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SEÇİM YÖNETMELİĞİ
2020 Yılı

I - GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, EĞĠTĠM-Ġġ zorunlu organlarının üyeleri ve
delegeleriyle Genel Merkez ile ġube, ve Ġl, Ġlçe, ĠĢyeri Temsilciliği Genel Kurullarının
toplanmasıyla yapılacak seçimlerine iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik;
a) ĠĢyeri Temsilciliği ile Ġlçe ve Ġl Temsilciliği, ġube ve Merkez Genel Kurullarının
toplanması,
b) Ġlçe ve Ġl Temsilciliği, ġube, Merkez Genel Kurul delegelerinin seçimi,
c) ĠĢyeri Temsilciliği, Ġlçe ve Ġl Temsilciliği, ġube ve Genel Merkez organlarında
görev alacakların seçilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenler.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik Eğitim-ĠĢ Tüzüğü, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu SözleĢme Kanunu, 2821 sayılı sendikalar kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ
SözleĢmesi kanunu, 4721 sayılı Medeni Kanun ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili
maddelerine uygun olarak düzenlenmiĢtir.
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren önceden yayınlanan Eğitim ve Bilim
ĠĢgörenleri Sendikası Seçim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Sendika
: Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikasını,
b) Konfederasyon
: Sendikanın bağlı olduğu Konfederasyonu,
c) Genel Merkez
: Eğitim-ĠĢ Genel Merkezi’ni,
d) Tüzük
: Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası Tüzüğü’nü,
a) ĠĢyeri
: Eğitim ve bilim iĢ koluna ait tüm çalıĢma birimlerini,
b) Seçmen
: Delege ve temsilcilik seçimlerinde oy kullanacak üyelik
aidat kesintisi yapılmıĢ üyeyi,
c) Delege
: ġube veya Genel Merkez genel kurullarında üyeleri
temsilen görev yapan seçilmiĢ üyeyi,
d) Aday
: Delege olmak veya Sendika’nın çeĢitli organlarında görev
almak için baĢvuruda bulunan üyeleri,
e) ÇarĢaf liste
: Merkez Genel Kurulu ve ġube genel kurulu seçimlerinde
seçim kurulu tarafından mühürlenmiĢ, Ġl temsilcilik seçimlerinde ise divan baĢkanı
tarafından temsilcilik mührü ile mühürlenmiĢ, Ġlçe temsilcilikleri ve iĢyeri
temsilcilik seçimlerinde divan baĢkanı tarafından hazırlanıp imzalanan; adayları
gösterir listeyi ifade eder.
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f) Anahtar üye sayısı : Genel merkezde birden fazla ilin birleĢtirilmesi ile oluĢan
Ģubeler (birleĢtirilmiĢ Ģubeler) hariç olmak üzere, her Ģube ile il temsilcilik yönetim
kurulu olmuĢ olması kaydıyla üye sayısı sendika üye sayısının 1/1000 (binde biri)
ine ulaĢmıĢ il temsilciliklerine bir delegelik hakkı ayrıldıktan sonra kalan delegelik
sayısının toplam üye sayısını bölmesiyle bulunan sayıyı ifade eder.
ġubelerde ise delegelik sayısının üye sayısını bölmesiyle bulunan sayıyı
ifade eder.

II - DELEGELİK
Madde 5 – Delege sıfatı, bir sonraki olağan genel kurula kadar devam eder.
Ayrıca; yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeleri bu sıfatla kendi genel
kurullarına delege olarak katılırlar.
Delege Sayıları
Madde 6 – Konfederasyon Genel Kurulunu, Sendika Merkez Genel Kurulunu ve Ģube
Genel Kurullarını oluĢturan delege sayılarının dağılımı Ģöyledir:
a) Konfederasyon delegeliği;
Konfederasyonun tüzüğü ve seçim takvimine uygun olarak BirleĢik Kamu-ĠĢ
yönetim kurulunca belirlenen delege sayısı kadar Sendika Merkez Genel Kurulunda
seçilmekle kazanılır.
