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İL – İLÇE VE ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLİKLERİNE 

 

 
Sendikamız temsilcilikleri için yapılacak olan seçimlerde adaylık başvuruları 27 Eylül Salı günü 

başlayacak ve 11 Ekim Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 11 Ekim Salı günü akşam aday 

listesi ilan edilecektir. Listelere itiraz etme süresi iki gün olup 12-13 Ekim günleri mesai saatleri 

içerinde oluşturulan seçim kuruluna dilekçe ile yapılacaktır. İtirazlar değerlendirildikten sonra 14 Ekim 

Cuma günü kesin listeler ilan edilecektir. Seçimlerde 13 Ekim Perşembe günü mesai saati sonuna 

kadar sisteme girişi yapılarak üye numarası tanımlanan her üye oy kullanabilecektir.  14 Ekim Cuma 

günü kesin aday-seçmen listesi ve oy pusulaları hazırlanacak ve seçim sandık kuruluna teslim 

edilecektir. Seçimler serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre, 15 Ekim Cumartesi ya da 

16 Ekim Pazar günü yapılacaktır. 

 Gereği için bilgilerinize sunulur. 

 

 

 

                                                                                
       Özerdinç Öztaş                                                  Levent Kuruoğlu 

Genel Başkan Yardımcısı                                                                 Genel Başkan 
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393 dosya numarası ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kuruluşu 

onaylanan, kütük numarası 06-MS-506 olan Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikasının 

(Hürriyetçi Eğitim Sen) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda 

belirtilen yeter sayıda üyesi bulunan il – ilçe ve üniversitelerde; 

A) Şube kurucular kurulu üyeleri (400’den fazla üyesi olan illerde) 
B) İl temsilcisi ve il yönetim kurulu üyeleri (100 – 400 arası üyesi olan illerde) 
C) İlçe Temsilcisi ve yönetim kurulu üyeleri (50’den fazla üyesi olan ilçelerde) seçim 

yapılarak tespit edilecektir. 
D) Üniversitelerde 4688 Sayılı Kamu Personeli Sendikaları Kanunu Madde 23’e göre 

yapılacaktır. 
 

Hürriyetçi Eğitim Sen Tüzüğü gereği 1000 üyeye kadar olan tüm seçimlerde üyelerin tamamı 

oy kullanabilecektir.  

Adaylarda Aranacak Şartlar 

Şube kurucular kurulu ve yönetim kurulu üyesi, il temsilcisi ve il temsilciliği yönetim kurulu 

üyesi, ilçe temsilcisi ve ilçe temsilciliği yönetim kurulu üyesi olmak, seçilmek, başvuruda bulunmak ve 

görev almak isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Medeni hakları kullanmaya ehil ve hizmet kolunda fiilen çalışıyor olmak. 
c) Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş bulunmak. 
d) Kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile 

ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, 
kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, 
terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm 
giymemiş olmak. 

 

Buna göre; 

Seçimlerde aday olma şartını taşıyan ve dileyen her üye hür iradesi ile şube, il, ilçe ve 

üniversite temsilciliğine adaylık başvurusu yapabilecektir. 

A) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 18. Maddesi 

uyarınca sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur. Bu bakımdan üye sayısı 400 üzerinde olan 

illerimizde de şube kurucular kurulunu belirlemek için ön seçim yapılacaktır.  

Kurucu şube başkanı adayları listeleri ile birlikte seçime girebilecekleri gibi liste oluşturmadan 

da seçime tek aday olarak katılabilir. Burada tek adaylı yahut listeli olarak bir usul belirlenmek 

istenirse örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Erdinç Öztaş koordinatörlüğünde 

belirlenebilir.  
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Bunun için adaylık başvurusu yapacak olanlar, süresi içinde verecekleri dilekçeye hangi 

göreve talip olduklarını belirterek ya da listeleri ile birlikte başvuru yapacaklardır. 

