
GENEL KURUL DivAN TUTANAGI
Türk Sağlık Sen Genel Merkezinin 6. Olağan Genel Kurulu, 17.02.2018 tarihinde

önceden ilan edilen yer ve saatte toplantı yeter sayısı sağlanarak açıldı.
Saygı Duruşu ve istiklal Marşının okunmasından sonra divan heyetinin teşekkülü için

teklif alındı. Verilen bir önerge ile Divan Başkanlığına Hasan Hüseyin YILMAZ, Divan Başkan
Vekilliklerine Leyla POLAT, Yasin GÜLDEREN Katip Üyeliğe Taner KARA seçildi. Divan Başkanı
teşekkür konuşmasından sonra gündemi Genel Kurulun bilgisine sundu.

Gündemde bulunan Açılış Konuşmasını Genel Başkan Önder KAHVECi yaptı.
Genel Kurul Delegelerine genel kuruldan 15 gün önce e-posta adreslerine gönderilen

ve ayrıca Sendika Resmi web sayfasında ilan edilen Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Mali
rapor, Denetleme Kurulu raporu, Yeminli Mali Müşavir Raporu genel kurulun oyuna ve
ibrasına sunularak oy birliğiyle ibra edilerek kabul edildi.

Tahmini bütçe yönetim kurulu üyesi tarafından okunarak genel kurulun oyuna
sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Sendika tüzüğünün "LS, 17, 18, 19, 20, 32, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 60, 65, 73" üncü
Maddelerinde; sendikal gelişmeler doğrultusunda ve 4688 ile 6356 sayılı kanunlar
çerçevesinde yapılan değişikliklerin tek tek okunup, ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul
edildi.

4688 sayılı Kanun ve Türk Sağlık-Sen Tüzüğü ilgili maddelerince Genel Kurul
tarafından yönetim kuruluna verilecek yetkiler:

Türk Sağlık-Sen tüzüğünün 4. ve 6. maddelerinde belirtilen sendikanın amacı, ilkeleri,
yetki ve görevleri hakkında yapılabilecek her türlü iş ve işlem için yine Türk Sağlık Sen
tüzüğünün "Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 18. maddesinin (k) bendine
dayanarak Sendika Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Tüzüğün 18. Maddesinin "e" bendi gereği, Genel Merkez ve Şubelerde gerekli taşınır,
taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır, taşınmaz malların satılması ve taşınır,
taşınmaz malların alınmasında kredi kullanılması ve kredi kullanılırken taşınır, taşınmaz
malların ipotek edilmesi, taşınmaz malların kiraya verilmesi hususunda Genel Merkez
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 7. maddesinin
(n) bendine ve Tüzüğün 18. Maddesinin "s" göre yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve
geçmişe etkili olmamak kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı
görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki
verilmesi,

Tüzüğün 19. Maddesinin "g" bendi Sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş
şartını kaybeden şubeleri kapama hususunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi, teklifleri tek tek divana verilmiş olup, bahse konu yetki verilmesi konusundaki
teklifler divan tarafından Genel Kurula ayrı ayrı okunarak; ayrı ayrı oylatılmış ve sonuç olarak
da oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin en son maddesi gereği;
Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliklerinin ve Konfederasyon
delegeliklerine adayalanlar için divan tarafından teklif alınarak isimler genel kurula okundu.
18 Şubat 2018 Pazar günü zorunlu organların seçimi için seçim kuruluna verilecek evraklar
mevcut yönetim kuruluna teslim edildi.;;divan tutanağıtarafımızdantanı:;;;a altına:tıt=j
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