b) Merkez Genel Kurulu delegeliği;
ġube genel kurullarınca seçilmiĢ 300 delege ile görevleri devam eden merkez
yönetim kurulu ve görevleri devam eden merkez denetleme ve merkez disiplin kurulu
üyelerinden oluĢur. Her Ģubenin seçeceği genel kurul delege sayısı, tüzüğe uygun olarak
Merkez Yönetim kurulunca belirlenir. Merkez Genel Kurulu delegelikleri, birden fazla ilin
birleĢtirilmesi ile oluĢan Ģubeler (birleĢtirilmiĢ Ģubeler) hariç olmak üzere, her Ģube ile il
temsilcilik yönetim kurulu olmuĢ olması kaydıyla üye sayısı sendika üye sayısının 1/1000
(binde biri) ine ulaĢmıĢ il temsilciliklerine ve Ģubeye en az bir delegelik hakkı ayrıldıktan
sonra kalan delegelikler, kesinti yapılan üye sayısına oranlanarak, il temsilcilikleri ve
Ģubelere dağıtılır. BirleĢtirilmiĢ Ģubelere il temsilciliklerine delegelik verildiğinden ayrıca
delegelik verilmez. BirleĢtirilmiĢ Ģubelerde, Ģube merkezinin bulunduğu ile de bir
delegelik ayrılır.
c) ġube Genel Kurul delegeliği:
ġube bölgesinde görev yapan ve sendika ödenti kesintisi yapılan üyelerin kendi
aralarından seçecekleri 200 (ikiyüz) delege ile görevleri devam eden ġube yönetim kurulu
ve görevleri devam eden denetleme ve disiplin kurulu asil üyelerinden oluĢur. 200 (ikiyüz)
seçilmiĢ delege+mevcut ġube yönetim kurulu + mevcut Ģube denetleme kurulu + mevcut
Ģube disiplin kurulu
ġube Genel Kurulu delegelikleri, kesinti yapılan üye sayısına oranlanarak ilçelere
dağıtılır.
ç) Ġl ve ilçe Temsilciliklerinde seçimler üyelerin doğrudan katılımıyla yapılır. Bu seçimlerde
Ġl, Ġlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu ile Ģube genel kurul delegeleri seçilir. BüyükĢehir olan illerin
merkez ilçelerinde Ģube delegeliği seçimleri iĢyerlerinde yapılır.
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Delege Seçimi
Madde 7 - Delegeler, olağan genel kurullarında seçilir, olağanüstü genel kurullarda delege
seçimi yapılmaz. Organlara seçilenler, delege olarak da seçilebilirler.
Seçimlerde her kademedeki delegeliğin yedeği olmaz.
Kendi isteği ile il dıĢına nakledilenlerin Ģube genel kurul delegeliği düĢer.
Kendi isteği ile il ve ilçe dıĢına nakledilenlerin nakledildiği il ve ilçe, Ģube sorumluluk
alanında ise Ģube genel kurul delegeliği devam eder.
Ġsteği dıĢında nakledilenlerin ya da görevine son verilenlerin Ģube delegeliği, dava açma
süresinin sonuna kadar, dava açılmıĢsa, hüküm kesinleĢinceye kadar sürer.
Konfederasyon Delegelerinin Seçimi
Madde 8 – Konfederasyon delegeleri Sendikanın olağan Merkez Genel Kurulunda seçilir.
Seçilecek delege sayısı Konfederasyon tarafından belirlenir.
Merkez Genel Kurulu Delegelerinin Seçimi
Madde 9 - Merkez Genel Kurulu delegeliği seçimleri ġube Genel Kurullarında yapılır.
Merkez Genel Kurulu delegelikleri, birden fazla ilin birleĢtirilmesi ile oluĢan Ģubeler
(birleĢtirilmiĢ Ģubeler) hariç olmak üzere, her Ģube ile il temsilcilik yönetim kurulu olmuĢ olması
kaydıyla üye sayısı sendika üye sayısının 1/1000 (binde biri) ine ulaĢmıĢ il temsilciliklerine bir
delegelik hakkı ayrıldıktan sonra kalan delegelikler, kesinti yapılan üye sayısına oranlanarak, il
temsilcilikleri ve Ģubelere dağıtılır. BirleĢtirilmiĢ Ģubelere il temsilciliklerine delegelik
verildiğinden ayrıca delegelik verilmez. BirleĢtirilmiĢ Ģubelerde, Ģube merkezinin bulunduğu ile
de bir delegelik ayrılır. Kalan delegelikler, kesinti yapılan üye sayısına oranlanarak, il temsilcilik
ve Ģubelere dağıtılır. Merkez Genel Kurul Delegeliği için gerekli olan en düĢük üye sayısının
(artık sayı) üstünde üye sayısına sahip olan Ġl Temsilciliklerine, bağlı oldukları Ģube seçimlerinde
bağlı il kotası verilir. Bu kota Ģube seçimlerinde kullanılan çarĢaf listelerde ayrı bir bölüm açılarak
belirtilir. Bu kotadan o ile ayrılan Merkez Genel Kurulu Delegeliğinden fazla sayıda seçim
yapılamaz.
