
GENEL ESASLAR 

DiYANET VE VAKIF ÇALl:iANLARI SENDİKASI 
(DİVA SEN) 

ANATÜ;'.ÜĞÜ 

SENDiKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZi \ 'E ADRESİ 

Madde 1- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve \'akıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanı rı 
Sendikası' dır. 
Kısa Adı: DIVA- SEN' dir. 
Sendikanın Genel Merkezi ve Adresi: 
Sendikanın Genel Merkezi Ankara'dır. Sendikanın Adresi, GMK Bulvarı Aytuna Apt. 47/ 4 
Maltepe!ANKARA 'dır. 
Sendika Genel Merkezi Adresi İl Dışına Genel <urul kararıyla, İl içindeki adres�•Genel Yöneti 

. . . 

kararıyla değiştirilebilir. 

------ SENDİKANIN FAALiYET ALANI 

•

Madde z- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanı!t ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda; 
a- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,

Kurulu 

b-Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı 'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldü ü kurum
ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teş,ıkküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu gö evlileri
arasında faaliyet gösterir.
Yukarıda açıklanan kurum ve birimlerde görE v yapan İmam - Hatipler, Müezzin - Kayyımlar Kur' an
Kursu Öğreticileri, Vaizler, Memurlar, Şefler, Hizmetliler, Diyanet Teşkilatında görev yapan aşkanlık
personeli, sağlık personeli, şoför, kalo�iferci, aşçı, bahçıvan ve benzeri görevlerde bulunanı r ile 
yukarıda sayılmayan ancak bu kanun hükümlerine göre sendikamıza üye olmasında bir en el 
bulunmayan, aynı hizmet koluna dahil bulur an Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan bütü memur 
ve kamu görevlileri sendikamıza üye olabilir er. 
c- Çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilen :rıek üzere bu tüzükte belirtilen amaçları gerç kleştirmek
için Konfederasyon tarafından kurulan uluslararası kuruluşlar,
d- Sendikanın üyesi olduğu uluslararası kurıım ve kuruluşlar kapsamında faaliyet gösterir.

SENDİKANIN AMACI 

Madde 3- Sendika; üyelerinin ortak, ekono nik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatle ini 
korumayı ve geliştirmeyi temel amaç sayar 
Demokrasinin korunup yerleşmesine, sosy,ıl adaletin ve barışın gerçekleşmesine yardımc

ı 
olmayı 

amaçlar. 
Çalışmalarında evrensel insan Haklarına VE• T.C. Anayasası nın başlangıç hükümlerinde if desini bulan
Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve ııüce :rnrk devletinin ülkesi ve milleti ile bölün ez
bütünlüğünü esas alan milli-manevi ve ins, ni değerlere demokratik ve sosyal hukuk devi tine bağlı,
demokrasinin korunup bütün kurum ve ku ·alları ile yerleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyi e ulaşması
yolunda dil, ırk ,renk, cinsiyet ,  siyasi düşüıce , felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözet eksizin
çalışmanın toplum hayatındaki rolü ve değeri ile bu konudaki hak ve sorumluluklarını iyi bilen bir üye

�
luluğu

(
meydana getirmek için çaba göstermeyi esas alır. 
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Sendika amaçlarına ulaşabilmek için: 

a- Üyelerine adaletli, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli aylık ve ü et ile
daha iyi çalışma şar_tları ve mesleki saygınlık kc2andırmayı,
b- Üyelerine tayin ve nakillerinde adaletli davranılmasını,
c- Üyelerinin mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı,
d- Üyelerinin ve aile fertlerinin eğitim, sağlık, ı.osyal ve bakım şartlarının iyileştirilmesini ve
geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakı
tedbirlerinden faydalanabilmelerini,
e- işverence mağdur edilmeleri halinde üyeleı ine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapma ı,
f- Engelli üyelerinin hayat şartlarının düzeltilrr.esi ve yükseltilmesini,
g- Bayan üyelerinin mesleki faaliyetlerinin kol 3ylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetle inden
yararlanmalarına yardımcı olmayı,
h- Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,
i- insanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumlulukl rını bilen
insanlar olarak yetişmesini, toplumun adalet ,ıe barış içinde yaşamasını,

·"""'s j- idarelerin plan, program, yönetim, yürütmı! ve denetim safhalarına katılarak demokratik e etik
değerlere saygılı idari sistemlerin oluşturulmıısını,
k- Toplumsal, meseleler karşısında sorumlulL k bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve
mücadelesini yapmayı görev bilir.
1- Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkını elde etmesini hedefler ve bu doğrultuda çalışı

SENDiKA TÜZÜĞÜ VE DEĞiŞTiRiLMESi 
Madde 4- Genel Kurul, katılma hakkı buluna, üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; ço nluğun 
sağlanamaması sebebiyle toplantının erteleıımesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk a anmaz. 
Ancak bu toplantıya.katılan üye sayısı, yöne1 im ve denetim kurulları üye tam sayısının iki k tından az 
olamaz. Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. 
Tüzük değişiklikleri ayrı bir yürürlük tarihi bı•lirtilmemiş olması halinde genel kurul tarafın an kabul 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve ilgili iş-işlemler hakkında uygulanır. 
Yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca vey 

,---.,. mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük h :ikümleri, Genel Kurul tarafından yetki verilmi olmak 
kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. 
Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili nevzuat hükümleri ile tüzüğün lafzına ve ruhu a aykırı 
olmamak şartıyla yııtkili kurul ve organlar t,ırafından verilen kararlara göre işlem tesis edil r. 

SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde s- Sendika, Anayasa, yasalar ve T.C' nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu ul slararası 
sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilarine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, s syal, 
kültürel ve dem�kratik hak ve menfaatleri ıi adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve eliştirmek 
için gerekli çalışmayı yapar. 
Bu amaçla, Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka; 
a- Yüksek İdari Kurula temsilci göndererek toplu sözleşmeleri yapar,
b- Toplu sözleşmeilen doğan uyuşmazlıklarda, ilgili makamlara ve yargı organlarına başv rur, görüş ve
öneriler sunar, taleplerde bulunur,

(
oplu sözleşme i�zalanması halinde hü'ıümlerinin U',' lanmasını izler, bu çerçevede urum,
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kuruluş ve kurullara temsilci gönderir. Sendikanın üyeleri ve kamu görevlilerinin hakları, çalış a 
koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının gı!liştirilmesi hususlarında görüş bildirmek ve to lu 
sözleşrrıenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilci gönderir, 
d- Üyelerinin kamu idaresi ile doğacak ihtilafla ·ından, çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş
sözleşmesinden, doğan hususlarda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete e il olur,
bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur,
e- Mevzuat ve uluslararası anlaşma, sözleşme hükümlerine göre toplanan ulusal ve uluslarar sı
kurullara gerektiğin.de femsilci gönderir,
f- Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren iş yerlerinde çalışan memur ve kamu gö evlilerini
çatısı altında örgütlemeye çalışır,
g-Amaçlarına ulaşabilmek için açık ve kapalı alanda, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay,
bilimsel çalışma ve kurs gibi eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur,
h- Üyelerine ve ailelerine hizmet için, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, s or ve 
benzeri ekonomik ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur ve işletir,
i- Üyelerinden başarılı olanların ödüllendirilm �si, başarısız olanların kamu hizmetinin arttırıl ası için

·, idare ile görüşmeler yapar,
j- Üyelerinin ve toplumun kültürel gelişmesin•! katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitape

r
i ve 

basımevi kurar ve işletir. Kitap, broşür, bülter vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlar, 
k- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, aç

r:

·a alınma,
işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyl ı sandıklar kurar,
1- Herhangi bir bağışta buıu·nmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım der,
m- Üyelerinin hak ve çıkarları·nı korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası sendikal örgü ere üye
olabilir, genel kurul ve toplantılara katılabilir,
n-Amaç ve görevleri doğrultusunda taşınır V•! taşınmaz mülk edinir,
o-Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetler vukuunda üyelik şartı aranmaksızın nakit me cudunun
yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayı,n bölgelerde konut, sağlık, eğitim tesisleri yap bilir ve
kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.
p- Sendikanın üyeleri başta olmak üzere karr u görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve
geliştirmek, amacına hizmet edecek uluslararası kuruluş kurar, bu amaçlara uyan kuruluşla a üye
olabilir. Bunun yanında uluslararası sözleşmı!lerle oluşturulmuş örgüt ve kuruluşların gene kurulları

-� ile diğer çalışmalarına katılabilir. ihtiyaç duyıılması, iç hukukun ve uluslararası mevzuatın u gun
olması halinde uluslararası nitelikte sendikal üst kuruluşların oluşumunda öncülük yapabili ve katkı
sunabilir.
r- Anayasa ve ilgili mevzuat ile uluslar arası !,özleşmelerden doğan diğer görev ve yetkileri i yerine
getirir.

ÜYELİK 
ÜYELiK KOŞULLAR!, ÜYELiKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA 
SENDiKAYA ÜYE OLABİLECEKLER 
Madde 6- Sendikaya, bu tüzüğün 2. Madde;inde belirlenen hizmet kolu kapsamındaki ka u 
işyerlerinde, aylık've ücretli olarak çalışan, işçi statüsü dışındaki kamu görevlileri üye olabiı irler. 

SENDİKAYA ÜYE OLAMAYACAKLAR 
Madde 7- Sendikaya, Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcıları, Vakıflar Genel Müdür' , daire 

�
kanları ve bunların yardımcılar'. merkez teşkilatlarının denetim birimleri, yöneticileri, urul
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• başkanları, hukuk müşavirleri, il ve ilçe teşkilatlı rının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst
düzeyde olan kamu görevlileri ile yardımcıları ü11e olamazlar .

