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BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 
ŞUBE GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 

 
MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI: 
İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün 26 ıncı maddesi 

uyarınca, üye sayısı 500’ü aşan şubelerde, Şube Genel Kurulunu 
oluşturacak delegelerin seçiminde uygulanacak esas ve usullerin 
belirlenerek, tüm şubelerde uygulama birliğinin sağlanmasıdır. 

 
MADDE 2- DELEGELERİN NİTELİĞİ: 
Tüm sendika üyeleri, delege seçimine katılma, seçme ve 

seçilme haklarına sahiptirler.  
Seçilen delegeler, delegelik sıfatlarını yitirmedikleri sürece, 

seçimi izleyen ilk olağan genel kurul ile bir sonraki olağan genel 
kurul öncesinde yapılacak yeni delege seçimlerine kadar geçen süre 
içinde toplanacak olağanüstü genel kurullara katılma hakkına 
sahiptir.  

 
MADDE 3- DELEGE SEÇİMİ HAZIRLIKLARI: 
Şube yönetim kurulu, genel yönetim kurulunun yazılı olurunu 

almak koşuluyla belirlediği olağan şube genel kurul tarihinden yirmi 
gün önce sonuçlanacak biçimde, şube delege seçim takvimini 
hazırlar. 

Bu takvimde: 
a) Delege seçimlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri, 
b) Şubeye bağlı işyerleri için delege seçiminin yapılacağı yer, 

gün ve saatler saptanır. 
Delege seçim takviminin bir nüshası genel merkeze gönderilir. 

Genel merkez, üç işgünü içinde şubeye bağlı işyerlerindeki üyeleri 
gösteren üye listelerini ve her işyerinden seçilecek delege sayısını 
şube yönetim kuruluna bildirir. 
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MADDE 4- SEÇİMLERİN DUYURULMASI: 
a) Şube yönetim kurulu, delege seçimi yapılacak işyerlerinde 

çalışan üyelerin sayılarıyla, her işyerinden seçilecek delege 
sayılarını şube ilan tahtasında üç gün süreyle ilan eder.  

 Askı süresi içinde işyerlerinin üye ve delege sayılarına karşı 
genel yönetim kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Genel yönetim 
kurulu bu itirazları askı süresinin bitmesini takip eden iki iş günü 
içinde kesin olarak karara bağlar. İtirazlar sonucunda daha önceki 
tespitlerde bir farklılık olmuşsa, son durumu gösterir listeler ile 
delege sayılarını şubeye gönderir. 

b) Şube yönetim kurulu, işyerleri delege sayılarının 
kesinleşmesini takiben, delege seçimi yapılacak işyerinde çalışan 
üyelerin isim listesini (Ek-1 işyeri delege seçimi duyurusu) örnek 
duyuru ile birlikte seçim gününden 7 gün önce işyeri ilan tahtasına, 
bu mümkün değil ise, şube ilan tahtasına, bu da mümkün değilse, 
şube yönetim kurulu tarafından belirlenecek yere, üyelere 
duyurulmak kaydıyla asar.   

İşyerinde çalışan üyelerin isim listelerine ilişkin ilan, üç gün 
süreyle askıda kalır. İşyeri delege seçim duyurusu ise delege seçimi 
tamamlanıncaya kadar askıda kalır 

İlan süresi içinde üyeler, şube veya genel merkeze başvurarak 
listeye itiraz edebilir.  

İtirazlar askı süresini takip eden iki işgünü içinde başvurulan 
kurul tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuç 
ilgili üyeye; karar genel yönetim kurulu tarafından verilmiş ise, şube 
yönetim kuruluna bildirilir.  

 
MADDE 5- DELEGE ADAYLIĞI BAŞVURUSU: 
Delege adaylığı başvuruları, seçim gününden önceki ikinci 

günün çalışma saatleri sonuna kadar şube yönetim kurulu üyelerine 
veya genel yönetim kuruluna yapılır. Genel yönetim kuruluna 
yapılan başvurular ilgili şubeye bildirilir. 

