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1. 

GİRİŞ 
Bu yönetmelik Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma 
Sandığı Vakfı resmi senedinde 10.2.2.4 maddesi gereğince genel kurul delegeliği 
seçimlerini düzenler. Vakfın yapacağı genel kurullarda yasa ve teamüllere göre 
vakıf ortaklarını hak ve menfaatleri ile ibra ve seçme, seçilme hakkını kullanmaya 
yetkili kılınacak delegelerin seçilmesinde kullanılacak esasları kapsar. 

2. 

SÜRE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
Vakıf Resmi Senedinin; 9.4 ve 10.2.2.4 maddelerine göre hazırlanan bu 
Yönetmelik, aşağıda açıklanmış bulunan tüm seçim bölgeleri için uygulanır. Vakıf 
Delege seçimleri üç yılda bir Şubat veya Mart ayında yapılır.    

3. DELEGE SEÇİM ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

3.1 

Delege seçimlerinde “Seçim bölgeleri” olarak, Erdemir  “Ünite müdürlükleri” esas 
alınmıştır. Delege sayıları; Her Ünite müdürlüğü’ne bağlı masomerlerdeki toplam 
Vakıf üye sayısı dikkate alınarak, ana Senedin 9.4.2.2 maddesine göre tespit 
edilir.  
 
Vakıf üye sayısı yirminin (20) altında olan müdürlükler birleştirilerek tek bir 
müdürlük masomeri altında tek sandıkta seçim yapılır.   
 
Müdürlük bazında ve masomerlere göre delege aday sayısı belirlenip ilan 
edilecek delege seçimi; “tek delege aday listesi” ve “tek sandık” esasına göre 
yapılır.  
 
Müdürlüğe bağlı masomerlere dağılmış Vakıf üyeleri, fiziki çalışma koşulları ve 
üye sayısına bağlı olarak, birleştirilerek bir masomer altında seçime katılacak 
şekilde “delege sayısı kontenjanı” belirlenir, aynı müdürlükte “tek delege aday 
listesi” içinde delege seçimine katılması sağlanır.     

3.2 Delege seçimlerine çağrıyı Yönetim Kurulu yapar. 

3.3 

Yönetim Kurulu, delege seçimleri için yaptığı çağrıda; her bir müdürlük için, hangi 
masomerlerde delege seçimi yapılacağını ve bu masomerler için seçilebilecek 
delege kontenjanı sayılarını, delege seçimine katılacak masomerdeki “Vakıf üye 
sayısına” karşılık, Vakıf tüzüğünün 9.4.2.2 maddesi esasa göre “delege 
sayılarını” belirler ve ilan eder.  
 

Delege sayısı belirlenirken; Genel Müdür Yardımcılıkları, Direktörlükler ve 
Müdürlükler’deki Vakıf üyeleri; kendilerine bağlı uygun bir masomer içinde 
gösterilerek, delege sayısı hesabına katılır. 

 



3.4 
Yönetim Kurulu bu çağrıya delege adaylığı için yapılacak müracaatların “son 
gününü ve saatini” ayrıca ilave eder.  

3.5 

Delege seçimlerinde, delege adaylarının seçim bölgelerinin tespitinde; Vakıf 
delege seçimlerinin yapılacağı yılın 31 Ocak tarihi itibarıyla geçerli, Erdemir İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü’nden alınan “Masomer listesi” esas alınır.  

 

Ana seçim ünitelerine göre hazırlanan “Üye Listesi”,  ilgili ünite Müdürlüklerine 
seçimden en az 7 gün önce gönderilir. Gelen itirazlar değerlendirilerek üye 
listesine seçimde en az iki gün önce son hali verilir. 