. ÜYELİĞİN KAZANILMASI 
Madde 8- Sendikaya üy'elik, 
Kamu görevlisinin üç nüsha ola_rak doldurup im,:aladığı üye formu ile sendika merkezine, şube ine 
veya temsilciliğine başvurması ve başvurunun s �ndika Genel Yönetim Kurulu tarafından kabul · ile 
kazanılır. 
Üyelik müracaatının yukarıda belirtilen yetkili o·ganlara ulaşmasından itibaren en geç otuz gü içinde 
üyelik müracaatı cevaplandırılır. Üyelik başvurusu sendika tarafından en geç otuz gün içinde 
reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyel ği kabul 
edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş dav larına 
bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açnıa hakkı vardır. 
Sendika; Üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin b ışvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisin verir, 
bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik öclentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 
on beş gün içinde işverene gönd�rir. Birden çol: sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendika a 
üyelikler halinde sonraklüyelikler geçersizdir. 
Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni 
tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir. 

ÜYELiKTEN ÇEKİLME 
Madde 9- Her üye üyelikten serbestçe çekilebi'ir. 
Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup i zalanan 
üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt num rası ile 
tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini de rhai üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, 
bildirimin bir örneğini on beş gün içinde sendi�aya gönderir . 

. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinderı başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekile in bu 
süre iç.inde başka bir sendikaya üye_olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim t rihinde 
kazanılır. 

·" ÜYELiĞİN ASKIYAALINMASI 
Madde-10- Herhangi bir nedenle aylıksız izinli sayılan veya askere alınan üyelerin üyelikten d ğan hak 
ve yükümlülükleri bu süreler içinde askıya alın r ve göreve dönmeleri halinde üyelikleri deva eder. 
Uzun süreli ücretsiz izne ayrılan üyenin üyelikten doğan hak ve yükümlülükleri bu süreler içi de 
askıya alınır. Geçici görevlendirme ile yurtdışır a giden görevlinin üyeliği devam eder. Üyenin geçici 
olarak işsiz kalması; açığa alınması veya sendilanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir işe 
geçmesi sendika üyeliğini etkilemez. 
Sendika veya sendika şubesi organlarında gömv alanların, mahalli ve genel seçimlerde aday imaları 
halinde, adaylık süresince, üyelikleri ile sendika veya sendika şubesi organlarındaki görevleri sona 
erer, seçilmemeleri halinde yeniden üye olma arı gerekir fakat görevlerine geri dönemezler. 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 
�add
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a- Üyenin, sendikanın faaliyet alanı olan hizmet kolundan ayrılması,
b- Üyenin ölümü,
c- Üyenin aynı hizmet kolunda faaliyette bulunıın başka bir sendikanın kurucusu veya yöneti
organlarında görevli olduğu te�pit edilmesi,
Hallerinde üyelik kendiliğinden sona erer.
Üyeliği herhangi bir nedenle sona erenler 15 iş günü içinde işverene bildirirler.

ÜYELiKTEN ÇIKARILMA 
Madde 12- Üyenin, sendikadan çıkarılması Geııel Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun aran ile 
olur. 
Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. 
Çıkarma kararına karşı üye; bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkem sine 
itiraz edebilir. 
Mahkeme iki ay için'de'l<esin karar verir. Üyeli!:, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer. 

ÜYELiKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN HALLE� 
Madde13 
- Aşağıda belirtilen haİler, sendika üyeliğinder çıkarılmayı gerektirir.
a- Sendika tüzük ve yönetmelik hükümlerine "e yönetim organlarının kararlarına aykırı davr nışlarda
bulunmak,·
b- Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,
c- Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız, ihbar, şikayet ve bunları tahkir ve
tezyif edici beyanlarda bulunmak,
d- Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut geli mesine
engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunma<,
e- Genel Yönetim Kurulun!ln kararı olmadan ;endikayı bağlayıcı anlaşma veya belgeye imza atmak.

SENDIKANIN TEŞKİLAT VE ORGANLAR! 
Madde 14- Sendika zorunlu ve istişari organlar ile diğer organlardan oluşur. 
Genel Merkez S.endika Zorunlu Organları: 
Genel Kurul, 
Genel Yönetim Kurulu, 
c- Genel Denetleme Kurulu,
d- Genel Disiplin Kurulu'dur.
Görevleri tüzüğün ilgili maddeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yöne meliklerle
belirlenecek olan Sendikanın istişari Organlı rı;
a- Başkanlar Kurulu,
b- Bölge il ve ilçe Temsilcilikleri'dir.
Sendikanın teşkilatı içerisinde yer alacak istişari nitelikteki diğer organlar; zorunlu organla ın yetki ve
görevlerini devretmemek, kaydıyla Yönetirr Kurulu'nun kararıyla kurulabilecek olan Danış a Kurulu,
AR-GE Kurulu, Onur Kurulu, Kadınlar Komis•ıonu, Gençlik Komisyonu, Engelliler Komisyon gibi kurul
ve komisyonlardır. ihtiyaç duyulması halinde bu maddede sayılanlardan başka istişari org nlarda
kurulabilir. Bu kapsamda kurulan organların çalışma usul ve esasları, üyelerinin belirlenm si, çalışma

· 
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lan ile "ğer hususl
�
r genel yönetim ku ·ulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetme! klerle 
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belirlenir. 

GENEL KURULUN OLUŞUMU 
Madde 15- Genel Kurul, sendikanın en üst kadı!mesi ve en yetkili organıdır. 
Genel Kurul delegelerd_en oluşur. Sendika üye ı.ayısı bini, sendika şubesinin üye sayısı dört yü ü
aşması halinde Genel Kıirullar delege ile yapılır. 
Delegeler şube genel kurullarından seçilir. Şubılerin dışında kalan illerde ise Genel Yönetim urulu 
tarafından çıkarılan seçim yönetmelikleri doğrııltusunda delege tespiti yapılır. Bu sayı üç yüz nu 
aşamaz. 
a- Sendikanın Genel Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Şube Başkanları Sendikanın Genel K rulunda
üst kurul delegesi seçilmeleri halinde üst kurul olan konfederasyonun delegeleridirler.
b- Genel Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri E enel Kurulun delegeleridirler.
c- Genel Merkez Delegelerinin tespiti Genel Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hariç Aile, Ç lışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete' d ı y�yınlanan en son üye sayısının delege sayısı a
bölünmesi ile bulunur.

GENEL KURULUN TOPLANMASI 
Madde 16- Sendika Olağan Genel Kurulu dört yılda bir toplanır . 

.,, 

Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kuru u veya Genel Denetleme Kurulunun gerekli gö üğü 
durumlarda ya da genel kurul üye veya deleg ılerinin beşte birinin gerekçeli yazılı isteği üze ıne en geç 
altmış gün içinde toplanır. 
Genel Kurula çağrı �eııel Yönetim Kurulu tarc,fından yapılır. 
Genel Kurula çağrı metni toplantı tarihinden 3n az on beş gün önce delegelerin elinde olac k şekilde 
gönderilir. Genel kurula katılacak delegelere toplantı tarihinden en az on beş gün önce elek ronik 
ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir. Toplantı yeter sayısı üye ya da delege ta sayısının 
salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sıığlanmazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün s nraya 
bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk arar maz. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısı ın üçte 
birinden az olamaz . Genel Kurul toplantısı d ılege tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. il 
toplantıya katılan delege sayısının salt çoğur luğu ile alınır. Ancak bu sayı üye veya delege t m 
sayısının dörtte birinden az olamaz. ilk Olağm Genel Kurul Toplantısı, Tüzel kişilik kazanı! asından 
itibaren altı ay içinde yapılır. 

GENEL KURUL ÇALIŞMA ŞEKLi 
Madde 17- Genel Kurulu, Genel Başkan veya görevlendirdiği bir üye açar. Yoklama yapar, oğunluk 
mevcut ise Genel Kurul Toplantısını yönetm3k üzere açık oyla seçilecek bir başkan, bir baş an vekili 
ile iki sekreterden oluşan başkanlık divanı tı,şekkül ettirilir. Genel Kurul Toplantı nisabı, Genel Kurul 
delege salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yet3r sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda salt çoğ nluk 
aranmaz. Ancak toplantıya katılanların sayıı ı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz Genel 
Kurul gündeminde d�ğişiklik yapılması mev:ut delegelerin ep az onda birinin yazılı olarak eklifı ile 
olur. Genel Kurul Kararları mevcut bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile kabul edilir. 
Genel Kurulda kararlar açık oylama yapılar, k alınır. Sendika merkez organlarının seçimi k palı oy ve 
açık tasnifle yargı gözetiminde gerçekleştirilir. 
Genel Kurulda zorunlu organlara seçilen üyeler kadar da yedek üye seçilir. Genel Kurul, t plantı 
gündemindeki konuları, delegeler tarafınd,,n ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor alinde 

\.Özetlemek-ü re erekli gördüğü komisyor ları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporları ı 
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hazırladıktan sonra Genel Kurula sunar. 
Komisyon kendi üyeleri arasında bir başkan, biı raportör seçerek çalışmalarına devam eder. 
Komisyonların raporları Genel Kurulda görüşüliip karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komi onlara 
Genel Kurul delegesi $ayanlar seçilemezler. ıı.ncak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde ko u ile 
ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler. 
Komisyonların üye sayısı Genel Kurulca tespit ı,dilir. 
Genel Kurulun çalışmaları tutanaklarla tespit e:lilir. Tutanaklar Genel Kurul Başkanlık divanın a imza 
edilir. 

