SAĞLIK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet ÇalıĢanları Sendikası)

ġUBELERĠN DELEGE BELĠRLEME USULÜNE ĠLĠġKĠN
YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Sendikanın tüm Ģubelerinde uygulama birliği
sağlamak için Ģube genel kurulu delegelerinin seçimlerine iliĢkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1)Bu Yönetmelik; Sendikaya bağlı Ģubelerde delegelerin seçimlerine
iliĢkin iĢ ve iĢlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1)Bu Yönetmelik; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
SözleĢme Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu ve 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Sağlık-Sen Ana
Tüzüğü’nün ilgili maddelerine göre hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Sendika: Sağlık ve Sosyal Hizmet ÇalıĢanları Sendikasını (SAĞLIK-SEN),
b) ġube: Sendikaya bağlı Ģube teĢkilatını,
c) Merkez: Sendika Genel Merkezi’ni,
d) Tüzük: Sendika Ana Tüzüğü’nü,
e) ĠĢyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri ve hizmetin niteliği ve yürütülmesi
bakımından tüm birimleri,
f) Seçim Çevresi: ġube faaliyet alanına giren iĢyerlerinin tümünü,
g) Seçim Bölgesi: Seçim çevresinde seçimlere katılacak üyelerin oy kullanmalarını
sağlayacak Ģekilde, Ģube yönetim kurullarınca oluĢturulacak sandık bölgelerini,
h) Seçmen: Delege seçimlerinde oy kullanacak üyelik aidat kesintisi yapılmıĢ üyeyi,
ı) Delege: Genel kurullarda üyeleri temsilen görev yapan seçilmiĢ kiĢiyi,
j) Aday: Delege olmak veya Sendika’nın çeĢitli organlarında görev almak için
müracaat eden üyeleri,
k) Oy Pusulası: Delege seçimlerinde, Ģube seçim kurulu tarafından mühürlenmiĢ
adayları gösterir listeyi,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Seçimlerin YapılıĢı
Madde 5- (1) Seçimler serbest, eĢit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre
yapılır. Delege seçimleri, önceden belirlenen yer, gün ve saatte Genel Merkez yöneticilerinin
birinin gözetiminde veya Genel Merkez tarafından görevlendirilecek yetkilinin gözetiminde
yapılır.

Seçimlerin Yapılacağı Yer
Madde 6- (1) Delege seçimi, Genel Merkezin onayıyla, Ģube yönetim kurulu
kararıyla, temsilcilikler ve iĢyerleri birleĢtirilerek yapılabileceği gibi, temsilcilik ve
iĢyerlerinde ayrı ayrı da yapılabilir. Seçimlerin, Sendika Ģube binasında yapılması da
mümkündür.
Oy Kullanma
Madde 7- (1) Delege seçimlerinde, kesinleĢmiĢ üye listesinde adı yazılı olan üyeler oy
kullanır. Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar.
(2) Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı, üyelik veya delegelik kimlik kartı ile
ispat edilmesinden ve listedeki isminin karĢısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
(3) Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu baĢkanı tarafından verilen, adayları
gösterir Ģube seçim kurulu baĢkanınca mühürlenmiĢ listedeki isimlerinin iĢaretlenmesi
suretiyle kullanılır. Seçilecek delege sayısından fazla adayın iĢaretlendiği oy pusulaları ile
diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.
(4) Bir üye, birden fazla oy kullanamaz.
Adaylarda Aranacak ġartlar
Madde 8- (1) ġube delegesi olabilmek için üyelik aidat kesintisinin, oy kullanacağı
Ģubeye yapılıyor olması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurulların TeĢkili ve Delege Seçimleri
Sendika Genel Kurulunun TeĢekkülü
Madde 9- (1) Sendika Genel Merkezi’ nin olağan genel kurulu, Tüzüğün 14. maddesi
doğrultusunda yapılır.
ġube Genel Kurulunun TeĢekkülü
Madde 10- (1) 4688 sayılı Kanun’un 9. maddesi ve Tüzüğün 36. maddesi gereğince;
üye sayısı 1000 (bin)’i aĢan Ģubeler genel kurullarını delege ile yapabilirler. ġube genel
kurulları, üye sayısı 500-1500 arasında olanlar için 100 (yüz), üye sayısı 1500’den fazla
olanlar için 150 (yüz elli) delege ve doğal delegeler ile yapılır.