3.6 

Delege seçimleri; çalışan üyeler için aynı tarihte ve seçim yapılacak 
müdürlüklerde, “Yönetim Kurulunca tespit edilen mahal veya mahallerde” 
yapılır. Müdürlük personeli fiziki olarak birbirinden çok uzak mesafelerde ise, tek 
delege aday listesi esasına göre delege seçimi yapılmak kaydıyla, birden fazla 
seçim sandık kurulu oluşturulup birden fazla mahalde seçim için oy kullanılması 
sağlanır. Aynı delege listesine oy kullanılmış sandıkların kurulları biraraya 
gelerek, delege adaylarının her sandıktan aldıkları oylar toplanarak, alınan oy ve 
masomer kontenjanına göre asil ve yedek delegeler belirlenir. Dışarıdan devam 
eden üyeler ve emekliler için delege seçimleri, bu tarihten sonra en geç bir hafta 
içinde Vakıf Bürosu’nda gerçekleştirilir. 

3.7 

Vakıf Üyelerinin belirlenmesinde; Delege seçimi yapılacağı yılın gerisinde kalan 
son Aralık ayı “üye listeleri” esas alınır. Ocak ayı kesintisi yapılan her vakıf 
üyesi, vakıf delegeliği için müracaat edebilir. Müracaatlar yazılı olarak, bağlı 
bulundukları Üniteleri kanalıyla veya doğrudan Vakıf Müdürlüğü’ ne yapılır. 

3.8 

Delege adayları yalnız mensup oldukları masomerden veya mensup oldukları 
masomerlerini temsil eden, delege seçim listesinde bulunan masomerden aday 
olabilirler. “Genel Müdür Yardımcıları ile Direktörler ”, kendilerine bağlı 
müdürlüklerin delege seçim listesinde bulunan herhangi bir masomerinden aday 
olabilirler. Müdürler, kendine bağlı delege seçim listesinde bulunan herhangi bir 
masomerinden aday olabilirler. Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler ve Müdürler 
aday oldukları müdürlük sandığında oy kullanarak, üye listesinde isimleri yok ise 
üye listesine isimlari ilave edilerek, listeyi imzalayacaklardır.   

3.9 

Delege adayları mensup oldukları masomerlere göre aday listelerinde sıralanırlar. 
Delege adaylarını masomeri ile ad soyadlarının bulunduğu oy pusulaları; ait 
olduğu müdürlüğün adını ve seçilecek delege sayısını da ihtiva eder. Delege aday 
sayısında sınır yoktur. Ancak ünitelerin delege sayısının birbuçuk (1,5) 
katından az olamaz.  
 
 Seçim esnasında oy kullanacak üye; o Müdürlük için belirlenmiş delege aday 
listesindeki tercih ettiği isimleri yazarak veya basılmış oy pusulalarında, tercih 
ettiği adayların baş kısımlarındaki parantezler içine çarpı işareti (x) koymak 
suretiyle iradesini beyan etmiş olur. 

3.10 

Bir ünite için yeterli sayıda delege adayı müracaatı olmadığı ve/veya delege 
yedeği seçilme ihtimali zayıfladığı takdirde; Yönetim Kurulu, yapılmış delege aday 
listesi sonuna, o müdürlük mensuplarından yeteri kadar üye isimlerini, delege 
adayı olarak ilave eder ve buna göre oy pusulalarını hazırlar. 



3.11 
Dışarıdan devam eden üyeleri temsilen yapılacak delege seçimi için dışarıdan 
devam eden her 20 üye için bir delege seçileceği esası ile delege sayısı belirlenir, 

3.12 
Emekli üyeleri temsilen seçilecek delege sayısı, aktif üyeleri temsilen seçilecek 
delege sayısı ile dışarıdan devam eden üyeleri temsilen seçilecek delege 
sayısının toplamının %10’u olarak hesaplanır. 