GENEL KURULUN BAŞLICA GÖREV VE YETKiLERİ 

Madde 18- Genel Kurul, ilgili mevzuatta ve tüı üğün diğer maddelerinde Genel Kurul tarafın an yerine 
getirilmesi zorunlu olan görev ve yetkiler yannda; 
a- Sendika organlarını seçmek,
b- Tüzükte değişiklik yapmak,
c- Genel Yönetim, Genel Denetleme, Genel Disiplin Kurullarının raporlarını görüşmek,

·, d- Görüşülen raporları ibra etmek,
e- Genel Yönetim Kurulunca ha�ırlanan bütçe fi görüşmek ve kabul etmek,
f-Türkiye'de ya da başka ülkelerde kurulmuş �eya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye ol aya veya
üyelikten ayrılmaya karar vermek,
g- Bölge Başkanlıkları, Şube ve Temsilcilik açılması, birleştirilmesi ve kapatılması hususunda enel
Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h- Menkul ve Gayrimenkul malların alınması ·ıe satılması hususunda Genel Yönetim Kurulu a yetki
vermek,
i- Sendikanın üyesi olduğu ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara gönderilecek üst k, rul
delegelerini seçmek, "
j- Sendika organlarına �eçilen yöneticilerle sE ndika hizmetleri için, geçici veya daimi olarak stihdam
edilecek personele verilecek, huzur hakları, lıarcırahlar, ücretler, ödenekler, yolluk ve tazm natları
belirlemek,
k- Genel disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma kararını ve buna yapılacak itiraz ve müracaat arı
görüşüp karar� varmak,
1- İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlar ile 1 endika Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması be irtilen
diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara
bağlamak,
m- Sendikanın hizmetlerinde kullanılmak üBre; motorlu taşıt alımı, satımı, kiralanması; ga rimenkul
alımı, satımı, kiralanması, gayrimenkulün yapımı, yaptırılması, alt ve üst yapı projelendirm si, bu
işlerin ihale edilmesi, kullanılacak her türlü ınakine, teçhizat, araç, gereç ve ihtiyaçların yu t içi ve yurt
dışı temini, alımı ve ithalatı işlemlerini yapmak, bu konularla ilgili Genel Yönetim Kuruluna yetki
vermek; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahfüıde faaliyet gösteren özel veya resmi kurum v
kuruluşlardan, bankalar ve finans kurumlarından; borç ve kredi alma ve sair alacakları talep, tahsil ve
ahzu kabza, sulh ve ibraya, bu hususlarla ilgili borç ve kredi sözleşmeleri ve taahhütlerini nzim ve
imzalama ve sair işlemleri takip ve neticelendirme, ihtarname, ihbarname ve vesair evrak tanzim ve
imzalama, ilgili makamlara ibraz, yanlışlıkla ·ı düzeltme, banka, banka şubeleri ve özel fına s
kurumları, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla borç ve kredi taleplerinde bulunm ; kredi
açma, kredi kapatma, teminat mektubu alrıa, ilgili banka tarafından talep edilen kredi sö !eşmelerini
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ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunma, evral: ve belgeleri imzalama, kullanılacak kredilerin 
teminatı olmak üzere ilgili bankada bulunan her 1 ürlü varlıklar ile hesapları ilgili bankaya rehin erme, 
rehin sözleşmelerini imzalama,-gerektiğinde kefil olma, kefalet sözleşmesini imzalama, taşınma !arını 
dilediği sıra ve dereceden bankal%r lehine ipotek verme, borcu vadesinde ödeme, gerektiğinde ecil, 
yapılandırma ve taksitlendirme, bu kredi ve kredi sözleşmeleriyle ilgili iş ve işlemleri takip ve 
neticelendirme, imzalama hususlarında gerekli biitün iş ve işlemeleri yapma, finansal kiralama 
sözleşmeleri tanzim ve imzalama, ıiu suretle taşırır ve taşınmaz mal, hak ve alacak iktisap etme satın 

· alma ve gerektiğinde bunları adi yada finansal kir ılama yoluyla kiralama, Sendikayı temsil ve ilz m
etme ve gerektiğinde bu işlemlerle ilgili Genel Yöııetim Kurulu üyelerinden bir yada birkaçını
yetkilendirmek dahil olmak üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.
n-Tüzük değişikliği ve sendikanın feshi hariç yukarıdaki bütün bu konularda Genel Kurul, katılan
delegelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

GENEL MERKEZ ORGANLAR! SEÇİMİ 
Madde 19- Genel Yönetim Kurulu, Genel Merkez )en etleme ve Disiplin Kurulu üyeleri sendika 

---._ üyelerinden oluşur. 

.. 

Herhangi bir nedenle memuriyeti sona eren üyelerin, varsa sendika şubesi, sendika veya 
konfederasyon organlarırı<Jaki görevleri sona erer. Ancak emekliye ayrılanların görevleri seçildik eri 
dönemin sonuna kadar devam eder. 

ZORUNLU ORGANLARDA GÖREV ALANLARIN HA <LARI YÖNETİM KURULU ÜYELERiNİN MALI 
HAKLAR! VE AYLIKSIZ İZNE AYRILMASI 
Madde 20- Sendikanın zorunlu organlarında göreıı alanların özlük, mali ve sosyal hakları, tüzükt 
a�ıkça hüRüm bulunan haller dışında Genel Kurul ·:arafından belirlenir. 
S�ndika yönetim kurulu üyeliğine bağlı olarak aylı <sız izne ayrılan yönetim kurulu üyelerine öde�ecek 
madş , Genel Başkan için Diyanet işleri başkanlığır da görev yapan daire başkanı maaşı, diğer ge�el 
merkez yönetim kurulu üyeleri için ise Diyanet İşlı,ri Başkanlığındaki daire başkanının maaşının 
3/2'sini geçmemek kaydı ile Genel Merkez Yönetiın Kurulu tarafından belirlenir. 
Aylıksız izne ayrılmayan SenQj.ka Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı asgari ücreti 
geçmemek kaydı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

,-,..., Genel Başkanın öne(isi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile atanan danışman ve danışma lara 
ödenecek huzur hakkı asgari ücretiıi 3/2'sini geçrremek, bölge başkanları için ise asgari ücretin 
3/l'ni geçmemek kaydı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
Sendika Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ba!;lı olarak aylıksız izne ayrılan Yönetim Kurulu 
Üyelerinden kadrosu Sendika Genel· Merkezinin bıılunduğu il dışındaki illerde bulunanlara, ilk ve son 
maaşlarıyla birlikte emsali devl�t memuru esas alınarak sürekli görev yolluğu ödenir. Görevin so a 
ermesine bağlı olarak yolluk ödenmesinde, sendikanın üyeliğinden istifa etmemiş olmak şartı ar nır. 

. 

Sendika Yönetim Kurlu Üyelerine, sendika üyeliğir den istifa hali hariç olmak üzere.Yönetim Kurulu 
Üyeliğinin sona erdiği aydaki maaş ve huzur hakla ·ı iki kat olarak ödenir. 
Yönetim Kurulu Üyelerine, sendika üyeliğinden istifa hali hariç olmak üzere Yönetim Kurulu 
Üyeliklerinin sona erdiği tarihte ve görev sürelerir in sona erdiği tarihi takip eden ayda ödenmek 
üzere, görev yaptıkları her yıl için, bir üye için öde ıen huzur hakkının iki katı tutarında hizmet 
tazminatı ödenir. Bir yıldan az"süreler için ödenecı!k hizmet tazminatı, hizmet tazminatının bir yı lık 

�arının12' bölünmesi ve bulunan miktarın gö ·ev yapılan ay ile çarpımına göre belirlenir. Hiz et 



tazminatının hesaplanmasında 15 günden fazla olan süreler bir ay olarak kabul edilir. 

GENEL YÖNETiM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ 
Madde 21- Genel Yönetim Kurulu,"Geİıel Kurul delegeleri tarafından gizli oyla seçilen yedi üye en 
oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. SE ndika Yönetim Kurulu ilk toplantısında, 
1- Genel Başkan
2- Genel Başkan Vekili

_3- Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)
· 4- Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
5- Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İl�tişim)
6- Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
7- Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşlH) olmak üzere görev bölümü yapar.
Sendika Yönetim Kuruluna seçilenler seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün
içerisinde kurumlarına bildirirlElf. Yazılı talepte bulunmaları halinde aylıksız izinli sayılırlar. Aylı sız izne
a·yrılacak yönetim kurulu üyelerinin kaç kişi ve k mler olacağına Genel Merkez Yönetim Kurulu arar

':- verir. Genel Merkez yönetim K_\lruluna seçilenle· en fazla üç dönem seçilirler. Yönetim Kurulu
Üyelerinden herhangi birinin kamu görevinden ı:ekilmesi, görevine son verilmesi veya sair ned nlerle
kamu görevinden ayrılanlar ile farklı hizmet kolL na giren kuruma atananların üyelikleri, sendik ve
konfederasyon organlarındaki görevleri sona enır.
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplan1 ıda Genel Başkanlık görevi dahil görev dağılım yapar.
Lüzumu halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu iyeleri daha sonra da kendi aralarında görev ta imatı
yapabilirler. Sendika YönetirrıJ(urulundaykeri, emekli olanların görevleri; seçildikleri dönemin

"' o 

sonuna kadar devam edef .•.
Genel yönetim Kurulu ayda en az bir defa yarıd_an bir fazla üyenin katılmasıyla olağan toplanır.
Olağa"nüstü toplantılar ise Genel Başkanın talebi veya Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerin ç ğunun
talebi üzerine derhal yapılır. •
Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde Genel Baş nın
katıldığı taraf bu çoğunİuğu sağlamış olur. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara G
Başkan Vekili başkanlık eder. Genel BaşRan veki inin de bulunmaması halinde en yaşlı Yöneti
üyesi toplantılara başk,ı_nlık eder.
Yönetim Kurulu.üyeliklerinde bo_şalma olması halinde, en çok oyu alan yedek üyeden başlama üzere
30 gün içerisind� yedek üye göreve çağrılır. Olağan Genel Kurul döneminin bitmesine üç (3) ay an
daha kısa bir zaman kalmış olması halinde yede� üyenin çağırılması Yönetim Kurulunun takdiri 

[

dedir. 
Yedek üyenin görevi kabul etmemesi halinde ayııı usulle diğer yedek üye göreve çağırılır. Çağrı 
yapılan yedek üye�in boşalan yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmesi esas�ır. Ancak yedek ül enin
katılımıyla yapılacak ilk yönetim kurulu toplantıs nda, Genel Yönetim Kurulu Uyelerinin görev d ğılımı 
yeniden yapılabilir. Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde, yedek üy nin 
katılımıyla gerçekle§tirilecek ilk toplantıya kadar genel başkanlık görevini Genel Başkan Vekili ü tlenir. 
Yedek üyenin katılımıyla gerçekleştirilecek ilk toplantıda genel başkanlık dahil yönetim kurulu 
üyelerinin görev dağılımı yeniden yapılabilir 
Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri göreve ;eçildikten sonra üç ay içinde kendilerinin, eşi rinin, 
velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildi ·imlerini notere vermek zorundadırlar. 