Şube Genel Kurul Delegelerinin Seçimi
Madde 10 - ġube genel kurul delegeliği seçimi; Ģubeye bağlı Ġl-Ġlçe temsilciliği genel
kurullarında veya iĢyerlerinde yapılır. Bu Genel Kurullar üyelerin doğrudan katılımıyla yapılır.
Merkezi tek ilçeden oluĢan Ģubelerde, il merkezinde ilçe temsilcilik yönetim kurulu seçimi
yapılmayacağı için iĢyeri temsilcisi seçimiyle beraber Ģube delegesi seçimi yapılır.
Birden fazla Ġlin birleĢtirilmesiyle oluĢturulan Ģubelerde, Ģubenin bulunduğu il merkezinde
Ġl Temsilciliği seçimi yapılmaz.
ġube yönetim kurulları, temsilciliklerinin kesinleĢmiĢ üye listelerine göre, Ģube genel kurul
delege sayılarının dağılımını yapar.
Bir delege için tespit edilen anahtar üye sayısından daha az üyeye sahip iĢyerleri, ulaĢım,
coğrafi yakınlık durumları değerlendirilerek anahtar üye sayısı tamamlanmak üzere birleĢtirilir.
Birden fazla delege çıkacak Ģekilde iĢyeri birleĢtirmesi yapılmaz.
İl/İlçe Temsilciği Seçimi
Madde 11- Ġl ve ilçe temsilciliği seçimi, üyelerin doğrudan katılımı ile yapılır. Ġl ve ilçe
temsilcilik genel kurulları, kesinleĢmiĢ üye listelerine göre, il ve ilçeye düĢen Ģube genel kurul
delegelerini ve temsilcilik yönetim kurulunu (asil ve yedek) seçer. BüyükĢehirlerde delege seçimi
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iĢyerlerinde yapılan ilçelerin, temsilcilik yönetim kurulları aynı seçim takvimine bağlı kalarak tüm
üyelerin katılımıyla yapılır.
İşyeri Temsilcisi Seçimi
Madde 12 – KesinleĢmiĢ üye listelerine göre iĢyeri temsilcisinin ve Ģube yönetim kurulu
tarafından o iĢyerine ayrılmıĢ delegelerin seçildiği toplantılardır.
III - GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurullar
Madde 13 – Genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere
yapılacak itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine iliĢkin hususlarda 4688 ve 6556sayılı kanun
hükümleri uygulanır.
Sendikanın Genel Kurulları Ģunlardır:
a) Merkez Genel Kurulu
b) ġube Genel Kurulu
c) Ġl ve Ġlçe Temsilciliği Genel Kurulu
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar
Madde 14 - Genel Merkez, Ģube, il ve ilçe temsilciliği ile iĢyeri genel kurulları iki biçimde
toplanır.
a) Olağan Genel Kurul
b) Olağanüstü genel kurul
a) Olağan Genel Kurul:
Olağan genel kurullar üç yılda bir toplanır.
Genel Kurullar delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ġlk toplantıda
yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok onbeĢ gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılanların sayısı delege ya da üye tam sayısının üçte
birinden az olamaz.
Kararlar tüzükte aksine düzenleme yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Ancak bu sayı hiçbir Ģekilde delege ya da üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Merkez Genel Kurulunda; Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez
Disiplin Kurulu ve Konfederasyon Genel Kurul delegeleri seçilir.
ġube Genel Kurullarında; ġube Yönetim Kurulu, ġube Denetleme Kurulu, ġube Disiplin
Kurulu ve Merkez Genel Kurulu delege seçimleri yapılır.
