|M TAKVIMI :

gube Y6netim Kurulu; belirlenen Ola$an $ube Genel Kurulu tarihinden en az U9

hafta 6nce bitecek gekilde $ube Delege segim Takvimini Sendika Ana TUzU$U, Delege

Segim Y6netmeligi ve bu hususta Merkez Ydnetim Kurulunca yayrmlanmtg olan

Genelgelere uygun olarak hazrrlar ve bir nUshastnt Sendika Genel Merkezine onay igin

gondeiir. Delege Segim Takvimi ve ekleri Genel Merkezce onaylandrktan sonra yUrUrlU$e

girer.
Delege segim takviminde en az agagrdaki bilgilere yer verilir.
a. Muhtemel $ube Genel Kurul Tarihi
b. Olugturulacak delege segim Uniteleri, bu Unitelerden segilecek delege saytlart,

c. Her segim oncesinde oy verme igleminin yaprlaca$r muhtemel yer, gUn ve saat.

MADDE .3 DELEGE SAYILARI VE SEC|M UN|TELERI :

DELEGE SAYILARI

Sendika TUzU$U'ne g6re Uye sayrlarr ;

501 ile 1000 arasrndaki gubelerde 80 delege,
1001 ila 2000 arasrndaki gubelerde 100 delege,
2001 ile 4000 arastndaki gubelerde 120 delege
4001'den fazla olan gubelerde 130 delege segilecektir.

Yaklagrk ne kadar Uye igin bir delege segilece$ini tespit igin ilgili gubelerde Uye

sayrlarr hizalarrnda belirtilen delege saytlartna b6lUnUr.



$ube Yonetim Kurullart;
Bu tespitten sonra $ubeye Uye veren her bir igyerinden kag delege segilece$ini

tespit eder.

$ubenin ve igyerlerinin konumlarrna, 6zelliklerine, bUyUklUklerine gore bir veya
birden gok delege segim Unitesi olugturabilirler.

$ube bUnyesinde bir delege segilmesine yetmeyen igyerlerini, tek bagtna bir veya
birden fazla delege segmeye yeten bagka igyerine dahil edilebilir veya kendi aralartnda
birlegtirilerek karma segim U n itesi olugtu ru labilir.

isveni icenisiruoexi seciu Unireleni :

igyerindeki en kugUk birim bdlUnmeden bir veya birden gok delege seqilebilecek
gekilde segim Unitesi olugturulabilir.

a) Segim Unitelerinin olugturulmasrnda Uyenin fiilen ve sUrekli galrqtt$t yer esas altntr.

b) igyerinde birden fazla Unite olugturulmasr halinde olugturulan delege segim

Unitelerine giren Sendika Uyelerinin isimleri listeler halinde haztrlantr.
c) Olugturulan Delege Segim Unitelerindeki Uyelerden delege segimi ile ilgili duyuru

tarihinden once o Uniteye nakil yolu ile gelmig olanlar daha 6nce bagka bir gubede

veya Unitede aynr donem ile ilgili aday olmamtg veya oy kullanmamtg olmak garttyla

yeni atolyesinin dahil oldugu Uniteden aday olabilecek ve o Unitede oy kullanacakttr.
Delege Segim Takvimi ve eklerinde, Unitenin numarast, o Uniteden kag delege

segilece$i, o Uniteden delege adayr olmak igin kime bagvurulaca$r, delege seqiminin
yaprlaca$r yer, segim tarihi ve segim saati muhtemel olarak belirtilecektir.

Bu listelerden birer adedinin gubede, igyerindeki temsilci odasrndaki ilan tahtastnda
veya Sendikanrn resmi internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle Uniteye giren iggilere

d uyurulmasr sa$lanacakttr.

MADDE .4 DELEGC SCCiMLCN|N|N EiLOiNiLMCSi :

$ube Yonetim Kurullarrnca bu YOnetmeli$in 2. Maddesine uygun olarak haztrlanan

ve Merkez Yonetimince onaylanan delege segim takvimi ve ekleri bu Ydnetmelik

hUkmUnden olan EK-1 Ornek Genelge ile gubede, igyerindeki temsilci odasrndaki ilan

tahtasrnda asrlmasr veya Sendikanrn resmi internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle tUm

gube Uyelerine duyurulacak ve bu ilanlar Ug gUn sUre ile asktda kalacakttr.