(2) Genel kurullarını delegeler ile yapacak Ģubelerde, yönetim (7 üye) ve denetleme
kurulu (5 üye) asil üyeleri, doğal delegedir.
(3) Üye sayısı 1000 (bin)’in altında olan Ģubeler ise genel kurullarını, üye listeleri ile
yapabilirler.
(4) ġube Genel Kurulunun yönetim ve denetleme kurulu asil üyeleri haricindeki
delegeleri; Ģube genel kurulundan en az bir ay önce; üyelik ödentisi kesintisi yapılan üyelerin
katıldığı ve gizli oyla gerçekleĢtirilecek delege seçimi ile belirlenir.
Delege Seçimi Takvimi ve Hazırlıklar
Madde 11- (1) ġube yönetim kurulu, Genel Merkezin onayı ve Ģube yönetim kurulu
kararı ile olağan Ģube genel kurulu tarihini belirler. Genel kurul kararı alındıktan sonra, delege
seçimleri Ģube genel kurulu tarihinden en az bir ay önce sonuçlandırılır.
(2) Belirlenen seçim takvimi çerçevesinde; delege seçimlerinin baĢlangıç ve bitiĢ
tarihleri, seçim bölgeleri ve her seçim bölgesinden seçilecek delege sayısı, delege seçiminin
yapılacağı yer konularını içeren yönetim kurulu kararı, karar defterine yazılır.

Delege Sayılarının Tespiti
Madde 12- (1) ġubenin aidat ödeyen toplam üye sayısı, Tüzüğün 36.maddesinde
belirtilen Ģube delege sayısına (doğal delegeler hariç olmak üzere) bölünerek anahtar sayı
bulunur. Anahtar sayı, kaç üyeye bir delege düĢeceğini ifade eder. Bu delegeler, temsilcilik ve
iĢyerlerinin üye sayısına göre paylaĢtırılır.
(2) Temsilciliklere ve her iĢyerine kaç delege düĢeceği, Ģube yönetim kurulunca tespit
edilerek, yazılı olarak karara bağlanır.
(3) ġubeye bağlı ve genel kurul kararı alındığı tarihten geçerli olmak üzere, her iĢyeri
bir seçim bölgesi sayılır. Ancak, iĢyerindeki aidatlı üye sayısı anahtar sayının altında ise
birden fazla iĢyerleri birleĢtirilerek delege seçimi yapılır. BirleĢtirmede, mekânların yakınlığı
dikkate alınabilir.
Oy Kullanacak Üye Listeleri
Madde 13- (1) Tüm üyeler, delege seçimine katılma, seçme ve seçilme haklarına
sahiptir. Üyeler, Ģube yönetim kurulu kararı doğrultusunda seçme ve seçilme haklarını, fiilen
çalıĢtıkları iĢyerlerinde kullanabilecekleri gibi kadrolarının bulunduğu iĢyerlerinde de
kullanabilirler.
Delege Adaylarının Tespiti
Madde 14- (1) Delege seçimleri konusunda yetki ve sorumluluk, Ģube yönetim
kurulundadır. ġube yönetim kurulu, delege seçimlerinin yapılacağı tarihten önce, delege
adaylarının adaylık müracaatlarını sağlamak için iĢyeri ilan tahtalarında, seçim tarihini ve
delege olmak isteyen adayların Ģube yönetim kuruluna müracaatlarının gerektiğini ilan eder.
Ġlanın askıya çıkarılması ve indirilmesi sırasında, sendika üyelerinden en az 2 (iki) kiĢinin
imzalayacağı bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak, Ģube tarafından muhafaza edilir.
(2) Delege seçimlerine yoğun katılımı sağlamak için varsa Ģubenin internet sitesi ve
cep mesaj sisteminden de yararlanılabilir.
(3) Aday olmak isteyen üyeler, ilanın asılmasından itibaren, 3(üç) gün içerisinde bir
dilekçeyle Ģube baĢkanlığına müracaat eder. ġube baĢkanlığı, yapılan baĢvuruları gelen evrak
defterine kaydeder.