Ġl ve Ġlçe Temsilcilik Genel Kurullarında; Temsilcilik Yönetim Kurulu ve ġube Genel
Kurulu delege seçimleri yapılır.
ġube, Ġl ve ilçe temsilciliği ile iĢyeri birimlerinin olağan genel kurulları, Merkez Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimine göre yapılır. TaĢra organlarının seçimleri Merkez
Genel Kurulundan en az altmıĢ (60) gün önce bitirilir.
b) Olağanüstü Genel Kurul:
1- Olağanüstü Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme
Kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar ile ya da genel kurul delegelerinin beĢte birinin
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çağrısı üzerine, baĢvuru tarihinden itibaren en geç altmıĢ (60) gün içinde Merkez Yönetim Kurulu
tarafından yerine getirilir.
Merkez Yönetim Kurulunun üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de göreve
getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aĢağı düĢerse, Merkez Genel Kurulu, mevcut
yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından otuz (30) gün içinde olağanüstü genel
kurul toplantısına çağrılır.
2- ġube olağanüstü genel kurulları Ģube yönetim ya da denetleme kurulu üyelerinin salt
çoğunlukla aldığı karar, üye veya genel kurul delegelerinin beĢte birinin çağrısı üzerine altmıĢ (60)
gün içinde ġube Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
Merkez Yönetim Kurulu, ġube Yönetim Kurulunun toplantı karar yeter sayısının altına
düĢmesi durumunda ya da Mahkeme kararıyla Ģube seçimlerinin iptal edilmesi halinde, altmıĢ (60)
gün içerisinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli iĢlemleri yapar, seçime kadar
gerekli önlemleri alır. ġube seçimlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun gerçekleĢmesi için
geçici Ģube yönetim kurulunun atamasını yapar.
3- Ġl ve ilçe temsilciliği olağanüstü genel kurulları temsilcilik yönetim kurulunun salt
çoğunluğunun aldığı kararla veya üyelerinin beĢ'te birinin çağrısı üzerine baĢvuru tarihinden
itibaren en geç altmıĢ (60) gün içinde temsilcilik yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.
4- ĠĢyeri temsilciliği olağanüstü genel kurulu iĢyerindeki üyelerin beĢte birinin çağrısı
üzerine Ģube ve temsilcilik yönetim kurulu tarafından baĢvuru tarihinden itibaren on (10) gün
içinde yerine getirilir.
ġubelerde ve temsilciliklerde olağanüstü genel kurullarına giderken, istifa edenler, üyeliği
veya yöneticiliği askıda olanlar ve kendi isteğiyle Ģube ve temsilcilik dıĢına tayini yapılanların
(Merkez Genel Kurul delegeliği hariç) delegelikleri düĢer ve oy kullanamazlar.
Sıfatları nedeniyle genel kurullara delege olarak katılanlar görev ve sıfatları sona erdiğinde
olağanüstü genel kurula delege olarak katılamazlar.
Üyelerin doğrudan katılımı ile yapılacak olağanüstü genel kurullarda çağrı tarihinden önce
kesinleĢmiĢ üye listeleri esas alınır.
ÇeĢitli nedenlerle geçici olarak görevlendirilenler kadrosunun bulunduğu iĢyerlerinin üyesi
olarak değerlendirilirler.
Olağanüstü Genel Kurul iĢ ve iĢlemleri yapılırken her safhada bir üst birime bilgi verilmesi
gerekir.
Genel Kurul Toplanma Çağrısı
Madde 15 - Genel Kurul toplanma çağrısı yönetim kurullarınca yapılır. Denetleme Kurulu
ya da delegelerin yeterli çoğunlukla yaptığı baĢvuru üzerine yönetim kurulu süresi içerisinde genel
kurulu çağırmazsa, bu çağrıyı denetleme kurulu yapar.
Çağrı metninde, toplantı yer, tarih, saat ve toplantı gündemi belirtilir. Birinci toplantıda
çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının en geç 15 gün içinde yapılacağı belirtilir. Bu
toplantıda çoğunluk aranmaz.
Genel Kurul Toplantısının Duyurulması
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Madde 16 - Merkez Genel Kurul toplantısı, genel kurula katılacaklara toplantının yapılacağı
günden en az 15 gün önce, toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat ile toplantı gündemi de
belirtilmek suretiyle, yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir.