MADDE .5 DELEGE ADAYLIGI BASVURUSU :

Delege segimlerinin EK-1 Ornek Genelge ile duyurulmastndan bir gUn sonra iki gUn

mUddetle delege aday kaydt yaptlacakttr.
Delege iOay kayrtlarr bu yonetmelik hUkmU olan EK-2 Ornek "DELEGE ADAYLIK

BELGESi" dold uru lmak su retiyle yap r lacaktr r.
Delege adaylrk belgesinin bir kopyasr adayhk bagvurusunda bulunan Uyeye

verilecektir.

MADDE.6 |LAN VE iTiRAZ SURELERI :

Adaylrk mUracaat sUresinin dolmasrndan sonra $ube Yonetim Kurulu adayltk
mUracaatrnda bulunanlarrn, listesini grkarrp delege segim Uniteleri itibari ile igyerlerinde ve

$ubede uygun gekilde iki gUn mUddetle ilan edecektir.
Bu iki gUn iginde evvelce adayhk bagvurusunda bulunup ismini listede

goremeyenler, ellerindeki delege adaylrk belgesi ile do$rudan $ube y6netim Kurulu'na
bagvurarak isminin listeye alrnmasrnr isteyebilirler. Adayhk Bagvuru sUresi iginde gegici

gOrevli, izinli istirahatlr olduklarrndan adaylrk bagvurusunda bulunamayanlarda bu iki

gUnlUk sUre iginde $ube Yonetim Kurulu'na bagvurarak delege adayt olabilirler.



Bu sUrenin bitiminde aday listeleri kesinlegir ve yeniden adaylrk bagvurulan kabul edilmez.
Kesinlegen aday listeleri igyerlerinde bir gUn sUre ile ilan edilir.

MADDE .7 OY PUSULALARI:

ilan ve itiraz sUresinin bitiminden sonra kesinlegen Delege Aday Listeleri $ube
Y6netim Kurullarr'nca her bir Delege Segim Unitesi belirtilerek, Delege adaylartnrn isimleri
oy pusulasl haline getirilir ve oy kullanacak Uyelere yetecek saytda go$alttlarak $ube
mUhrU ile mUhUrlenir, $ube Bagkant veya yetki verece$i bir Yonetim Kurulu Uyesince
imzalanrr.

MUhUrlU oy pusulasr ve zarf segim srrasrnda Uyelere Sandtk Kurulu'nca verilir.
MUhUrsUz ve imzasrz oy pusulalarr ile bagka gekillerde kullantlmtg oylar gegersiz

sayrlrr.

MADDE -8 SEQIM YER| VE ZAMANI:

$ube Yonetim Kurullarr; hazrrladrklarr prosedUre uygun olarak 6nce muhtemel tarihi
bildirilen segimin yaprlmasrndan en az 24 saat 6nce her segim Unitesi igin kesin yer, gUn

ve oy vermenin baglayaca$r saati Uyelere duyuracakttr.
Segimin Uyelere duyurulan gUn ve saatte yaptlmast esasttr.

$u kadar ki, igyerlerinde toplu yrllrk Ucretli izin kullanrlryorsa, delege segim zamanl
buna gore izne grkmadan veya izin ddnUgUne ayarlanacakttr.

MADDE .9 SANDIK VE SEC|M TASN|F KURULU :

$ube Ydnetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulu$undadlr.
Her delege segim Unitesi Sandrk ve Tasnif Kurulu Bagkan, Bagkan Yardtmctst ve 3

diger Uyeden olugur.

SANDIK VE SEC|M TASNIF KURULU BASKAN VE YARDIMCISI :

Yonetim Kurulu Uyesi veya $ube Ydnetim Kurulunca gorevlendirilen bir Uyenin

bagkanlr$rnda, yine $ube YOnetim Kurulu'nun belirledi$i bir yardtmctslndan olugur.

