
BAYBURT SAĞLIK-SEN 4. 0LAĞAN GENEL KURULU

çüıv»nrıı

1. AçıIış ve Divan teşekkülü

2, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Şube Başkanının açılış konuşnıası

4. Protokol konuşmaları

5, Faaliyet raporunun okunınası

6. Denetim raporunun okunması

7,Mali raporun [bilançoJ okunması

B. Raporlar üzerine görüş ve ibra

9. Dilek ve temenniler

10. Seçim

1"1", Kapanış

Yer: 06.11.2022 Bayburt Öğretmenevi saat:11:00-15:OO



SAĞLİK-SEN BAYBURT ŞUBESİ

4. oLAĞAN GENEL KURULu FAALİYET RAPoRU |2ot8-2o22|

1- Göreve geldiğimiz LL|LL|}OL8 tarihinden itibaren her hafta bir gün Bayburt Şube
Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş, hafta|ık yapılan çalışmalara
değerlendirilerek, yapılacak çalışmalar planlanmıştır.

2- Üyelerimize Promosyon olarak Sağlık Sen logolu termos bardak, çanta, ka|em, not
defteri, Ajanda ve takvim dağıtılmıştır.

3- 2019 yılında açık havada tüm üyelerime yönelik yemekli eğlence programı
düzenlenmiştir.

4- Üyelerimiz ve yakınlarının hasta ziyaretleri yapılarak geçmiş olsun dilekIerinde
bulunulmuştur. Cenazeler SMS yoluyla sağlık çalışanlarına duyurulmuş, cenazelere
katılarak taziyede bulunulmuştur. Üyelerimiz sevinçli günleri olan düğün ve sünnet
meraslmlerinde yalnız bırakılmamıştır.

5- Kadınlar Günü, Hemşireler Günü, Tıp Bayramı, Anneler Günü vs. sağlık çalışanlarının
günlerinde programlar düzenlenmiş, personel yerinde ziyaret edilmiş ve çeşitli
ikramlarda buIunulmuştur.

6- Sağlık çalışanlarının sorunları ve talepleri ile ilgili basın açıklamalar yapılmıştır. Hukuki
konular ile ilgili destek sağlanmıştır.

7- Ramazan ayında TAŞ-HAN yerleşkesinde çalışanlarımıza ve ha]ka açık iftar programı
düzenlendi.

8- Yeni Zelanda'da 51 müslümanın namaz kıldıkları cami de katlediImesi sert bir şekilde
klnandı ve Yeni Bayburt Cami'de sendikamız tarafından mevlid'i şerif okutuldu.

9- İlçe Temsilciliklerimiz ziyaret edilmiş, Temsilcilerimizle, mülki amirler ve siyasi parti
temsilcileri ziyaret edilerek, sağlık çalışanları ile ilgili konular gündeme taşınmıştır.

10- Pandemi döneminde filyasyonda görev yapan sağlık çalışanlarına yemek, nöbet tutan
çalışanIarımıza meyve paketleri yapılarak süreç boyunca çalışan!arımıza destek
olundu.

11- Banka promosyonları ile ilgili gündemi ilk baştan bu zamana kadar yakından takip
ederek genel merkez, ziraat bankası ve kurum yetkiIileri ile gerekli görüşmelerin
yapılarak sağlık çalışanları ]ehine sonuçlanması için büyük mesafe katettik.



12- İlimize atanan sağlık çalışanları ile daha ilimize geImeden irtibata geçilerek barınma,
atandığı iş yeri ve Bayburt'umuz da görev süresi boyunca kendini evinde hissedecek
şekilde gayret sarf ediIdi.

13- Üyelerimiz özlük anIamında ki hakları konusunda bilgilendlrlldi.

14- Sendikamızın kazanımları hakkında bulunduğumuz ortamlarda gerek broşürlerle
gerekse sözIü olarak bilgilendirme yapıldı.