Ayrıca, kongrenin yapılacağı yer, tarih saat ve toplantı gündemi de belirtilerek, mülki idare
amirliğine toplantının yapılacağı günden en az on beĢ gün önce bir yazı ile baĢvurulur. Bu
baĢvuruya, toplantıya katılacakların listesi iki nüsha halinde eklenir.
ġube, il ve ilçe temsilciliği genel kurulları web sitesi, sms veya e-posta seçeneklerinden en az
birisi yolu ile yukarıdaki usule göre duyurulur.
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Madde 17 - Genel Kurul toplantı gündemi Yönetim Kurullarınca hazırlanır. Olağan Genel
Kurul gündemlerinde, aĢağıdaki hususların bulunması zorunludur:
1) Yoklama ve açılıĢ
2) Saygı duruĢu ve Ġstiklâl MarĢı
3) Divanın oluĢturulması,
4) Divanın gündemi okuması ve oylanması
5) AçılıĢ konuĢması,( Genel BaĢkan, ġube BaĢkanı, Ġl ve ilçe temsilci )
6) Gerekli komisyonların oluĢturulması,
7) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının okunması, görüĢülmesi ve
aklanması,
8) Disiplin kurulu raporunun okunması, görüĢülmesi,
9) ÇalıĢma programı ve bütçenin görüĢülerek karara bağlanması,
10) Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi,
11) Adayların konuĢmaları.
12) Seçimler
13) Dilek ve temenniler,
14) KapanıĢ.
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 konuĢma
süresi ayrılabilir. Gündem, genel kurulun onayı ile kesinleĢir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplanma gerekçesindeki özel gündemine göre yapılır,
çağrı gündeminden baĢka gündem eklenemez.
Yoklama
Madde 18 - Toplantının açılıĢından önce Merkez Genel Kurulunda Genel Sekreter, Ģube
genel kurullarında Ģube sekreteri, temsilciliklerde bir temsilcinin gözetiminde toplantıya çağrılan
delege ya da üyelerin listesi üzerinde imza karĢılığı yoklama yapılır.
Divanın Oluşturulması
Madde 19 - Genel Kurul toplantılarında yoklama ve açılıĢtan sonra Genel Sekreter, Ģube
sekreteri ve il, ilçe temsilcisinin çağrısı üzerine üye yada delegelerin vereceği önerge ile, toplantıyı
yönetmek üzere, açık oyla bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı, Merkez Genel Kurulunda üç, diğer
genel kurullarda iki yazmanın bulunacağı Divan oluĢturulur. Genel Merkezde 3'ün ġubelerde 2'nin
altına düĢmesi halinde genel kurul divan heyeti genel kurul kararı ile eksik üye tamamlanır.
Temsilciliklerin genel kurullarında, baĢkan yardımcısı seçilmeyebilir.
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Genel sekreter ve Ģube sekreterinin yokluğunda yönetim kurulunun görevlendirdiği
yönetici bu görevi yürütür.
Divan üyeleri yeni seçilecek organlara aday olamazlar.
Açılış Konuşması
Madde 20 - Genel Kurulların açılıĢ konuĢması, genel baĢkan, Ģube baĢkanı, il temsilcisi,
ilçe temsilcisi, ya da onların görevlendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır.
Çalışma Raporlarının Okunması
Madde 21 - ÇalıĢma raporları ilgili organlarca hazırlanır. Merkez Yönetim Kurulu raporu,
Genel Sekreter, Ģube yönetim kurulları raporu Ģube sekreteri, il ve ilçe temsilcilik raporu temsilci
tarafından okunur. Mali rapor, ilgili yönetim kurulu üyesi tarafından ayrıca okunabilir. Denetleme
ve disiplin kurulu raporları, baĢkan ya da görevlendireceği kurul üyesi tarafından okunur.
ÇalıĢma raporu ile denetleme ve disiplin raporları genel kurul toplantısından onbeĢ (15)
gün önce delegelere dağıtılır.
Dönem içinde yapılan çalıĢmalar, bitirilen ve bitirilemeyen iĢler ile sorunlar ayrıntılı bir
biçimde açıklanır.
Denetleme Kurulunun raporunda, ayrıca Yönetim Kurulunun aklanıp aklanmaması
konusunda öneri yer alır. Aklanmama doğrultusunda bir öneri varsa, divan öncelikle bir hesap
komisyonu kurar, bu komisyon çalıĢmaların aklanma maddesine kadar bitirip genel kurula sunar.