SANDIK VE SECIM TASN|F KURULU D|GER UYELERI:

itgltl segim Unitesinde Delege adayr olanlar, o Unitede oy kullanacak Uyeler

arasrndan Sandrk ve Tasnif Kurulu'nda temsil edilmesini istedigi 3 Uye igin, o Unitede oy
kullananlann 1/3'U oranlnda imzasrnr toplayrp $ube Y6netim Kuruluna Delege adayltk
mUracaatlanntn baglanmasr ile birlikte 2 gUn igerisinde bagvurarak Sandtk ve Segim
Tasnif Kurullarrnda g6rev almalarrnr isteyebilriler. Sandrk ve Segim Tasnif Kurullartnda
gorev alacaklarrn listesi segimden 6nce gube ve igyeri temsilciliklerinde asktya gtkartltr.

Delege adayr olanlar Sandrk ve Tasnif Kurulu'nun di$er Uyelikleri iginde yer
alamazlar.

Olugan Sandrk Kurulu segilenlerin SERBEST, ES|T, GiZLi OY, AQIK SAYIM
esasrna uyacak tarzda Uyelerin gizlilik kurallarr iginde vicdanlart ile bag baga oy
vermelerine sa$layacak onlemleri alacakttr.
Bu hususta mahallinde bir gikayete meydan verilmeyecektir.

Tasnif sonucu oylarrn egitli$i halinde delegelik egit oy alanlar arastndan Sandtk ve
Tasnif Kurulu'nca kura ile segim mahallinde belirlenir.

Tasnif sonuglarr EK-Form Tutana$a gegirilerek imzalantr ve sonug tasnif mahallinde
ilan edilir.



Tutana!rn bir nUshast varsa Temsilcilik odasrnda ve ilan tahtastnda bir nUshast

$ube'de askrya grkarrhr ve lig gUn mliddetle askrda tutulur.
Oy pusulalarr ile tutana$rn bir sureti $ube Kongresi'nden bir ay sonraslna kadar

$ubede muhafaza edilir.

Delege segim sonuglartna ilk itiraz merci $ube ydnetim Kurulu'dur.
itiraz; sonuglarrn ilanrndan sonraki i9 gUnU iginde yaprlrr.

$ube Yonetim Kurulu; ltirazt, itirazrn yaprldr$r gUnU takip eden iggUnU sonuna kadar
cevaplamak zoru ndad r r.

itirazrn devam etmesi halinde ilk itiraz merciince tanrnan sUreden sonraki iki iggUnU

iginde Merkez Y6netim Kurulu'na mUracaat edilebilir.
Merkez Ydnetim Kurulu mUracaatr alrndr kaydr tarihinden sonraki Ug iggUnU iginde

karara ba$lar. $u kadar ki, Merkez Yonetim kurulu'nca mahallinde inceleme gerekmesi
halinde bu sUre 7 iggUnUne kadar uzattlabilir.

Merkez Yonetim Kurulu karart kesindir.
SUresi iginde yaptlmayan itiraz ve mUracaatlar dikkate altnmaz.

unooe -tt Seruoircq ReSmi inreRuer SireSiruoe vlpuecnx ouvunu

Bu Ydnetmelikteki belirtilen tUm duyuru ve ilanlarrn her hangi bir nedenle igyeri

igerisinde duyurulamamast ve ilan edilememesi durumunda, bu duyuru ve ilanlar
Sendikamrz Resmi internet sitesinde yayrn suretiyle yaprlabilecektir. Yaptlan bu yaytnlar,

igyeri igerisinde yaprlmrg duyuru ve ilan gibi saytltr.

MADDE -11 YURURLUKVE UYGULAMA:

Bu Yonetmelik Sendikanrn 03-04 Ekim 2015 tarihlerinde yaprlan 15. Ola$an Genel
Kurulu'nda oy goklu$u ile kabul edilerek yUrUrlU$e girmigtir.

MERKEZ YONETIM KURULU



Delege segimi yapacak $ube
esas alarak aga$rdaki metni sadece
doldurarak aynen yayr nlayacaklard rr.

EK.1 FORM:

Yonetim Kurullarr, yapttklart delege segim takvimini
gubelerin doldurmast igin agtk btraktlan ktstmlartnt

$ubemizin ...tnct Ola$an Genel Kurulu Yasa ve Sendika TUzU$U ve Delege Segim
Yonetmeli$i uyannca Merkez YOnetim Kurulun'ca yaprlan genel plan gergevesinde
muhtemelen ... ..tarihinde yaptlacakttr.