GENEL YÖNETiM KURULUNUN GÖREV VE YETKiLERi 
nel Yönetim Kurulu, sendikanın GE,nel Kuruldan sonra gelen yedi asil ve yedi yed k 
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üyeden oluşan ·en yetkili karar ve yürütme orga ııdır . 
• Genel Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetk leri şunlardır:

a- Sendikanın çalışma programını yapmak,
b- Toplu sözleşme ya'f!mak için gerekli işlemleri (ürütmek,
c- Toplu sözleşmeler sonucunda doğan uyuşma::lıklarda eylem planları hazırlamak, uygulama veya
kaldırmak,
d- Kurulların kararlarını uygulamak,
e- Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, bölııe temsilciliği, şube ve temsilcilikler açmak,
birleştirmek, kapatmak bu maksatla mevcut ve ·ıeni şubelerin ilçe ve işyeri dağılımlarını yapm k ve
s�ndika temsilcilerini atamak '.ayni türden bir b, şka sendika ile birleşmeye yada katılmaya kar r
vermek,
f- Sendika iş yeri temsilciliklerinin seçim genelgelerini hazırlar, bu konuda şubelere yetki vereb lir,
g- Sendikaya üyelik için müracaat edenlerin kabıJI veya reddine karar verir,
h- Genel Yönetim Kurulu üyelerini ve şube orgaıılarında görevli üyeleri, temsilcileri ve sendika
üyelerini gerekli durumlarda Genel Disiplin kuruluna sevk eder,
i- Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
j- Çalışma ve mali rapprlar, tahmini bütçeyi ve tiızük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içind Genel
Kurul Delegelerine intikal ettirmek,
k: Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarına yapmak,
1- Genel Denetleme Kurulunun gerekli görmesi halinde Genel Kurulu Toplantıya çağırmak,
m- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, Genel Kurulun verdi i yetki
çerçevesinde her nevi gayrimenkul mal edinmek ve lüzumunda satmak. Gelir ve gider hesapla
önünde bulundurarak her nevi taşınır mal edinrr ek ve lüzumunda satmak,
n-Sendika çalışmalarında lüzumu halinde belgey ı dayalı olarak harcama yapmak ve bu durum her
ayın ilk toplantısında yönetim kuruluna getirme!.
o- Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli büroları kurmak, elemanla bulup
çalıştırmak ve atamalarını yapmak,. bunların ücretlerini ve çalışma şartlarını tespit etmek,
p- Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültüre bilgilerini artıracak kurs, seminer ve konferan lar
tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisleri, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak,
r- Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak, şubelere banka hesabı açmak hususunda yetki ve mek
veya verilen yetkiyi iptal etmek,
s- Sen�ikanın çalışmasına ilişkin liı,r türlü yönetmelik hazırlamak, değiştirmek, yürürlüğe koym k ve
kaldırmak, � 

' ' "'! . 
t- Yurt içinde ve dışında sendikanın· üyesi bulund1Jğu üst kuruluşlara ve diğer resmi özel kuruluş arın
toplantılarına ve gezilere katılacakları te�pit etmı!k,
u- Kanun, yönetmelik, toplu sözjeşme ve ulusla re rası anlaşma hükümlerine göre toplanan kuru lara
gidecek üyeleri ve temsilcileri seçmek,
v- iş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci ve yaı gı organlarına yasa hükümlerine göre başvur ak,
görüş bildirmek ve talepte bu[unmak ve bu konuıarda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini
görevlendirmek,
y- Üyelerini temsile mahkemelerde dava açmak, ıçılan davalarda husumete ehil olmak, sulh ve ibra
etmek-konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek,
z- Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu

�
tkileri ku anmak.



YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GpREV ve YETKiLERİ 
. .. 

1- Genel Başkanın GöreıııVeYetkileri

Madde 23- a- Sendikayı yönetir, Genel Yönetirr kurulu adına sendikayı yurt içinde ve dışında, 
mahkemelerde ve idari merciiler nezdinde tem ;il eder, davalara ilişkin olarak avukata/avukat ara 
vekalet vermek, 
b- Gene/ Yönetim Kurulu toplantılarına başkanı k eder,
c-Sendika adına resmi beyanat ve açıklamalarda bulunur,
d- Şube ve merkez yqnetfcileri tarafından yapıl, n harcamaları kontrol eder.
e-Sendikal çalışmalarda lüzumu halinde belgeyE, dayalı olarak harcamalar yapar ve bu duru m

i 

her 
· ayın ilk toplantısında yönetim kuruluna getirir.
f- Sendikanın haberleşme ve yazışma işlemlerin Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcılarında biri ile
müştereken imza eder. Görevle ilgili olarak yap1 ığı seyahatlerde lüzumu halinde tek başına im a 
etmek suretiyle sendika adına yazışmalar yapabilir. Ancak bu evrakı yanında bulunan geçici d 1ftere

, kaydetmesi zorunludur, 
· g- Genel Denetleme Kurulunun dışında sendika ·çin kurulan tüm komisyonlara başkanlık eder,

""" h- Mali mevzuat ile ilgili yazı ve gerekli belgeleri Mali işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı ı ile
birlikte imza eder,
i- Sendikanın bankadaki hesabından ilgili Genel llaşkan Vekili ile birlikte para çeker,
j- Sendika adına çıkan yayın organının sahibidir,
k- Sendikanın eylem, etkinlik ve faaliyetlerinin yiirütümünde Yönetim Kurulu üyelerini
görevlendirmek, Genel yönetim kurulunun diğeı üyelerinin faaliyetlerini incelemek ve denetle ek,
ge�ektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinden rapor hazırlamalarını v 
yönetim kurulunu bilgilendirmelerini istemek, 
1- Sendikal faaliyetlerde yararlanmak üzere damı man/ danışmanlar atayabilir. Ancak bunu Yön tim
Kurulu kararı ile yapması zorunludur.

,,.. 

z-.Genel Başkan Vekili Görev ve Yetkileri 

Madde-24- Genel Başkan Vekili; Genel Başkanın bulunmadığı zaman Genel Başkana vekalet ed r. 
Diğer görevleri şunlardır: 
a- Hizmetlerin yefine getirilmesi, yeterli sayıda u.:man personelin istihdamı için Genel Yönetim

,• . 
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Kuruluna teklifte bulunur, 
b- Muhaberat ve muamelat işlerinden sorumludıır. Sendika bünyesinde mevcut veya kurulacak
araştırma, hukuk, basın,toplu iş görüşmesi gibi büroların çalışmasını kontrol eder,
c- Sendika bünyesinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazırlar ve Gen
Yönetim Kurulunun onayını alır. Tatbikattan, Genel Başkan Vekili birinci derecede sorumludur,
d- Sendika organlarının almış olduğu kararların yiirütülmesiyle görevlidir,
e- Müzakeresi icap eden meseleleri en az ayda bi · defa hazırladığı gündemle Genel Yönetim Ku uluna
getirir,
f- Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Başkan ırasında koordinasyonu sağlar,
g- Uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, s lSyal, kültürel ve sendikal amaçlı projeleri, Yö etim
Kurulunun bilgisi dahilinde koordine etmek, ulusl;ırarası anlaşma hükümlerince oluşturulacak k

• komisyonlara kat!lacak delege ve temsilcileri beliı lenmesi için diğer
Yönetim Kurulu üyelerinin de görüşlerini de alara ( Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, seçile
delege ve temsilcilerin ilgili kurul ve komisyonlara katılımını sağlamak,
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lik taslaklarını iİgili Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulun n 
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onayına sunrr\ak, 

3- Genel Başkan Yardımcısının (Teşkilatlanma ı Görev ve Yetkileri
Madde-25- a- Bölge Başkanlığı, Şube, il ve ilçe ı·emsilciliklerinin sendikal faaliyetleri gereği gi yerine
getirmesine yardımcı olmak,
b- Üye kayıtları ve üyellkten ayrılmalara ilişkin işleri gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düze lemek,

, bu işler ile ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çıkarmak, üyeliği kesinleşen kamu gör vlisinin 
üyelik formunun bir örneğini üyenin kendisine, esas olmak ve dosyasında saklamak üzere bir ·rneğini 
de işverene gönderir. Her yıl kurumlar tarafındıın tespit edilen üye sayısını takip etmek ve kur mlar 
ile bakanlık arasında koordine,yi sağlamak, 
c- Şubelerin faaliyet alanlarını.n düzenlenmesi,\ eni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatıl ası
konularında incelemelerde bu!unmak ve bu kor uda yetkili organlarca karar alınması için Gen
Yönetim Kuruluna rapor sunmak,
d- İl ve ilçe Temsilciliklerinin, çalışmalarını, Kadııı Kolları Komisyonu, Gençlik Komisyonu ve
oluşturulacak diğer �emisyonların çalışmalarını ,ıözetlemek ve denetlemek, 
e• Şube delegelerinin seçimi ve şube kongrelerirıin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardı cı 
olmak, 
f-Jeşkilatlanmanın gereğini içeren kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasın,
dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar d jzenlemek. Teşkilatlanma hususunda alınan
kararlarııı uygulanmasını sağlamak ve bu konudıı başkanla birlikte koordineli çalışmak,
g- Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütür.