Sendika şubesinin bulunduğu il sınırları dışında bulunan 
işyerlerinde yapılacak seçimler için adaylık başvuruları baştemsilci 
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veya onun yokluğunda yerine bakan temsilci veya temsilci ataması 
yapılmamış işyerlerinde, şube yönetim kurulunca belirlenerek 
ilanda duyurulmuş bulunan üyeye de yapılabilir.  

İşyerinde yapılacak delege seçiminde, seçilecek delege 
sayısı 10’un altında ise bu sayıdan en az bir fazla delege 
adayının, seçilecek delege sayısı 10 ve 10’un üzerinde ise bu 
sayıdan en az %10 fazla sayıda delege adayının başvuru 
yapmaması halinde, delege seçim duyurusunda ilan edilen başvuru 
süresi ve delege seçim tarihi yedi gün uzatılır. Bu süreler sonunda 
müracaat eden delege adayları ile delege seçimi yapılır. 

Adaylık başvuruları (Ek-2A) örnek form ile yapılır. Delege 
adaylığı için başvuran üyeye, başvuruyu alan yetkili tarafından 
görevi ve adı soyadı yazılmak suretiyle imzalandıktan sonra (Ek 
2B) örnek formu verilir.  

 
MADDE 6- OY PUSULALARI: 
Delege adaylığı başvuru süresinin bitiminden sonra kesinleşen 

delege aday listesi, şube yönetim kurulunca, işyerleri de belirtilerek 
birleşik oy pusulası haline getirilir. 

Oy pusulasında adayların sıralaması, adları dikkate alınarak, 
alfabetik esasa göre yapılır. 

Oy pusulaları oy kullanacak üye sayısı kadar çoğaltılarak şube 
mührü ile mühürlenir. 

Oy pusulaları (Ek-2C) formunda gösterildiği şekilde hazırlanır.  
 

MADDE 7- SEÇİM YERİ, SAATİ, VE SANDIK KURULU: 
Delege seçimleri işyerinde, bu mümkün değilse şube binasında, 

bu da mümkün değilse şube tarafından belirlenerek üyelere 
duyurulan yerde ve saatler arasında yapılır.  

İşyerinde çalışan üye sayısı ikiyüzün altında ise bir, üzerinde 
ise her ikiyüz üye için bir olmak üzere seçim sandığı konulur. 

Her sandık için, o sandıkta oy kullanacak ve aday olmayan 
üyeler içinden sandık kurulunda görev almak isteyenler arasından 
kura ile belirlenen iki üye ve bir şube yönetim kurulu üyesi veya 
şube yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir başkan olmak 
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üzere üç kişilik Sandık Kurulu oluşturulur. Sandık kurulu üyelerinin 
okur-yazar olmaları zorunludur.  

MADDE 8- SEÇİMLER: 
Seçimler, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına 

göre yapılır. 
Oy verme işlemine, sandık kurulu ve genel yönetim kurulunun 

görevlendireceği gözlemci nezaretinde başlanılır. Üyeler oylarını 
gizli olarak kullandıktan sonra üye listesindeki isminin karşısındaki 
yeri imzalar.  

Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu tarafından verilen 
mühürlü oy pusulalarında tercih edilen adayın isminin işaretlenmesi 
ile kullanılır. Mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla 
adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları ile başka şekillerde 
kullanılmış oylar geçersizdir.  

Oy verme işlemi sonunda tasnif, sandık kurulu tarafından ve 
açık biçimde yapılır. 

Tasnif sonuçları (Ek-3) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. 
Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların 
isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, 
sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır. Üç nüsha 
düzenlenen tutanağın bir nüshası temsilcilik odasında veya şubede 
üç gün süre ile askıya çıkarılır. Birer nüshası, genel merkez ve 
şubeye verilir.  

Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda 
yapılacak sıralamada, öncelikle sendika tüzüğünde belirlenmiş 
organlarda görev alınması veya eğitimlere katılması hali öncelik 
sağlar. Burada da farklılık yoksa, öğrenim durumuna bakılır. 
Öğrenim durumlarının aynı olması halinde kura yoluna başvurulur. 

Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç 
tutanakları, şube yönetim kurulunca birleştirilir. 

Askı süresi içinde yapılacak itirazları inceleme yetkisi, genel 
yönetim kuruluna aittir. 

Yapılacak itirazlar, askı süresini takip eden iki işgünü içinde 
karara bağlanır.  

Oy pusulaları ve diğer belgeler iki ay süre ile şubede saklanır. 
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MADDE 9- KADIN VE ERKEK ÜYELERİN TEMSİLİ: 
Seçim yapılacak işyerinde çalışan kadın veya erkek üyelerin 

oranı, çalışan toplam üyelerin  % 10’unu geçiyorsa, işyerinden şube 
genel kurulu için yapılan delege seçimlerinde bu cinsiyetten aday 
bulunması kaydıyla seçilen delegeler arasında bu cinsiyete delege 
sayısının en az % 10’u oranında temsil olanağı sağlanması 
zorunludur. 

Bu maddede düzenlenen ve kota uygulanması gereken 
durumlarda, belirtilen kota tamamlanıncaya kadar, kadın veya erkek 
üyelerden en yüksek oyu almış bulunanlar delege olmaya hak 
kazanır. Kalan eksik delegelikler için cinsiyetlerine bakılmaksızın, 
en çok oy alanlara göre sıralama yapılır.  

 
MADDE 10- YÜRÜRLÜK 
İşbu yönetmelik Genel Yönetim Kurulunun 03.08.2007 tarih 

ve 375 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Delege Seçim Yönetmeliği 8

EK - 1 ) 
BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI 

....................... ŞUBESİ 
.......................................................................... İŞYERİ 

DELEGE SEÇİMİ DUYURUSU 
Şubemizin ..........’inci Olağan Genel Kurulu, Sendikalar Yasası ve 

Anatüzüğümüz uyarınca delege usulü ile ....../........./................. tarihinde 
yapılacaktır. 

Şubemiz Genel Kuruluna katılmak üzere işyerinizdeki üyelerimiz arasından 
(.........) delege seçilecektir.  

Sendikamızın Şube Genel Kurulu Delege Seçim Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca, seçilecek delegeler içinde kadın - erkek sayısı en az (.........) kişi 
olacaktır.)  

Delege seçimi, .................... tarihinde ........./.......... saatleri arasında, (işyerinde 
/ şube binasında, ............................................................................................... 
adresinde) ve (.........) sandıkta yapılacaktır. 

Sendikamızın şube genel kurulu delege seçim yönetmeliği hükümleri 
uyarınca,  delege seçimi için gerekli olan, işyerinde seçilecek delege sayısından en 
az % 10 fazlası kadar delege adaylık başvurusu şartı gerçekleşmediği takdirde, 
delege adaylığı başvuru süresi bir hafta uzatılacak ve delege seçimi yukarıda 
belirtilen seçim gününden yedi gün sonra aynı yerde ve aynı saatler arasında 
yapılacaktır.  

İşyerinde çalışan üyelerimizi gösteren isim listeleri işbu duyuruyla birlikte 
(işyeri / şube) ilan tahtasına asılmış olup, delege seçimi sonuçlanıncaya kadar 
askıda kalacaktır. 

İlan süresi içinde üyelerimiz, şube veya genel yönetim kuruluna başvurarak 
listelere itiraz edebilirler. 