(4) Delege aday listeleri, Ģube yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda,
adayların soyadları esas olmak üzere alfabetik sıraya göre veya aday baĢvuru sırasına göre
seçim bölgeleri itibariyle ayrı ayrı oy pusulası haline getirilir ve oy kullanacak üyelere
yetecek sayıda çoğaltılarak mühürlenir.
Listelerin Ġlanı
Madde 15- (1) ġube yönetim kurulu delege seçim tarihinden 7(yedi) gün önce; seçim
gününü ve seçimlerin yapılacağı yeri ve saati ilan eder.
Listelere Ġtiraz
Madde 16- (1) Listelerde ismi bulunmayanlar veya baĢka sebeple listelere itirazı
olanlar, ilan süresi içerisinde itiraz edebilirler.
(2) Ġtirazlar, Ģube yönetimi tarafından incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde
sonuçlandırılır. Ġtirazın haklı görülmesi halinde, itirazı yapan üyenin ismi listeye eklenir.
Haklı görülmezse, durum gerekçeleriyle birlikte üyeye bildirilir.
(3) Ġtiraz süresinden sonra oluĢan listeler, kesin listedir.
Delege Seçimlerinin Yapılması
Madde 17- (1) ġube delegelerinin seçimi, olağan genel kurul için belirlenen tarihten
en az bir ay (otuz gün) önce sonuçlandırılır.

Delege Seçimlerinin Ertelenebileceği Haller
Madde 18- (1) Delege seçimi baĢlanmadan veya oy kullanma iĢlemi baĢladıktan
sonra, seçimlerin baĢlamasını veya oy kullanmanın devamını imkânsız hale getiren ve
önceden öngörülmesi mümkün olmayan olağanüstü bir durumun meydana gelmesi halinde,
Sandık kurulunca düzenlenen bir tutanakla seçim ertelenebilir.
(2) Delege seçimlerinin ertelenmesi halinde, delege seçimine iliĢkin olarak önceden
yapılmıĢ olan tüm iĢlemler geçerli olup, ertelenen seçimler Ģube yönetim kurulu tarafından
belirlenen tarihte yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde yapılır.
Seçmenlerin Görev ve Yükümlülükleri
Madde 19- (1) Seçmenlerin görevleri Ģunlardır:
a) Seçmen listesini imzalayan üye, matbu oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını
kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar.
b) Her üye, kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.
c) Üye, oy’unu serbest olarak kullanır. Üyeye, kimsenin hiçbir Ģekilde müdahale
etmeye hakkı yoktur.
ç) Oy pusulalarına, oy’un kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve iĢaret
konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.
d) Oy zarfı içine bir oy pusulası konur. Birden fazla oy pusulası olursa, geçersiz
sayılır.
(2)Aday olmadığı halde, adı listeye yazılan ve iĢaretlenen kiĢilere verilen oylar
geçersizdir. Ancak, diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır. Oy pusulasının tümü geçersiz
sayılamaz.
Delege Seçimi Sandık Kurulunun OluĢması
Madde 20- (1) Sandık kurulu; delege seçimini yönetmekle görevlendirilen 1 (bir)
üyenin baĢkanlığında, üyeler arasından belirlenen 2 (iki) üye olmak üzere 3 (üç) kiĢiden
oluĢur.
Delege Seçimi Sandık Kurulunun Görevleri
Madde 21- (1) Sandık kurulu üyeleri, aynı zamanda tasnif heyeti görevi de yaparlar.
Görevleri, seçim sonuçlarının tespiti ve zaptın tutulmasına kadar devam eder.
(2) Oy zarfları, sandık kuruluna sayı ile verilir. Sandık kurulu bu zarfların zayi
olmamasına dikkat eder, aksi halde eksik çıkmasından sorumludur. Kullanılmayan oy zarfları,
delege seçimini yönetmekle yetkilendirilmiĢ kiĢiye tutanakla teslim edilir.
(3) Sandık açılmadan önce; oy kullanan ve kullanmayan üyelerin adedi, seçmen
listesindeki imzalar sayılarak tespit edilir ve tutanağa yazılır.