Tartışmalar
Madde 22 - Genel kurulda, her rapor okunduktan, her günden maddesi sunulduktan sonra,
görüĢ belirtmek isteyen delegeye divan baĢkanı tarafından söz verilir.
Ancak, çalıĢma raporunun okunmasından sonra tartıĢmaya baĢlanmadan önce denetleme kurulu
raporu okunur.
Gündemdeki maddeyle ilgili görüĢ belirtmek isteyenler ve söz isteme sıraları divanca
saptanır. KonuĢmacı, kendi sırasını ve süresini baĢka bir konuĢmacıya veremez.
Yönetim Kurulu üyeleri, isterlerse görüĢmenin her aĢamasında konuĢma yapabilirler.
Aklama
Madde 23 - Yönetim Kurulu, çalıĢma raporu idari ve mali olmak üzere iki ayrı yönden,
denetim ve disiplin kurulları raporları tek yönden ayrı ayrı Genel Kurulun oylamasına sunulur.
Yönetim Kurulu mali yönden aklanmazsa, divanca bir hesap inceleme komisyonu kurulur,
bu komisyon hesaplarda bir usulsüzlük bulursa yeni yönetim kurulu, hesapları aklanmayan
yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulunur. Ayrıca, bu usulsüzlükten ötürü Sendikanın
uğradığı zarar nedeniyle sorumlular hakkında tazminat davası açılır.
Komisyon Çalışmaları
Madde 24 - Tüzük, Yönetmelik, program, ekonomik, sosyal ve kültürel projeler Vb.
konularda öneri geliĢtirmek ya da hesapları incelemek üzere görevlendirilecek komisyonlar, Genel
Kurulda açık oylama ile seçilir. Komisyonlar, kendi içinde baĢkan, yazman ve sözcü seçerek,
gerekli çalıĢmaları yapar ve görüĢlerini Genel Kurula yazılı olarak sunarlar.
Kararların Alınması
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Madde 25 - Genel Kurul Kararları, yeni seçilecek organlarca yerine getirilmek üzere
Divan tarafından Genel Kurul karar defterine yazılır. Bu defter yönetim kurullarınca önceden
noter onaylı olarak hazırlanıp divana verilir.
Seçim Kurulunun Oluşturulması
Madde 26 - Genel Kurul, Divana seçim kurulu görevi verebileceği gibi, ayrı bir seçim
kurulu, birden fazla seçim sandığı kullanılacaksa ayrı ayrı üçer kiĢilik sandık kurulları
oluĢturulabilir. Bu kurullar toplanarak, baĢkan, baĢkan yardımcısı ve yazman seçerek çalıĢmalarını
yaparlar.
Dileklerin Saptanması
Madde 27 - Genel Kurul toplantısında belirtilen dilekler, izleyen dönemde
değerlendirilmek üzere Divanca saptanır, tutanakta belirtilir. Bunlarla ilgili oylama yapılmaz
Toplantı Düzeninin Sağlanması
Madde 28 - Genel Kurul toplantılarının düzeni divan tarafından sağlanır. Gerekirse,
divana yardımcı olmak ve onun yönetiminde görev yapmak üzere üyeler divan tarafından
görevlendirilebilir.
Kapanış
Madde 29 - Genel Kurul toplantısı, divan tarafından kapatılır. Genel Kurula ait tüm
evraklar divan tarafından imzalanır, tasnif edilir ve seçilen en yaĢlı yönetim kurulu üyesine hukuki
ve cezai sorumluluk hatırlatılarak tutanakla teslim edilir.

IV - SEÇİMLER
Genel Kurullarda Seçilecek Organ ve delegelikler
Madde 30 - Genel Merkez ve Ģube genel kurullarında seçilecek organlar ve delegelikler
Ģunlardır:
a) Yönetim Kurulu
b) Denetleme Kurulu
c) Disiplin Kurulu
ç) Üst Kurul Delegeliği
Ġl ve ilçe temsilciliği genel kurulları, il ve ilçe yönetim kurulu ile Ģube delegesi seçerler.
ĠĢyeri genel kurulları, iĢyeri temsilcisi ve Ģube delegesi seçerler.