$ubemiz delege segimleri Sendika TUzU$U ve Delege Segim Yonetmeli$i esaslartna
gOre yaprlacaktrr.

$ubemize ba$h igyerlerindeki toplam ... ... ...Uye arastndan Delege
segilecektir.

Delege segimleri igin $ubemiz bUnyesinde delege segim Unitesi

"Uniteye dahil igyeri, Uniteye dahil edilen birimler ve Uniteye dahil iggi saylsl ile bu

Uniteden segilecek delege saytsr, segimin yaprlaca$r muhtemel segim yeri, muhtemel
segim tarihi, muhtemel segim saati ile delege aday kaydr yapacak gOrevlilere yer
verilecektir."

2 NUMARALI UNITE :

" 1 No'lu Unitede oldugu gibi bilgilere yer verilecektir. Varsa 3 ve di$er Unitelerde
srrasryla yazrlacaktr r."

Yukarrda belirlenen Uniteler kapsamrndaki Uyelerimizin isim listeleri igyeri ilan

tahtasrnda ve $ube binamrzda askrya grkarrlmrg ayrrca Sendikamtz resmi internet
sitesinde ilan edilmigtir.

DELEGE ADAYLIGI :

Delege adayt olmak isteyenler; ...1...1 20...tarihinden itibaren ....1....1 20... gUnU

mesai bitimine kadar igyeri temsilci ve bag temsilcilerine bagvurarak dahil olduklart segim
U n itesinden delege adayh kla rt n t koyabilirler.

Temsilciler adaylrk bagvurusunda bulunanlara "DELEGE ADAYLIK BELGES|"
vereceklerdir. Adaylarrn bu belgeleri delege segimleri yaprlrncaya kadar muhafaza
etmeleri, gikayet ve mUracaatlarrnda bu belgeyi ibraz etmeleri sorunlartntn g6zUmU

agrsrndan 6nemlidir.
gube Ydnetim Kurulu segim Uniteleri itibarr ile delege adaylarrnr listeleyerek her

segim Unitesine dahil iggilerin duymasrnr sa$layacakttr.

olugturulmugtur.

DELEGE SEC|M



Ayrrca, bu listeler igyeri ilan tahtasrna ve $ubede ilan tahtastnda en az iki gUn sUre
ile ilan edilecektir.

Bu iki gUnlUk ilan sUresinde;
Delege adaylrgr mUracaatrnda bulunup listede ismi olmayanlar ellerindeki

belgelerle, adaylrk bagvurusu sUresi iginde gegici gOrevli, izinli ve istirahatlt olmalart
sebebiyle bagvuramayanlar belgeleri ile birlikte $ube Y0netim kurulu'na bagvurarak
yeniden adaylrklarr n r koyabilirler.
Bu sUrenin bitiminden sonra yaprlacak bagvurular dikkate altnmayacakttr.

OY PUSULALARI

ilan ve itiraz sUresinin bitiminden sonra kesinlegen Delege Aday Listeleri $ube
Yonetim Kurullarr'nca her bir Delege Segim Unitesi belirtilerek, Delege adaylartnrn isimleri
oy pusulast haline getirilir ve oy kullanacak Uyelere yetecek sayrda go$alttlarak $ube
mUhrU ile mUhUrlenir, $ube Bagkanr veya yetki verece$i bir Yonetim Kurulu Uyesince
imzalanrr.

MUhUrlU oy pusulasr ve zarf segim srrasrnda Uyelere Sandrk Kurulu'nca verilir.
MUhUrsUz ve imzasrz oy pusulalarr ile bagka gekillerde kullantlmtg oylar gegersiz

sayrltr.

$ube Y6netim Kurulu'nun yetki ve sorumlulu$undadtr.
Her delege segim Unitesi Sandrk ve Tasnif Kurulu Bagkan, Bagkan Yardtmctst ve 3

di$er Uyeden olugur.