4 SEÇİM SANDIK KURULLARI 

4.1 

Her müdürlükte zorunlu olmadıkça bir “Sandık kurulu” teşkil edilir ve bir sandıkta 
tek delege aday listesine göre seçim yapılır. Şayet müdürlükteki çalışan 
personelin fiziki yerleri tek sandıkta oy kullanmayı zorlaştırıyor ise, birden fazla 
sandık konularak aynı delege aday listesi için yapılacak her bir seçim sandığına 
ayrı bir sandık kurulu oluşturulur.  
 
 Her sandık kurulu; ilgili Ünitenin yetkili amirince belirlenecek asil ve yedek 
üyelerden teşekkül eder.  
 
 Vakıf Bürosu’nda yapılacak dışarıdan üyeleri temsilen delege seçimi ve emekli 
üyeleri temsilen delege seçimlerinde sandık kurulu iki Vakıf görevlisi ve gönüllü 
aday bulunursa en çok iki dışarıdan üye veya emekli üyeden oluşur.  

4.2 Delege adayları, Sandık Kurullarında görev alamazlar. 

4.3 Seçim süresi; sabah saat 07:30’ da başlar ve aynı gün saat 18:30’ da sona erer. 

4.4 Delege seçiminde kesin ilke;  “gizli oy ve açık tasnif” tir. 

4.5 Sandık görevlileri seçime katılan üyelerin sorularına açıklayıcı cevap verebilirler. 

4.6 

Sandık kurulu, seçim saatinin bitiminde oy kullanmak için yapılmış müracaat yok 
ise sandığı açarak oyları sayar ve neticeleri hazırlanmış bir form tabloya 
kaydeder. Eğer seçim saatinin bitiminde sandık kuruluna yapılmış müracaat varsa 
oy kullanmaları beklenir. Oy kullanma işleminin seçim saati bitiminden önce 
bitmesi durumunda; 4.3. maddesindeki süre beklenmeksizin sandık görevlilerinin 
huzurunda sandık açılır ve sayım işlemlerine başlanır. 

4.7 
Sandık kurulu tasnif ettiği oyları bir tutanakla tespit eder. Aynı oranda oy 
alanlar için bir ayırım yapmaz. Kurul tutanakla birlikte sandıktan çıkan oy 
pusulalarını Vakıf Müdürlüğü görevlilerine teslim eder. 

4.8 
Bölgelerdeki seçimlerde; evraklar önceden belirlenen sandık görevlilerine 
ulaştırılarak seçimlerin uygun koşullarda yapılması konusunda destek verilir. 

5 OY KULLANMA 

5.1 

 

Oy verme işlemi; sandık kurulunun sandık kapağını bağlayıp mühürlemesinden 
sonra başlar. 

 

5.2 Vakıf üyeleri kimliklerini, özellikle şirket tanıtma kartları veya mutat usullerle tevsik 



ederler. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorunda olup, herhangi bir üyeye vekâlet 
veremez. 

5.3 
Oy vermeye gelen Vakıf üyesinin, “listede ismi tespit edilerek” kendisine “bir oy 
pusulası” verilir. Oyunu kullanan üye, listede isminin karşısındaki yeri imzalar.   

5.4 

Kullanılan “Oy pusulası” sayısı, atılan imza sayısına eşit olmalıdır. Ancak, 
daha az sayıda “Oy pusulası”  var ise, sayım sırasında bu sayı kadarı dikkate 
alınır. “Oy pusulası” sayısı, üye imza sayısından daha fazla ise, fazla oy pusulası, 
sandık kurulu tarafından kura çekilmek suretiyle iptal edilir. 

 

Aynı müdürlükte birden fazla sandık ve sandık kurulu oluşturulmuş ise; “tek 
delege aday listesi” üzerinden yapılacak seçim sonuçları, iki sandık kurulu daha 
önce belirlenen bir sandık merkezinde bir araya gelerek belirlenir. Oylama 
sonuçları; her bir adayın aldığı oylar toplanarak birleştirildikten sonra, oy 
sıralamasına ve masomer kontenjanına göre, asıl ve yedek delegeler,  iki sandık 
kurulunun ortaklaşa yaptığı tutanak ile tespit edilir. 