Seçim Takvimi
Madde 31 - Olağan genel kurul toplantılarının seçim takvimi, Merkez Yönetim Kurulunca
belirlenir ve duyurulur. Genel Kurul toplantılarının seçim takvimi, Genel Merkez, Ģube, il ve ilçe
temsilciliği ile iĢyeri temsilciliği birimleri için birlikte yapılır.
Genel kurul toplantıları, iĢyeri, ilçe, il, Ģube ve Genel Merkez sırasını izler.
Delege Listelerinin Düzenlenmesi
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Madde 32 – Genel Merkez ve Ģube, il ve ilçe temsilciliği ile iĢyeri temsilciliği delege
listeleri, yönetim kurulları tarafından örneğine uygun olarak hazırlanır ve üyelerin görebilecekleri
bir yerde iki gün asılarak duyurulur.
Listelere itiraz, seçimi yapan birimin bir üst organına yapılır.
Adaylık
Madde 33 - Genel Merkez, Ģube il ve ilçe temsilciliği ile iĢyeri temsilciliği organlarına ve
delegeliklere, seçme ve seçilme hakkını kazanmıĢ her üye aday olabilir.
Bir kiĢi, sadece bir kademenin bir organına aday olabilir. Adaylık için divana yazılı olarak
baĢvurulması gerekir.
Delege olmayan üyenin de aday olabilmesi için divana yazılı olarak baĢvurması gerekir.
Organlarda Görev Süresi
Madde 34 – Sendika merkez ve taĢra zorunlu organlarında, aynı organa, bir kiĢi üst üste
iki (2) olağan genel kuruldan fazla seçilemez.
Ġki dönemden fazla seçilememe kuralı Ģubelerde; aynı zorunlu organa ya da farklı
Ģubelerde üst üste iki olağan genel kurulla asil olarak seçilenlere uygulanır. ġube bölgesi herhangi
bir nedenle değiĢmiĢ olması halinde de iki dönemden fazla seçilememe kuralı geçerlidir.
ġube olma üye sayısına ulaĢamayan il temsilciliklerinin birleĢmesi ile oluĢturulan
birleĢtirilmiĢ Ģube zorunlu organlarında yapılan görevler iki dönem kuralında değerlendirilmez.
Mevcut bir Ģubeye il temsilciliği bağlanmıĢ ise bu Ģubelere bağlı il temsilciliklerindeki
görevler dahil olmak üzere il/ilçe temsilciliklerinde yapılan görevler iki dönem kuralında
değerlendirilmez. Ġl temsilciliklerinin bağlı oldukları Ģubelerde yer alan Ģube zorunlu organ
görevleri ise iki dönem kuralına tabidir.
ġube olağan genel kurulunda zorunlu organa seçildikleri halde göreve baĢlamayanlar ile
merkez organlarına seçilme ya da baĢka bir sebeple Ģube organlarındaki görevlerinden ayrılanların
Ģubedeki seçilmiĢlikleri iki dönem hesabında değerlendirilir.
Merkez ya da Ģube zorunlu organlarına genel kurullarda yedek olarak seçilenler, aynı
dönem içinde asil görev yapmıĢ olsalar bile iki dönemden fazla seçilememe kuralında
değerlendirilmez.
Ġki dönem kuralına tabi olanlar takip eden ilk olağan genel kurulda aynı zorunlu organa
aday olamazlar.
Birleşik Oy Pusulası
Madde 35 – Her kademedeki organların seçimleri serbest, eĢit, gizli oy, açık sayım ve
döküm esasına göre çarĢaf liste ile yapılır. ÇarĢaf listeler, tüm adayların, aday oldukları organ ve
delegeliğe göre sıralandıkları listelerdir.
ÇarĢaf listelerde yer alacak isimlerin sırası divan baĢkanlığının Genel Kurul huzurunda
yapacağı kura ile belirlenir.
Temsilcilik seçimlerinde çarĢaf liste, divan baĢkanlığı tarafından hazırlanır ve çoğaltılır,
divan baĢkanı tarafından imzalanır.
Ġlçe Seçim Kurulları tarafından gerçekleĢtirilen Ģube ve genel merkez seçimlerinde çarĢaf
liste divan tarafından hazırlanır, çoğaltılır ve ilçe seçim kuruluna teslim edilir.