15- İllmlzde hizmet veren esnaflarIa görüşüp üyelerimizin faydalanacağı indirim
anlaşmaları yapıldı.

lS- İllmizdeki sivil toplum kuruluşlarının toplantılarına katıIarak sendikamız faaliyetleri
d uyurulm uş ve gündemdeki kon ularla ilgili görüşlerimiz aktarı lm ıştır.

17- Profesyonel Hukuk danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

Şube Başkan Yrd.
(Şube Sekreteri)

o,",Chvım#
Şube86şkan Vrd!

(Matiİşler)

TUNDAş
Şube Başkan Yrd.

(Teşkilatlanma Sekreteri)



SAĞLİK_SEN BAYBURT ŞUBES|

DENETLEME KURULU RAPORU

RAPOR NO:1

RAPoR reRi H i : 11. 11.2018 -o6.LL.2o22

Sağlık Sen Bayburt Şubesi Denetleme Kurulu Üyeleri olarak idarive maliyönden
denetim ve incelemeler yapılmıştır.

a) İdari Denetim:
- Şubeler tarafından tutu]ması gereken defterler usulüne uygun oiarak

tutulduğu görülmüştür.
- Gelen ve giden evrak defterlerine kayıtlar düzenli olarak yapılmıştır.
- Gelen ve giden evrak dosyaları kayıtlara uygun olduğu görülmüştür,
- Demirbaş eşya defteri kayıtlarının usulüne uygun olarak hazırlanıp

düzenlendiği tespit edilmiştir.
- Üyelik ve istifa formlarının usulüne uygun olarak doldurularak dosyalanıp

arşivlendiği tespit edilmiştir.

b)

c)

Mali Denetim:
Gelir ve gider defterleri incelenmiş, denetleme yapılan dönemlere ilişkin
olarak ayrı ntılı mali raporların düzenlendiği görü lm üştür.
Hdrcamalar yapılırken Yönetim Kurulu Kararlarının esas alınarak yapıldığı
görülmüştür.
Değerlendirme: Yukarıda detaylı olarak belirtilen idari ve mali denetim
sonucuna göre şube ile ilgili konularda yapıian çalışmaların usulüne ve
mevzuatlara uygun olarak ya pıld ığı görülm üştür.



sAĞLıK vE sosyAl HlzMET şALışANLARı sENDlKAsı
BAyBunr şuarsi

4 yıLLır ıvıaı-i HEsAp RApoRU

oöııırrvı ıurr e rı-in e iorn gnxiye

2OL8- 18 Kasım,31
Aralık

12.923.00 11.505.00 t.3t7

20t9 55.448 51.448 4.00
2o2o 46.32 4.968,46
2o2L 46.o52 39.055 6.997
2022 64.001 50.2o2.4o 13.798.06
ToPLAM 224.774 L93.842,94 30.931,06

ıvını| a i ı.aN ço 18. 1 1. 20 22-06.Lt.zozz rRRi x ı.eni RRısı ıv ı KAesAMAKTAD ı R.

(Şube Sekreteri)

o,",*nr"*
Şube Başk.Yard.

(Maliİşter)

Şube Başk.Yard.

(Teşkilatlanma)

AKKoYUN

Şqbe Başk.Yard.

41.531,54



sAĞLıK vE sosyAl HlzMET çAIışANLARı sENDiKAsı

BAyBuRT şugrsi

+.oı-nĞnN GENEL KURUL

yıLLARA e önr rarııvıiıti 4 yıttıK gürçr

oöıuırvı üvı savısı yıLLıK üve ı-ir gnür ıionr e eı-in

2023 67o Tahmini Yıllık Brüt Aidat 150.000

2024 750 Tahmini Yıllık Brüt Aidat L74.ooo

2025 835 Tahmini Yıllık Brüt Aidat 198.000

2026 1010 Tahmini Yıllık Brüt Aidat 230.000

(MaIiİşler)

Şube Başk.Yard.

(Teşkilatlanma)

ömer ııiefriR-Tfos:

(Şube Sekreteri)