5.5 
Aynı sayıda oy alan delege adayları için Vakıf Yönetim Kurulu veya 
yetkilendireceği görevlilerce, adaylar arasından kura çekerek asil delege tespit 
edilir. 

5.6 
Vakıf Bürosunda çalışan Vakıf personeli delege seçimleri için delege adayı 
olamaz ve delege seçilemez. 

5.7 

Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil Üyeleri, delege olmak üzere aday 
olamazlar. Ancak bunların delege seçimlerinde oy kullanma hakları olup Genel 
Kurul’un da tabii üyesidirler. Vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarında görevli iken, 
Yönetim ve Denetimdeki görev süresi sona erenlerin Genel Kurullardaki doğal 
üyelikleri, yapılacak ilk delege seçimine kadar devam eder. 

6 

İTİRAZLAR VE ÇÖZÜMÜ 

Delege seçimi düzenlemesi ve masomer listesiyle ilgili itirazlar; seçim tarihinden 
en az 3 gün öncesinden, delege seçimi ile ilgili itirazlar ise; seçimi takip eden “3 
işgünü” içinde yazılı olarak Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapılır. Yapılan 
itirazlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kararını 
yine yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu kararı kesindir. 

7 DİĞER HÜKÜMLER 

7.1 
İş bu yönetmeliğin ana seçim müdürlükleri ile ilgili hususları başta olmak üzere, 
Erdemir organizasyonunda yapılacak değişiklik ve diğer ihtiyaçlara göre yeniden 
düzenlenmesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 

7.2 

İstifa ve emeklilik gibi nedenlerle şirketten ayrılmış bulunan delegeler ile dışarıdan 
üye iken vakıf emeklisi statüsüne geçen delegelerin delegelik sıfatları düşer. 
Bunların yerine, ayrılan delegelerin seçim masomerine / statüsüne göre ilk yedek, 
delege olarak göreve çağırılır. 

7.3 Delege sıfatı devam ederken, delege seçildiği müdürlükten bir başka bir 



müdürlüğe transfer edilmiş bulunanların delegelik unvanları devam eder. Buna 
mukabil, ayrıldığı seçim masomerindeki eksilen delegelik için, yedekten delege 
çağrılmaz. Vakıf üyeliğinden çıkan veya emekli olan veya çıkarılanların delegeliği 
ayrılma tarihi itibariyle kendiliğinden düşer. Bunların yerlerine, ayrılan delegenin 
masomerine uygun yedek delegelerden ilk sıradaki göreve çağrılır. 

7.4 
Emekli üyeleri temsil eden delegelerin Vakıf ile ilişiğini kesmesi veya vefatı 
halinde delegeliği düşer. Emekli üyeleri temsil edene yedek delege listesinden 
sıradaki yedek delege olarak göreve çağrılır. 
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YÖNETMELİK YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 

 

İş bu Yönetmelik 03.02.2020 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 Adı ve Soyadı Ünvanı Tarih İmza 

Onaylayan MURAT KAYIKCI Başkan 03.02.2020  

Onaylayan ŞÜKRAN YILDIZ II.Başkan 
 
03.02.2020 

 
 

Onaylayan ALİ EMRE ADALI Genel Sekreter 
 
03.02.2020  

Onaylayan EYLEM KELECİOĞLU Mali Sekreter 
 
03.02.2020 

 
 

Onaylayan SEDAD TAŞDELEN Üye 
 
03.02.2020  

Onaylayan İSMET ÇEBİ Üye 
 
03.02.2020  

Onaylayan KENAN ACAR Üye 
 
03.02.2020 

 
 

Onaylayan KAZIM ŞENER Üye 
 
03.02.2020  

Onaylayan ZUHAL YÜKSELEN Üye 
 
03.02.2020  

 