Oy Kullanma
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Madde 36 - Her seçmen kendi oyunu kendisi kullanır. Oy kullanma iĢlemi, çarĢaf listede
yer alan aday adlarının yanı iĢaretlenerek yapılır.
Seçimi yapılan organın asıl üyeleri kaç kiĢi olacaksa, en çok o kadar ad iĢaretlenir.
ÇarĢaf liste, seçim kurulunca hazırlanmıĢ mühürlü zarfa konularak sandığa atılır.
Oy kullanan delege, delege listesini imzalar.
Oyların Sayım ve Dökümü
Madde 37 - Organ seçimlerinde, içine oy atılmak üzere seçim kurulunca bir sandık ya da
yeteri kadar sandıklar kullanılır.
Genel kurullarda yapılan organ ve delege seçimlerinde çarĢaf liste, gizli oy, açık sayım
ilkesine uyulur.
Sayım, geçerli oyların, aday adlarının karĢısına konulan iĢaretlerin sayılması suretiyle
yapılır. Adaylara eĢit oy çıkması halinde kura ile belirleme yapılır. Ancak, eĢit oy alan adaylardan
biri kadın ise kadın üye kazanmıĢ sayılır.
Geçersiz Oylar
Madde 38 - Seçimlerde geçersiz sayılacak oylar Ģunlardır:
a) Seçim kurulunca hazırlanmamıĢ oy pusulası ve belgelerle kullanılmıĢ oylar.
b) Oy pusulasında belirsiz yerlere yapılan iĢaretler bulunan oylar.
c) Seçimi yapılan organın asıl üye sayısından fazla aday adının iĢaretlendiği oy
pusulaları ile verilen oylar.
d) Oy verenin kimliğinin anlaĢılmasını sağlayacak iĢaretler taĢıyan oy pusulaları ile
kullanılan oylar.
Seçim Sonuç Tutanağı
Madde 39 - Oyların sayım ve dökümünden sonra, seçim kurulu veya divanın onayını
taĢıyan, örneğine uygun bir seçim sonuç tutanağı düzenlenir.
BeĢ suret olarak düzenlenen seçim sonuç tutanağının birer örneği, her organın en yaĢlı
üyesine, eski yönetim kurulu baĢkanına ve bir üst organın yönetim kuruluna verilir ya da
gönderilir.
Seçime İtirazlar
Madde 40 - Seçimlere itiraz öncelikle divana yapılır. Merkez Genel Kurulu seçimlerine
itiraz, Merkez Genel Kurulu Divanına yapılır. Genel Kurul Divanına yapılan itirazlar hemen, diğer
kademelere yapılan itirazlar en geç iki gün içinde sonuçlandırılır.
Devir ve Teslim
Madde 41 - Merkez, Ģube, il ve ilçe temsilciliği ile iĢyeri temsilciliği genel kurullarında
organlara ve delegeliğe seçilenler, mazbata alır almaz göreve baĢlarlar.
Devir-teslim iĢlemleri en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.
Birleşecek ve Birleşemeyecek Görevler
Madde 42 - Genel Merkez, Ģube, il ve ilçe temsilciliği organlarına asıl üye olarak
seçilenlerin, bir alt birim organındaki görevleri sona erer.
Seçilenlerin Görev Bölüşümü
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Madde 43 - Genel Merkez, Ģube il ve ilçe temsilciliği ile iĢyeri temsilciliği organlarına
seçilenler, en geç iki gün içinde en yaĢlı üyenin baĢkanlığında toplanarak görev bölüĢümü
yaparlar.
V. YÜRÜRLÜK
Yürürlük Tarihi
Madde 44 - Bu Yönetmelik 15 / 02 / 2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme Yetkisi
Madde 45 - Bu Yönetmeliği EĞĠTĠM-Ġġ Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Orhan yıldırım
Genel BaĢkan

Ebru SUNGAR
Genel Sekreter
Bilal ġENER
Genel Örgütlenme Sekreteri
Suat ÖZKOLAY
Genel Eğitim Sekreteri

Hüseyin KARA
Genel Mali Sekreter

Maksut BALMUK
Genel Özlük Hukuk ve TĠS Sekreteri
ġükrüBALUN
Genel Basın-Yayın ve UA. ĠliĢkiler Sekreteri
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