4- Genel Başkan Yardımcısının (Mali İşler) Göreıı ve Yetkileri
Madde 26- a-Sendikanın muhasebe işlerini ilgili (asa, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğine
yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasın( sağlamak, 
�- Mali muvazeneyi, tanzim edeceği gelir-gider t,ıblosu ve nizamları her ayın sonunda Yönetim 
Kuruluna sunmak, 

' 

c-Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarflarının biitçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe
kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,
d- Vergi, emekli sandığı ve sigorta primleri ile yat rıiması zorunlu olan diğer vergi ve primlerin

.,......,_, zamanında ödenmesini sağlamak, 

• 

e- şubelere zarnanında sarf avanslarının gönderilınesi ve sarfların gözetimi ve denetimini sağla,ak,
f- Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilg li vergilerin zamanında ödenmesini ve demirb ş
kayıtlarının usulüne uygun olarai<tutuimasını sağ amak,
g- Sendika hesaplarının her ay iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,
h- Genel Yönetim ktl"rulunuıi kararı doğrultusundıı sendikanın taşınmaz mal ve araçlarının sigo
ettirilmesi ve sigort;ı poliçesinin zamanında yenile•nmesini sağlamak,
i- Genel Kurul kararı uyarınqı, sarflar ve bütçede 1asıllar arası aktarmalar hususunda Genel Yön

Kurul üyesi ile birlikte imza etmek, 
j- Tahsil, tediye, �ahsup ve benzeri muhasebe işiıımlerine illşkin belgeleri ve yazışmaları Genel

Başkanla birlikte imza etmek, başkanının yokluğuııda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel

Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte imza etmek,
k- Genel Kurula sunulacak bilanço ve bütçeleri ha;:ırlamakve Genel Yönetim Kuruluna sunm,ak,

i' sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itiba ·en 30 gün içinde sermayesinin yarısından fazı sı

�"" ,; • � Geo•I yöaetlm Koruloa� ben,'."'""'?" "''"mak, 
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m- Kasa.dan yapılan.harcamalara ilişkin iş ve işl2mleri gerçekleştirmek, kasa mevcudunun tüz "ğe
aykırı olmamasını sağlamak,
n- Yasa gereğince, Aile, Çalışma iıe Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesi gereken bilgi ve b lgeleri
zamanında ve tam olarak vermek,
o-Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf ör lemleri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerd
bulunmak,
p-Sendikanın bankadaki hesaplarından yönetir, kurulu üyelerinden biri ile para çeker ,
r- Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca vı•rilen sair görevleri yerine getirmek .
5-Genel Başkan Yardımcısının (Basın ve lletlşlın) Görev ve Yetkileri
Madde 27- a- Çalışma_ hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalarla, tüzük ve mevzuatı takip ede ek
değişiklik ve gelişmelerden teşkilatı zamanında haberdar etmek, 

. b- Sendikanın, temsili, tanıtımı ve basınla ilişkileı"ini geliştirmek, 
c- Basın yayını takip ederek, gerekli dokümanları toplamak, basın bildirilerini hazırlamak, tedb rler
almak, kitap, dergi, gazete çıkarmak, sendikayı 1anıtmak, değişik basın ve yayın kuruluşları ile i etişim
kurmak,
d- Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.

6-Genel Başkan Yardımcısının (Mevzuat ve Toıılu Sözleşme) Görev ve Yetkileri
Madde 28- a- Çalışma bayatı, sosyal güvenlikle i gili çıkacak yasaları takip etmek, Sendikayla il rn
olarak çıkacak Tüzük, Yönetmelik ve mevzuatı hiızırlamak Yönetim Kuruluna Sunmak, Yönetim
Kurulunun onayına müteakip üyeleri bilgilendirmek,
b- Değişen mevzuatlardan teşkilatları zamanındı haberdar etmek,
c- Sendik�nın hukuk işlerinin yürütülmesi için ge ·ekli çalışmaları yapmak,
d- Memur-Sen'e bağlrdiğer sendikalar ile kamu ralışanlarının genelini ilgilendiren ve yargı yolu ile
çözümlenecek konularda birlikte hareket edilme.;ini sağlamak, toplu davalar açılmasına yardım ı
o!mak,
e-Sendikanın amaçları doğrultusunda araştırmal3r yapmak ve istatistikler hazırlamak,
f- Toplu Sözleşme çalışmalarının sıhhatli bir şekilde ve ahenk içinde yürütülmesi için gerekli
organizasyon ve prosedürü hazırlamak,
g- Toplu Sözleşmeler iç�n gerekli işlemleri yerine ııetirmek,

� h-Sendika ve il temsilglikleri ile organize çal:'şma !ar yaparak Toplu Sözleşme tasarılarını hazırla ak,
i- Toplu Sözleşmeleri yürütmek,
j- Toplu Sözleşmelerin uygulanmasını izlemek,
k- Top_lu Sözleşme görüşmelerinde değerlendirilmek üzere gerekli istatistiki bilgileri toparlamak
değişiklikleri takip ederek bilgileri güncel olarak toparlamak,
1- Görev alanına �iren kısa, orta ve uzun vadeli pi, nlarını yapmak,
m- Görevi ile ilgili düzerı]eyeceği raporları yöiıetir,ı kurulunun onayına sunmak,
-n- üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve men-'aatleri ile personel hukukunu ilgilendiren kon larda
ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üz !re çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek,
o- Üyelerin özlük hakları ile ilgili olarak yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan konularda
bilgilendirmek,
p- Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek ciğer görevleri yerine getirmek.

7-Genel Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal işler) Görev ve Yetkileri

�•, - a- S<odik;o yoSm "'"""""� k;ob,I •�" pra�lpJ•'j ''"''"''""'' ••tlm
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programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasır ı sağlamak, 
b- Yönetim Kurulunun onayından geçmiş olan eğitim programınca düzenlenecek seminerlere e her
türlü eğitim çalışmalarına nezaret etmek,
c- Sendikayla ilgili eğitim çalışmalarınin, eğitim ;eminerlerinin yapılması ile planlanmasını sağl mak ve
uygulanan programlardan sorumlu olmak,
d- Eğitim alanında gerekli görünen her türlü araştırma, inceleme, derleme ve diğer kültürel
çalışmalarda bulunmak,
e- Yönetim Kuruluhun bilgisi dahilinde yangın, su baskını, deprem vs. gibi tabi afetlerin vukuu da
kanunlar ve tüzük çerçevesinde afet bölgelerine e konut, sağlık ve eğitim tesislerinin yapılması a

• yardımcı olmak veya bu amaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yardı ların
koordinasyonunu yürütmek,

. o 

,......,_ 

f- Kreş, lokal, dinlenme tesisleri vb'. sosyal tesislı!rin kurulması için Yönetim Kurulunun bilgisi d hilinde
gerekli çalışmaları yapmak, 
g- Görevi ile ilgili düzenleyeceği raporları yöneti,n kurulunun onayına sunmak,
h- Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilece� diğer görevleri yerine getirmek.

GENEL DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, G 5REV VE YETKİLERİ 
Madd� 30- Genel Kurulca Sendika üyeleri arasın :fan seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 
Genel denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantısında bir başkan ve sekreter seçerek görev dağılımı apar. 
Genel Denetleme Kurulu yılda en az bir kere olmak üzere istediği zaman kendiliğinden veya ba vuru 
üzerine denetim yapar. Denetim esnasında sendikaya ait evrak, sendika binasından dışarıya 
çıkarılamaz. 
Denetleme Kurulunun toplantı yeter sayısı üye t.ım sayısının, karar yeter sayısı ise ayrıca hükü 
bulunan haller hariç olmak üzere toplantıda hazı · bulanan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyl rın 
eşitliği halinde, başkanın oyu karar haline gelir . 
.Genel Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri: 

a- Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Ku,ul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığ nı
denetlemek,
b- Sendika tüzüğüQe göre idari ve mali denetim yapmak. Bu amaçla;
1- İlgili yasa, mevzuat ve tüzük gereği tutulan defterleri denetler,

. 
... 