Liste olarak girilecek seçimde görevler: 

Kurucu şube başkanı 

Kurucu şube sekreteri  

Kurucu şube başkan yardımcısı (5 kişi) 

Şube kurucu başkanlığı (tek adaylı ya da yedi kişilik listeli) seçimlerinden sonra kurucu 

yönetim kurulu şube kurucular kurulu için istişare yolu ile en çok otuz dört kişi ile oluşturulan şube 

kurucular kurulu listesi ile il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne başvuru yapabileceklerdir.  Fazladan 

aday çıkmayan yerlerde seçim yapılmayacaktır. Bu durumda şube kurucular kurulu şube 1. Olağan 

Genel Kuruluna kadar merkez yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. 

B) İl temsilciliği ve yönetim kurulu üyelikleri üç, beş veya yedi kişiden oluşacaktır. 

Bunun için il temsilciliği adaylık başvurusu yapacak olan üyelerimiz, süresi içinde verecekleri 

dilekçeye listeleri ile birlikte başvuru yapabilecekleri gibi tek aday olarak da başvuru 

yapabileceklerdir. Liste ile başvuru yapılacak olursa temsilcilik yönetim kurulu; temsilci ile mali ve 

örgütlenmeden sorumlu iki yardımcı ve en çok dört üyeden oluşur. 

C) İlçe temsilciliği ve yönetim kurulu üyelikleri üç, beş veya yedi kişiden oluşacaktır. 

Bunun için adaylık başvurusu yapacak olan üyelerimiz, süresi içinde verecekleri dilekçeye 

hangi göreve talip olduklarını belirterek başvuru yapacaklardır. Temsilcilik yönetim kurulu; temsilci ile 

mali ve örgütlenmeden sorumlu iki yardımcı ve en çok dört üyeden oluşur. 

D) Üniversite temsilcilik seçimleri için üniversitede ayrı birimler olarak kabul edilen (fakülte 
ve meslek yüksek okulları gibi) birimlerde; 

“İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri 

Madde 23 – (Değişik: 4/4/2012-6289/16 md.) 

İşyerlerinde 30 uncu madde uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok 

üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyerindeki kamu 

görevlisi sayısı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında 

ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş işyeri 

sendika temsilcisi seçilebilir. Bu temsilcilerden biri ilgili sendika tarafından baş temsilci 

olarak görevlendirilebilir.” denildiğinden her birimde ayrı ayrı temsilcilik seçimleri 

yapılabilecektir.  

Tüm seçim işlemleri üniversite, il ve ilçelerde kuruluş aşamasında resmi olarak 

görevlendirilmiş geçici temsilcilikler aracılığı ile, belirlenen kural ve kaidelere göre yürütülecektir. Her 

aday için eşit imkan ve fırsatlar oluşturulacaktır. Geçici temsilcilikler adaylık başvurularının alınması 
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ve seçim işlemlerini yürütmesi için 3 kişilik seçim kurulu oluşturacak ve seçim kurulunda görev 

alacaklar herhangi bir göreve adaylık başvurusu yapamayacaklardır. 

 

Seçimlerin Yapılışı 

Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı (pasaport, ehliyet) beyanı ile listedeki isminin 

karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 

Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir listedeki 

isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın 

işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır. 

Seçimlerde sandık mahallinde hiç kimse kendisinin veya herhangi bir adayın seçilmesi veya 

seçilmemesi için propaganda yapamaz. Sandık kurullarının görevlerine kimse müdahalede 

bulunamaz. 

Seçimlerde listede adı yazılı olan üyeler oy kullanır. 11 Ekim tarihine kadar üye yönetim 

sistemine girişi yapılarak sendikamız üyesi olan bir seçmenin listede adı bulunmuyorsa sandık kurulu 

kararı ile listeye eklenebilir ve oy kullanabilir. 

İl temsilciliklerinden; 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre şube açmak için yeterli üye 

sayısına ulaşamayan illerde genel merkezce uygun bulunan bir şubeye bağlı olarak çalışabilecektir. 

 

 
 