(4) Sandık açılır ve sandıktan çıkan zarflar sayılır. Sandıktan çıkan zarfların adedi,
imzaların miktarından fazla olursa, fazla miktar kadar zarf, zarflar arasından çekilerek iptal
edilir ve tutanağa yazılarak tasnif iĢlemine geçilir.
(5) Delege seçimlerini yönetmekle görevli kiĢinin her türlü gayretlerine rağmen, oy
verme ve oyların tasnifi sırasında çıkabilecek ihtilafları yetkililerin giderememesi halinde,
hazırlanan rapora göre Genel Merkez Yönetim Kurulu gereken kararları alır ve uygular.
Delege Seçimi Sonuçları ve Ġlanı
Madde 22- (1) Oy kullanma iĢlemi tamamlandıktan sonra, sandık kurulu tarafından
oyların tasnifi yapılır.
(2) Sayım sonucu adaylar, en çok oy alan baĢa yazılmak suretiyle, oy miktarlarına
göre delege seçimi sonuç cetvelinde sıraya konulur. EĢit oy alan adaylar arasında, sandık

kurulunca kur’a çekilir. Kur’a, sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç
tutanağa iĢlenir. Bu suretle, seçim bölgesinde delege seçilenler belirlenmiĢ olur.
Delege Seçim Sonuçlarına Ġtiraz
Madde 23- (1) Seçim sonuçlarının askıda kalma süresi içerisinde, dilekçe ile Ģahsen
Ģubeye veya Genel Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra
yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
(2) Ġtiraz eden aday, iddialarını ispatlayacak bilgi ve belgeleri itiraz dilekçesine
eklemek zorundadır. ġube yönetim kurulu, itirazı mevcut belgelere göre 2 (iki) gün içinde
karara bağlar. Ġtiraz üzerine verilen karar, seçimin yapıldığı mahalde ve Ģube binasında ilan
edilir.
(3) Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yapılan itirazın sonucu Ģubeye bildirilmeden,
Ģube genel kurulu ile ilgili iĢlemlere baĢlanamaz. Genel Merkez Yönetim Kurulu, itiraz
hakkındaki kararını, itirazın Genel Merkeze intikalinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Ģubeye
bildirir. Ancak, bu süre içinde bildirilmeyen kararlar reddedilmiĢ sayılır.
(4) Seçim sonuçları, itiraz süresinin geçmesiyle kesinleĢmiĢ olur.
Delege Seçimlerinin Yenilenmesi
Madde 24- (1) Delege seçimlerinde yönetici veya üyeler tarafından; kanun, tüzük ve
yönetmeliklere aykırı olarak, seçimlere hile karıĢtırılması veya herhangi bir Ģekilde seçimlerin
hileye dayandığının tespiti halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu o seçim bölgesine ait
delege seçimlerini iptal eder ve görevlendireceği bir komisyon marifetiyle en geç 10(on) gün
içinde delege seçimini yeniler.
(2) Genel Merkez Yönetim Kurulu, hileye baĢvuranlar hakkında cezai müeyyide
istemi yanında, Sendika’nın bu sebeple uğradığı maddi zararın tazmini yoluna da gidebilir.
Ayrıca, hile ve usulsüzlük sebebiyle seçimlerin yenilenmesine sebep olanlar ve kusurlu
görülenler, Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilirler.
Delegelik Süresi
Madde 25- (1) Delege sıfatı, müteakip genel kurul için yapılacak delege seçimi
tarihine kadar devam eder.
(2) Mevcut delegeler, müteakip olağan genel kurul tarihine kadar geçecek süre
içerisinde yapılacak olağanüstü genel kurullara delege sıfatıyla katılırlar.
(3) Üyeliği sona eren delegelerin, delegelik sıfatları sona erer. Ancak, seçildikleri
dönem içerisinde emekli olanların delegelikleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam
eder.
(4) ġube yönetim veya denetleme kurulu üyesi olup, Ģube genel kurullarında doğal
delege olanlar; yönetim veya denetleme kurullarına seçilememeleri ve görevlerinin sona
ermesi halinde, daha sonra yapılacak olağan veya olağanüstü Ģube genel kurullarına delege
sıfatı ile katılamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlülük
Madde 26-(1) Bu Yönetmelik, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 17/06/2014 tarih
ve 96 sayılı kararı ile onaylanarak, yayımlanması tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