. 2- Her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları, denetleme raporlarını ait oldukları 
dönemi izleyen üç ay içinde Aile, Çalışma ve Sosy,ıl Güvenlik Bakanlığına ve bağlı bulunduğu 
konfederasyona gönderir. Bu bilanço hesaplarında sendikanın o devre içindeki; 
2.1 Gelirleri ve bunların kavnakları, 
2.2 Giderleri ve bunların sarf yerleri, 
2.3 Yönetim Kurulu üyelerine ve geçici olarak görı!vlendirilenlere verilen ücretler, harcırah ve 
ödenekler, 
2.4 Çalışan personele ödenen meblağ, 
2.5 Para ve menkul kıymetler mevcudu, 
2.6 Taşınmaz mevcudu belirtil(r. 
c- Gerekli görmesi halinde gerekçeli ve oy birliği il� alınmış kararı ile Genel Yönetim Kurulundan enel
Kurulu toplantıya çağırmasını talep etmek,
d- Dönem sonu denetim raporunu hazırlayıp Genı!I Kurula sunmak,

� 
Tüzük v e zuatça belirtilen d

:�
er görevleri yııpmaktır.
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GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU,.GÖliEV VE YETKİLERi 
Madde 31- Genel K�rulca sendi�a. üyeleri arası ıdan gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyed n
oluşur. Genel Disiplin Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçer ve diğer görevi rin 
dağılımını yapar. 
Genel Disiplin Kurulu incelemelerini resen veya şikayet üzerine yapar. Disiplin Kurulu üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Mevcut üyılerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşit ik 
halinde Kurul Başkanının katıldığı taraf çoğunlu �u sağlamış sayılır. Disiplin Kurulu ilgilinin yazıl 
savunmasını da aldıktan son�a kararını, gereği �apılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına su ar. 
Genel Disiplin Kurulunun Görev ve yetkileri: 

a- Sendika tüzüğüne ve sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler
hakkında soruşturma yapar, üyelikten çıkarma dışında bu tüzükte gösterilen disiplin cezalarını verir ve
sonucunu Genel Kurula ve ilgililere bildirir,
b- Şube disiplin kurulunca verilen kararları itiraz üzerine inceleyip karara bağlar,
c- Üyelikten çıkarılma-cezasını Genel Kurula teklif eder,
d- İlgili mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer göreı•leri yerine getirir.

DİSİPLİN CEZAi.ARi 
Madde32-
a- Uyarma,
b- Kınama,
c- Görevden uzaklaştırma,
d- Üyelikten geçici çıkarma,
e- Üyelikten temelli çıkarmadır.

.,,. 

Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Veri,en her türlü cezaya itiraz edilebilir. Genel Disi lin
Kurulu kararının tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde Genel Kurula sunulmak üzere Sendika isiplin
Kuruluna itiraz edilmemesi halinde karar kesinleı ir. Üyelikten geçici veya temelli çıkarma Genel
Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile olur. Genel Kurulda ilgilinin kendini savun
engellenemez.

BAŞKANLAR KURULU 
Madde 33- Başkanlar Kurulu Genel Başkanın Başl;anlığında Genel Yönetim Kurulu, Genel Denet eme 
Kurulu, Genel Disiplin Kurulu asil üyeleri ile şube Jaşkanları ve il temsilcileri ile Bölge Başkanları dan 
oluşur. 
Başkanlar kurulu Genel Yönetim Kurulunun çağm ı ile toplanır. 
Başkanlar kurulu istişare bir organdır ve aldığı kararlar tavsiye ve teklif mahiyetindedir. Bu kara� ar 
Genel yönetim Kurulunda görüşülür. 
ŞUBELER, İl VE İLÇE VE BÖLGE BAŞKANLIKlAll! · 
Madde34-
Şubeler, Genel Kur�I veya Genel Yönetim Kurulunun verdiği yetkiyle Genel Merkeze bağlı olarak il ve 
ilçe merkezlerinde açılır. Şube açılmayan il merke.ılerinde il, ilçe merkezlerinde ise ilçe temsilcili i 
oluşturulur. Sendika, şubesi bulun_an veya bul�nrr ayan Bölge, il ve ilçelerde; Bölge, il ve ilçe 
temsilcilikleri kurabilir. Bölge Başkanlıklardçin o bölgede herhangi bir il temsilciliği olma şartı 



• 

• 

İlin Valiliğine; Devlet Personel Başkanlığı'na ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ildirilir.

Q • . . . ŞUBELERiN OLUŞTURULMA USUL VE ESASLAR!
Madde 36- 400 ve üzerinde üyeye sahip olan il ve ilçelerde Genel Yönetim Kurulu Kararı ile ş be
kurulabilir. İl v'e ilçelerde Temsilcilikler birleştir·ıerek de şube oluşturulabilir. Yeni kurulan şub nin
veya müstafi sayılan şubenin yönetim kurulum, Genel Yönetim Kurulu belirler. Atama ile gör ve gelen
şube yönetim kurulu altı ay içerisinde Genel Kurul yapar.

ŞUBE ORGANLAR! --

Madde 37- Sendika Genel ·Merkezine bağlı olarık açılan şubelerin organları:
a- Şube Genel Kurulu,
b- Şube Yönetim Kurulu,
c- Şube Denetleme Kurulu,
d- Şube Disiplin Kurulu' dur

.----.., ŞUBE GENEL KURULU
Madde 38- Şubenin en yüksek organı olup, sene lika olağan Genel Kurulundan iki ay önce olma üzere
şube yönetim kurulunun veya lüzum üzerine Genel Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü tariht olmak
üzere dört yılda bir yapılır.
Şube Yönetim Kurulunun ııeya denetleme kurulunun oy çokluğu ile üye veya delegelerin 1/5' i in

. B• 
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talebi veya Genel Yönetim Kurulunun kararı ile c lağanüstü genel kurul yapılabilir. 400 üyesi bu unan
-şube!erde delege sayısı 100 kişidir. 400 üzerindeki her yirmi üye için bir delege eklenir. lO00'in
·'üzerinde üyesi bulunan şubelerde ayrıca her elli üye için bir delege eklenir.
Genel Kurul toplantısı ve gündemi en az 15 gün iinceden sendika internet sitesinde ilan edilir,
delegelere yazılı ya da elektronik posta yoluyla duyurulur, seçim kuruluna da bildirilir. Olağanü tü
genel kurul toplantııa'rında sadece gündemde belirtilen maddeler görüşülür.
Şube Genel Kurul delegeleri demokratik usullerlE Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü birimlerıiıdeki üye oranına göre eşit olarak belirlenir. Delegeler, Genel Kuruldan bir ay
önce gizli oyla seçilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete' de yayınlanan e son
üy_e sayısının delege sayısına bölünmesi ile bulunur. Üst Kurul Delege tespitinde de bu oran uyg lanır.

----ı Sendika Genel Kurulu için uygulanan toplantı esa; ve usulleri Şube Genel Kurulu için de aynen
uygulanır.

p 

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde39-
a- Organlar�n seçimi,
b- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının gc rüşülmesi,
c- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası,
d- Sendika Genel Kuruluna delege seçimi;
e- Mevzuat ve tüzükte verilen diğer görevleri yeri ıe getirmektir.

ŞUBE YÖIIİETİM KURKULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 40- Şube yönetim kurulu şube genel kurulu tarafından gizli oyla seçilir.
Görev ve yetkileri:

� 
Şub

� 
har alarınırı usulüne uygun yapılmasını

,
sağlamak,
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b-Şube genel kurwıı�a sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve genel kurulu toplantıya ça ırmak,
c-Sendikaya üyelik için başvuran kamu çalışanlarının üyeliğinin kabulü veya reddi için üye ka ıt
formlarını Genel Merkeze ulaştırmak,
d- işyeri sendika temsilcilerini tayin etmek,
e- Şubenin sınırları dahilindeki işyerlerinde çalı\.an üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm! r
üretmek,
f-,işyerinde aidat.ların usulüne uygun olarak kesilmesinin sağlanması için çalışanların listesini i verene
ulaştırmak, 

a 

g- Genel Merkez Yönetim Kurulunca ve Şube Gı,nel Kurulunca verilecek sair görevleri yerine g tirmek.
. 

' 

ŞUBE YÖNETiM KURIJLU VE ÇALJŞMA ESASLAR! 
Madde 41-Şube Y�netim Kurulu yedi üyeden o uşur ve Şube Genel Kurulunca, serbest, eşit, g zli oy, 
açık tasnif esası�a dayalı tek dereceli olarak seç lir. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 
Şube Yönetim Kurul_u en az on beş günde bir toıılanır ve kararlarını Yönetim Kurulu karar deft rine 
yazarlar. Başk�nın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilirler. Çalışma esasları Genel Yönetim 

� Kurulu'nda olduğu gibidir. Şube Yönetim Kurulu Genel Merkez Yönetim kurulu unvanlarından oluşur. 

·,

ŞUBE YÖNETiM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKiLERİ 
, 

Madde42 
1-Şube Başkam: Şube Baş�anı, şube yönetim �� rulu adına şubeyi temsil eder.
Şube yönetim kuruluna ve şubede kur_ulacak k6rıisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde top antı
veya komisyon başkanlığını yönetim kurulu üyelı!rinden birine devredebilir. Şube Başkanı, şub deki
bütün.büroların amiri olup, _her türlü çalışmaları �enetlemeye ve tetkike yetkilidir. Şube Başka� Vekili
ile şube yazışmalarını, M'.'fi işlerden Sorumlu Ba�kan Yardımcısı ile muhasebe ile ilgili evrakı imıa 
eder. Şubenin bankada b_ulunan hesabından görnvli Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı v ya 
yönetim kurulu üyelerinden birisiyle birlikte çift imzayla para çeker. 
2-Şube Başkan Vekili: Şube başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini ku !anır.
Şube bürolarını yönetir. Şube yönetim kurulu güııdemini hazırlar.
Şube Üyelerinin işveren ve işyerleri ile ilgili sorunlarının çözümüne yönelik işleri yürütür.
Şube y�netim kurulu ve şube başkanı tarafından verilen sair görevleri yerine getirir.
3-Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): Şubenin il içinde ve ilçelerde teşkilat ve üye çalışm !arını
yapar.
Ayrıca aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir vıı yetkileri kullanır:
a- Üye kayıtları, �yelikten ayrılma iş ve işlemlerin yürütmek,
b- Üyeliği kesinleşen üyenin üye, kayıt belgeleriniıı bir nüshasını süresi içinde işverene bildirmek
c- Üyelik arşivini düzenlemek ve üye envanteri çıl armak,
d-Şube genel kurulu ve delege seçimlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına
yardımcı'olmak,
e- Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ,ıe üye sayısının artmasına yönelik strateji
geliştirmek ve yönetime teklifte bulunmak,
f- Genel Kurul çağrısına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g- Konfederasyon, sendika ve şube tarafından alır an eylem kararlarının teşkilata duyurulmasını
sağlamak, eylem için gerekli hazırlık çalışmalarını .ıerçekleştirmek,
ti- Sendika temsilcilerinin atanması ve görevden alınması konusunda şube başkanları il!! istişare

�
erek g

�
ne önetim kuruluna bildirmek, 
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i-Temsilcilere yetki 114!rilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
. 