SANDIK VE SECIM TASN|F KURULU BA$KAN VE YARDIMCISI :

Yonetim Kurulu Uyesi veya $ube Y6netim Kurulunca gdrevlendirilen bir Uyenin

bagkanlrgrnda, yine $ube Ydnetim Kurulu'nun belirledigi bir yardtmctstndan olugur.

SANDIK VE SEC|M TASNIF KURULU D|GER UYELERI:

ilgili segim Unitesinde Delege adayr olanlar oy kullanacak Uyeler arastndan Sandtk
ve Tasnif Kurulu'nda temsil edilmesini istedigi 3 Uye igin, o Unitede oy kullananlartn 1/3'U

oranrnda imzasrnr toplayrp $ube Ydnetim Kuruluna Delege adaylrk mUracaatlarlnln
baglanmasr ile birlikte 2 gUn igerisinde bagvurarak Sandrk ve Segim Tasnif Kurullartnda
gorev alrrlar. Sandrk ve Segim Tasnif Kurullarrnda gdrev alacaklarrn listesi segimden once
gube ve igyeri temsilciliklerinde askrya gtkartltr.

seciur unnalli ve snari :

Her bir Unite igin segimin yaprlaca$r yer, gUn ve saat kesinlegti$inde segimin
yaprlaca$r en az24 saat once Uyelere duyurulacakttr.

OY VERME. TASN|F VE SECIM SONUCLARI :

Oy verme iglemine; her segim Unitesi igin $ubece haztrlanmtg oy sandt$t, oylar ve
zartlar segim mahallinde hazu hale getirilip Kurul olugturulduktan sonra baglantr.

Oy verme iglemi bitince tasnif, delege adaylarrnrn da bulundu$u uygun bir yerde
Kurul'ca agrk gekilde yaptlacakttr.



Tasnif lglemleri oy kullanma sUresinin bitiminden itibaren en krsa sUrede
sonuglandrnlrr. $ube Yonetim Kurulu bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri alrr.

Tasnif sonucu Uniteden segime girenler EK-3 Form'a oy srrasr ile yazrlrp, segilip
segilmedi$i bertilip, imzalandrktan sonra, o mahalde ilan edilecektir.

Form tutana$rn bir nUshasr igyeri temsilcilik ilan tahtasrna, bir nUshasr $ube binasrnda
askrya grkarrlacak, bir nUshasr ile di$er belgeler $ube Yonetim kurulu'na teslim edilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

$UBE YONETIM KURULU



EK.2 FORM :

TURK HARBjS SEND|KASI
guBESi

DELEGE ADAYININ :

ADI SOYADI :

i$YERi

TEMSILCININ

ADI SOYADI

DELEGE ADAYLIK BELGES|

iuzn iMZA



EK .3 FORM:

TURK HARB-ig sENDiKAsl
..... $uBESi

NUMARALT SEqiM uniresi

DELEGE SEgiM SONUq TUTANAGI

TUrk Harb-ig Sendikasr ..... $ubesi'nin ..... Genel Kurulu'na igtirak etmek
Uzere .....Numaralr segim Unitesinde ....1.......120.. tarihinde, ilgili yonetmelik
hUkUmlerine gore Sandlk ve Segim Tasnif Kurulu Uyelerini saptadrk devamla, SERBEST,
EgiT, GiZLi OY, AQIK, TASN|F yoluyla yaprlan segim onucunda aga$rdaki adt soyadt ve

hizalarrnda aldrklarr oy miktarr yazh ... ... . Uye/Uyeler delege olarak segilmiglerdir.

Segilenler mahallinde ilan edilmig, i9 bu tutana$rn birer nUshast $ubede ve igyeri

ilan tahtasrnda ilan edilmek, iki nUshasr da segim evraklarryla birlikte gere$i yaptlmak

Uzere Sandrk ve Segim Tasnif Kurulu Bagkant'na teslim edilmigtir. ......1......1 20..

SANDIK VE SEQIM TASNIF KURUL BA9KANI

(isiM-iMZA)

B$K.YRD.UYE UYE uvr uYr
(isirrl-irrrzn) (isiM-iMZA) (isiM-iMZA) (isiM-iMZA)

DELEGE ADAYLARININ :

Apt SOyApt ALDIKLARI oY MIKTARI SEQILIP SEgiLMEDiGi

2.
3.
4.
5.