Delegeliğe aday olmak isteyenler ............................. günü çalışma saati 
sonuna kadar şube yönetim kurulu üyelerine veya genel yönetim kuruluna, o da 
mümkün değilse .................................................... isimli üyemize şahsen başvurarak 
adaylıklarını kaydettirebilirler.  

Adaylara, delege adaylık belgesi verilecektir. 
Delege seçiminde oylar, delege adaylarının gösterildiği şube mührüyle 

mühürlenmiş oy pusulalarında tercih edilen adayların isimlerinin işaretlenmesi 
suretiyle kullanılacaktır. 

Mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın işaretlendiği oy 
pusulaları geçersizdir. 

Üyelerimizin bilgilerine saygılarımız ile sunarız. 
 
 
    ŞUBE YÖNETİM KURULU   
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 (EK-2A) 
 

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI DELEGE ADAYLIĞI  
BAŞVURU FORMU  

 
ŞUBESİ : .......................................... 
 
İŞYERİ : .......................................... 
 
DELEGE ADAYININ    
ADI VE SOYADI : .......................................... 
 
İ M Z A S I : .......................................... 
 
ADAYLIK BAŞVURUSUNU 
ALAN YETKİLİNİN  
ADI SOYADI : .......................................... 
 
GÖREVİ : .......................................... 
 
ALINDIĞI TARİH : .......................................... 
 
İ M Z A S I  : ..........................................  
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



Delege Seçim Yönetmeliği 10

 
 

(EK-2B) 
 
 

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI  
DELEGE ADAYLIĞI BAŞVURU FORMU ALINDI BELGESİ 

 
ŞUBESİ : .......................................... 
 
İŞYERİ  : .......................................... 
 
DELEGE ADAYININ    
ADI VE SOYADI : .......................................... 
 
İ M Z A S I      : .......................................... 
 
ADAYLIK BAŞVURUSUNU ALAN YETKİLİNİN  
 
ADI SOYADI   : .......................................... 
 
GÖREVİ : .......................................... 
 
BAŞVURUNUN 
ALINDIĞI TARİH : .......................................... 
 
ALANIN İ M Z A S I   : ..........................................  
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K-2C) 
 
 

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI 
 

………. ………….. ŞUBESİ ………….. GENEL KURULU 
 

…………………. İŞYERİ DELEGE SEÇİMİ OY PUSULASI 
 

 
( X  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
 
(  ) ………………………… 
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(EK-3) 
 
 

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI 
DELEGE SEÇİMİ SONUÇ TUTANAĞI 

 
 
 
Birleşik Metal İş Sendikası ..................................... Şubesine bağlı, ............. 

........ ................................................................. işyeri için delege seçimleri serbest, 
eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm usulü ile ................................... günü yapılmıştır. 

Oy kullanma işlemine (işyerinde / şube binasında, ........................................ .... 
...... ...... ...... ............................... adresinde) saat: ........... 'de başlanılmış ve oy 
kullanma işlemi saat: ...........'de sona ermiştir. 

Seçimde toplam .......... (............................................................) üye oy 
kullanmış olup:  

geçerli oyların sayısı ........... 
(...................................................................................), 

geçersiz oyların sayısı ............. 
(..........................................................................)'dır. 

Aday olanların aldığı oy sayısı (altta / ek oy pusulasında) belirtilmiştir. 
İşbu tutanak, bir nüshası (işyerinde / şubede) ilan edilmek, birer nüshası da 

Şube ve Genel Merkeze verilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenerek 
imzalanmıştır.  

Oy pusulası ve seçim evrakları şubede saklanmak üzere Sandık Kurulu 
Başkanına teslim edilmiştir.  ....../......../........... 

 
 

SANDIK KURULU BAŞKANI      ÜYE        ÜYE 
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DELEGE ADAYLARININ 
 
 
AD VE SOYADI ALDIĞI OY  AD VE SOYADI    ALDIĞI OY 
 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
.............................. .................... ................................ .................... 
 
 

Başkan  Üye  Üye 
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