·• 

j- İlçe teşkilatlarının ve baş_kanlarının aylık çalışma raporlarını şube başkanına ulaştırmak,
k- Başkan ve yönetim kurulunca görev alanına il_işkin olarak verilecek diğer görevleri yürütme

. 4-Şube Başkan Yardımcısı (Mali işler): Şubeni ı mali konularındaki işlemlerini tüzük ve yöne melik
hükümleri çerçevesinde yerine getirir. Şubenin mali harcamalarından başkanla beraber soru ludur. 
Ayrıca aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır: 
a-Şubenin�muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek,
bütçelerini_n uygulanmasını·sa_ğlamak,
b-Şubenin mali durumu hakkında bilgi vermek.amacıyla tanzim edeceği gelir gider tablosu ve

• mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna bildirmek,
c- Üye aidatltırının gerçeğe uygun olarak Genel.Merkez banka hesabına aktarılıp aktarılmadığı ı
kontrol etmek,
d- Üye aidatlarında şube� aktarılması gereken payın şube hesabına aktarılmasına ilişkin işle

.. 

takip etmek, 
. . 

e-Şubeye ait gider evraklarının zamanında gönderilmesini, giderlerin gözetim ve denetimini
,....... sağlamak . 

. 5-Şube Başkan Yardımcısı (Basın Ve iletişim):� ubenin basın ve iletişim çalışmalarından soru ludur. 
: Ayrıca aşağıda �elirtilen görevletı yerine getirir •ıe yetkileri kullanır: 
a-Sendikanın temsili, tanıtımı ve basınla ilişkisini geliştirmek,
b- Şube başkanının basın toplantılarını organize etmek basın bildirisi hazırlamak,
c- Basın yayını takip e�erek gerekli dokümanları toplamak, basın bildirilerini hazırlamak,
d- Üyeler arasında ve diğer sendikaların üyeleri ile sportif faaliyetler düzenlemek,
e- Başkan ve yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek.
6- Şube Başkan Yardımcısı (Mevzuat Ve Toplu Sözleşme): Mevzuatla ilgili konulardan sorumlu ur.
Ayrıca aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır:
a- ilgili yasa, tüzük ve mevzuat incelemesi yapar, k değişiklik ve gelişmelerden teşkilatı haberda
etmek.
b- Uyelerin mevzuata iİişkin genel ve yerel sorun arını derlemek, toplamak ve konu ile ilgili rap r
hazırlayarak şube yönetim kuruluna ve sendika genel merkezine gönderilmesini sağlamak,
c- Genel Merkez Yönetim Kurulunun toplu sözleşmelerine ve kurum idari kurulu toplantılarına ı ık

. ..., ---'\ tutmak amacıyla, üyelerinin talep ve problemleriıi belirten rapor hazırlayıp şube yönetim kuru una 
vermek, 
d- Ba'şkan ve yönetim kurulunca görev alanına mı kin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek.
7-Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim Ve Sosyal İşleı·): Şubenin eğitim ve sosyal işler çalışmalarınd n
sorumludur.
Ayrıca aşağıda belirtilen göreı.ıler! yerine getirir vı• yetkileri kullanır:
a- Benzeri kuruluşlarla ilgi ku'rarak yardımlaşmayı sağlamak,
b- Sendikal alanda gerekli temaslarda bulunmak,
c� Şube içi�de toplum tarafından kabul gören günlerde sendikanın amaç ve ilkelerine uygun ola ak
sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler geliştirmek,
d- Ekonomik ve kültürel sorunları içeren seminer, panel, konferans vs. toplantı ve etkinlikler pla layıp
nitelendirmeye çalışmak,
e- Eğitim alanında gerekli &öı'ünen her türlü araşt rma, inceleme, derleme ve diğer kültürel

�--••:• 0,am.ak 
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ŞUBE DENETL'EME KURULU 
Madde 43- Genel Kurul tarafından genel kurula katılan üye veya delegeler arasından seçilen ü asil, 
üç yedek üyeden teşekkül eder. 
Şube Denetleme Kurulunun toplantı yeter sayıs üye tam sayısının, karar yeter sayısı ise ayrıca hüküm 
bulunan haller hariç olmak üzere toplantıda haıır bulanan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oy arın 
eşitliği halinde, başkanın oyu karar haline gelir. 
Şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kt rul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadı ını 
denetler. 
Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetim yapar, hazırlanan raporu şube başkanına veri . 
Dönem sonu raporunu da şube genel kuruluna ı unar. 

ŞUBE DiSiPLiN KURULU 
Madde 44- Şube genel kurulunca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. 
Şube Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğurıluğu ile toplanır. Mevcut üyelerin salt çoğunl ğu ile 
karar alır.:oylarda eşitlik halinde Kurul Başkanın n katıldığı taraf �oğunluğu sağlamış sayılır. 

------. Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar, 
ihtar cezası verebilir. Diğer cezai fiiller rapor halinde Genel Merkeze gönderilmek üzere şube 
başkanına verilir. 

İL VEYA iLÇE TEMSiLCiLİKLERi 
Madde 45- Genel Yönetim Kurulunca il ve ilçelerde kurulur. Bu temsilciliklerin kurulabilmesi içi o il 
de veya ilçe de mevcut bir şubenin olmaması vel'a açılmasının sendika açısından ekonomik ol aması 
gerekir.. . 
a- Temsilcilikler Genel Merkeze bağlı olarak Genı!I Merkez organlarının emir ve talimatları
-0oğrultusunda faaliyetlerini sürdürürler. Seçim v2 kurulları yoktur. Kongre yapmazlar.
b- İl temsilcilikleri; ·
1- Başkan.il Temsilcisi
2- İl Temsilcisi Başkan Vekili
3- İl Temsilci Yardımcısı (Mali Sorumlu)
.4- İl Temsilci Yardımcısı (Teşkilat sorumlusu)

· "'\ 5- İl Temsilci Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal işler Sorumlusu) olmak üzere beş kişiden oluşur. İlçe
temsilcilikleri başkan, sekreter, mali ve teşkilat başkan yardımcılarından oluşur.
Bunların atanması temsilciliklerin kurulduğu coğrafi alanda görev yapan üyeler arasında yapılac k
temayül yoklaması ve Genel Yönetim kurulunun 1:ararıyla olur. Temayül yoklaması için ilk topla tı
yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğudur. ilk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa üyelerin en az d" rtte
biri ile ikinci toplantı yapılır.'ikinci toplantı için de yeterli sayı sağlanamadığında Genel Başkan
Yardımcısı (Teşkilatlanma)nın teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun kararı ile atanırlar. Lüzumu ha inde

. 0 

atamalardaki usuller izlenerek görevden alınırlar ·,e bağlı oldukları organların emir ve talimatlar 
doğrultusunda bir dönem için faaliyetlerini sürdü ·ürler. Genel Merkezin direktifleri doğrultusun a 
çalışırlar. 
c- Görevden alınmaları veya atanmaları Şube Başlcanlığının teklifi ile Genel Yönetim Kurulunca pılır.
d- Temsilcilikler, Şube Yönetim Kurulu görev ve yHtki esaslarına göre faaliyetlerini yürütürler.
İŞYERİ SENDiKA TEMSiLCİLiĞi
Madde46-

'-.. iş yeri send· 
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İşyeri seF1dika'temsilcileri, işyerindeki üyeler tarafından seçimle belirlenir. lşyerindeki kamu g · revlisi 
sayısı, 
200'e kadar ise en çok bir 
201- 600 ise en çok•iki
601 - 1000 ise en çok üç
1001-2000 ise en çok dört
2000 den fazla ise eiı çok beş kişiden oluşur .

. Bu temsilcilerden biri Şube Yönetim Kurulu tarafından baş temsilci olarak görevlendirilir.
Şube Yönetim Kurulu veya görev mahallindeki iyelerin 1/5' inin teklifi ve Genel Yönetim Kuru u kararı
ile işyeri temsilcileri görevden alınabilir.
Sendika İşyeri temsilcileri bir Genel Kurul dönerıi için seçilir.
İŞYERİ SENDİKAifEMSILCILERİNIN GÖREV VE Yl:TKİLERİ
Madde47-
İşyeri sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri:

· a� Sendika üst organları ile sendi_ka işyeri kurull, rı ve üyeleri arasındaki ilişkiyi koordine etmek ve
bunların düzeflli.yürütülrııesini sağlamakı -, 
b-Ayda bir kez toplanarak işyeri problemlefini fiÖrüşmek, bu konuda yetkili organlara teklifler e
bulunmak, 

. . . . 

c- Üyelerden gelen şikayet ve önerileri çözmeye çalışmak, çözemediklerini ilgili organlara bildi mek,
d- Yasalar ve toplu iş görüşmeleri ile kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmektir .

MALİ HÜKÜMLER 
SENDİKANIN GELİRLERi 
Madde48-
a- Üyelerden alınan aidatlar,
b- Faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
c- Eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
d- Bağışlar,
e- Mal varlığı gelirleridir.
Sendikanın gelirleri bir kamu bankası, özel bankı; veya özel kalkınma bankalarında sendika adı a

-----, açılan hesaba yatırılır.
Zorunlu giderler için sendika kasasında aylık tepi ım gelirin en fazla yüzde on'u kadar para

• bulundurulur.

' 

SENDİKA AİDATI VE DAĞITIMI
Madde 49- Sendika üyelik aidatı sendika üyesinirı damga vergisine tabi aylık bürüt gelirinin bin e beşi
'dir .Üyelerden kesijen Sendika aidatlarının topla ııından Genel Kurulda alınan karar doğrultusu da
belirlenen oran üzerinden avans olarak Bölge, Şube Başkanlıkları ve il Temsilciliklerinin banka h sabı
veya Posta Çeki Hesabına aktarılır. Gönderilen avansları 2 ay içerisinde fatura, fış gibi sarf belge eri ile
hesaplarını kapatmayan Bölge, şube başkanlıklaı ına ve il temsilciliklerine para gönderilmeyece olup,
avansları bloke edilir: ":_

SENDİKANIN GİDERLERİ
Madde 50- Sendika; üyeleri ile çalıştırdığı kişiler cahil hiç kimseye borç veremez.

� 
Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirt aş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme ha kında
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gider olarak işfem yapamaz. 
Sendika; 
a-Amaçlar! ve faaliyetleri dışında harcama ve Jağışta bulunamaz.
b- Gelirlerinin %1o•·nu üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanır,
c-Ğeçicl veya daimi olarak istihdam edilecek �ersonele verilen huzur hakları, harcırahlar, öd nekler,
yolluk ve tazminat giderleri,
d- İl ve ilçelerde açılan şube ve büro masraflar,
e- Genel Yönetim Kurulu kararı ile izine ayrılan şube yönetim kurul üyelerinin huzur hakları,
f- Harcırahlar, ödenekler, yolluk ve tazminat giderleri,
g- Yardımlaşma sijn8ığı giderleri,
h- ü_yesi bulunduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlııra ödenen aidat giderleri, Üyesi olduğu
Konfederasyona ödenen yüzde 5'1ik aidat gid!! ·i,
i- Toplu Sözleşme ile. ilgili harcamalar,
j- Zorunlu giderler için Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisi dahilinde sendika kasasında aylık toplam
gelirin en fazla yüzde on'u kadar nakit l)'levcudu bulundurabilir. Genel Merkez çalışanlarının

-"'. maaşlarına mahsub!!n yapılacak"avans ödemeleri bu madde kapsamının dışındadır. Ancak av ns
ödeme miktarı ödeme yapılacak ilgilinin maaşııın %20'sinden fazla olamaz.

,.....,, 
' 

k- Genel Yönetim Kurulu bu konularda harcam3 yapmak üzere Genel Kuruldan yetki alır.
·1- Görevden ayrılan Genel Yönetim Kurulu Üye erinin son maaşları iki maaş olarak ödenir. Ay ılma
nedeni ölüm olması halinde söz konusu ödemı, ilgilinin mirasçılarına yapılır.
m- Genel Yönetim Kurulu Üyelerinden sendika üyeliğinden istifa hariç herhangi bir sebeple a rılan
üyelere en son aldığı maaşının yarısı esas alına ·ak her yıla yarım maaş hizmet tazminatı olara ödenir.
n- İllerdeki profesyonel şube başkanlarına da avnı esaslar uygulanır.
o- Tüzük ve mevzuata uygun diğer giderler.

SEND(KANIN TliTACAĞWEFTERLER 

_ M��de 51- Sendika aşağıda yazılı defter, dosy, ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zor

uı

ndadır. 
1- Uye kayıt fişleri ve: defterleri ile çıkış bildirirri,
2- ·Genel Kurul,. Yörietim kurulu, Denetleme Ku:ulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve arih
sırasıyla yazılmasına mahsus karar defteri, 
3- Gelen evrakın tarih ve numara sırasıyla kaydedileceği gelen ve giden evrak defteri ile zim et
defteri, ayrıca seyahatlerde Genel Yönetim kurulu üyelerince kullanılan geçici evrak defteri,
4- Gelen evrakın aslı ile giden evrak suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

· 5-Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defte ·i kebir,
6- Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt dı,fterleri ile giden evrakı ve bunların saklanmas na
mahsus dosyalar.
7--Sendika, tutmakla yükümlü olduğu defterler ve kayıtlar dışında yardımcı defterlerde tutabi ir.
8- Sendika; defterler ve bunların bilgilerini ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından b şlay�rak
on yıl süre ile saklamak zorundadır.

HUZUR HAKLARI, HARCIRAHLAR VE ÜCRETLER 
Madde 52- Sendika genel kurul toplantısına işt"rak eden delegeler ile bölge toplantılarına işti ak eden 
Genel Merkez ve şube zorunlu organlarında gö ·ev yapan üyelerin yol masrafları ve yollukları endika 
tarafından ödenir. 

1 Şube Yöneti 
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Sendika Genel i(uruh.ı belirler. 

KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULU);LARA ÜYELİK 
· Madde 53- Sendika ancak bir konfederasyona üye olabilir. Üyelik veya ayrılma Genel Kurul Ka arı ile
'alınır. Amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlar, üye olabilir, ilgili kuruluşlara temsilci göndere ilir.
Madde 54- Sendika; üyesi olduğu veya üyelikten ayrıldığı Konfederasyon veya uluslararası kur luşları,
üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyer on beş gün içinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Gü enlik
Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olumın kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir .

SENDİKANIN FESİH, iNFİSAH VE KAPATILMA H,,Li

MADDE 55- Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması durumunda para ve mal varlığı genel ku ul
kararı ile belirlenen yere aktarılır. Genel Kurulur toplanamaması halinde bağlı bulunduğu
konfederasyona aktarılır.
�endlkanın fes�i için yapılacakı9lağan veya olağ,ınüstü Genel Kurul, delege sayısının üçte iki

r---. çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. ilk toplantı ye er
sayısının sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantıya katılanlar yönetim ve denetim kur lları
üye sayışının iki katından az olamaz ve karar yetı!r sayısı toplantıya katılanların üçte iki
çoğunluğundan az olamaz.
Başka bir sendika ile birleşme durumunda, bütüıı hak, borç, yetki ve menfaatler birleşme sonu u
meydana gelen yeni tüzel kişiliğe kendiliği!lden E eçer.
Sendikanın mahkeme kararıyla "kapatılması duru nunda tasfiye neticesinde kalacak paralar,
sendikanın bağlı bu]unduğu konfederasyon hesabına yatırılır ve mal edilir.

DEMIRBAŞLARIN ALiMi, SATIMI VE DÜŞÜMÜ
MADDE 56- Demirbaşların alımı, satımı ve düşümü en büyük banknottan daha fazla değere sa ip
demirbaşlar için kurulacak en az üç kişilik bir konıisyon tarafından yapılır. Her tür bakım, onarı ,
tadilat vb. bu komisyonun sorumluluğunda yapılır. Bu komisyon, Genel Yönetim Kurulu kararı il
oluşturulur.
Bölge, şube başkanlıkları, il ve ilçe temsilcilikleri lıüro malzemeleri ile ilgili ihtiyaçlarını yönetim urulu
. 

. 

� kararı ile alım, satım ve terkin yapabilirler. Araç �e gayrimenkullerle ile ilgili ise Genel Merkez Y · netim
. ·"" 

Kuru(undan yetki alarak yaparlar. 

KURUCUl.f'R 
�r 

Madde 57-Sendika Diyanet ve Vakıf Hizmet kolu 2sasına göre listede adı soyadı , görev ünvanı e 
adresleri yazılı kurucular tarafından kurulmuştur .. 

1-Hüseyin DEMİRCİ Ajımet Memur T.C Kar3caviran-1962
Özbalcı sk. Sultanhan Apt A BL i2/18 Selçuklu-KONYA
2-Ali NİYAR Rasim Memur T.C Er2nkaya-1967 
Birhan Sk. No:5. Meram-KONYA 
3-Ali TÜZER Bekir M�mur T.C İsl3mlar-1960 

, cad. cemre s · /1 Karatay-KONYA

� 

       Yazır mah. Er an

                          Karakurt ma .  

                      Hacıbali mah Çancı 
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4-Mehmet ÜMÔTLÜ Ramazan Memur T.C ı:aşköy-1962 
Furkan sk. Manolya Apt No:2/22 Selçuklu-KON"A 

:· 5-Ramazan 5eletı' , Seyit Memur T.C ı:onya-1971
Kalemli sk. No:10/8 _Meram-KONYA 

·· 6-Kenan EYIGÜL·. _. Aziz Memur T.C Şenkaya-1958 
Şahin sk. No:18/3 Ereğli-KONYA 
7-Hasan AKYAVAŞ . Mehmet Memur T.C Çmdar-1958 
Selçuklu cad. K.Kursu lojmanı Beyşehir-KONYA 

. YÜRÜRLÜK 

       Sancak m h. 

ah. 

ah. 

  Alavardı   

                       Barbaros       

                                      Müftü ma

Madde 58-Bu Tüzük 29/10/2019 tarihinde yapılan Tüzük değişikliği kongresinde kabul edilerek 
_yürülüğe girmiştir 

_DİVA-SEN GEN!;L BAŞKANI 
Mustafa Çopursuz 

GENEL BŞK YRD 

GENEL BŞK Yit[ı 

GENEL BŞK YRD 
Feşat,Kocaman 

) GEM EL aşı( VR 

GENEL BŞKYR 
M Naci Özay 




