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GENELESASLAR

sendikının Adr

Madde l: Sendikanln adı .,ADALETLi vE İı,xnı,i slslN, YAYIN YE iı,rrişiıvr
ıriz*rrrı,nni ÇALIşANLARI sENDixAsI,dır. Kısa adı "AI)iL HABER SEN"dir

sendikanın Merkezi ve Adresi

Mıdde 2: Sendikanın merkezi KoCAELİ,dir. Sendikanın adresi yenikent Mahallesi Gazi Mustafa

Kema1 Bulvan No:22 iç Kıpı No: 127 Derince/KocAf,Li,dt. Sendika merkezinin başka bir ile

nakline yetkili mercilere bilgi vermek kaydıyla Genel Kurul, il içinde adres değişikliğinc Scıı,ıi",:

Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendikanın aynı şehir sınırlan içinde başka bir adı,c.t ,ı,,| ,; -

değişikl iğini gerektirmez.

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 3: Sendika; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 5'inci maddesinde belirlenen

hizmet kollanndan 5 sıra numaralı "Basın, Yayın ve İletişim Illzmetleri" hizmet kolundaki kuruırı le

kuruluşlar ile bunlara bağlı işletmeler ve bağlı teşekküllerde faaliyet göstermek üzere kurulmuŞtur Bıı

hizmet kolunda olup kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bıı

işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye genelinde faaliyet gösterir. Türkiye Cumhuriyeti Çalışnra ıc
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafindan bu hizmet koluna eklenecek veya bu hizmet koIundan çlkarılacak

kamu kurum ve kuruluşlan tiizük değişikliği gerektirmez.

ixixci söLürvı

sf,NDiKANIN AMACI, YETIdLERİ VE çALIŞMA şEKiLLERi

sendikanın Amacı

Madde 4: Sendikanın amacr; a- Çalışanların evrensel insan

haklannın korunması,

b- Evrensel hukuk normlarının uygulanması için demokratik ve çağdaş sendikacılık ilkeleri

çerçevesinde tüm çahşanlar için sosyal adaletin sağlanması,

c_ Üyelerine; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır eşitlik ilkeleri ölçüsünde bir yaşaııı

sürmeleri ve top lumda refah içinde yaşayabilecekleri bir ücret sağlamak,

d- Dil, din, ırk, ep, cinsiyet, siyasi düşünce ve felsefi inanç ı gözetmeksizin Lişi.cl 1,

özgürlü rlnt cinde üyeler to olşturmak,

A
Kenan ARIK
Ebubekir Tevfik

ARVAS Çeti Mithat EKiNCiMe
loĞLU Murat DE Enes AGAŞ



e- Üyelerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak,

f- Üyelerin uluslararası standartlarda ve meslek ahlakına uygun bir şekilde çalışmalarının

koşullarını sağlamak,

g- Üyelerin beden ve ruh sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınmasıı'ıl

sağlamak,

h_ Üyelerin sosyal güvenlik hakkından tam olarak yararlanmalarını sağlamak. i_ Üyelerin ınt.l,.L:

bilgi ve becerilerinin artırılması ve hizmet kalitesinin yiikseltilmesi için mesleki eğitim

çalışmaları yapmak,

j_ Kamu yönetiminde; atama ve yer değiştirme, görevde yükselme ve meslekte ilerlcmcr e ili.\ i"

mevzuat ve uygulamaların çatışanlar için adil ve tarafsız bir şekilde yürütiilmesini sağlanıak.

k- Milli gelirden tiim çalışanların adil bir şekilde pay almalarınl sağlamak, ı- Tüm yu$taşlallüı

kamu hizmetlerinden eşit ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak,

m_ kamu kaynaklarının doğru, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, kamu kaynaklarının

kullanımı sırasmda oluşabilecek her türlü usulsüzlükle mücadele etmek,

n- insan haklarına dayalı bir devlet anlayışının gelişmesi ve çahşma hayatının uluslararası 1ç1111l;'' ,

uygun hale getirilmesini sağlamak için; usulüne uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe konmuş

insan hakları belgelerinde ve sözleşmelerinde yer alan çalışma yaşamlna ve sendikal haklara

dair düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

o- Üyelerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için eğitimler düzenlemek, p- Sendikanın tiinı

organlarında kadın üyelerin azami görev almalarını sağlamak için çaba gösteİmek-

q- Eşit işe eşit ücret ödenmesi için her türlü girişimde bulunmak,

r- Aynı kurum içerisinde aynı işi yapan farklı statüde bulunanların iş güvencelerinin olduğu tek

bir statüde çalışması ve eşit ücret almalarını sağlamak,

s- Üyelerine hukuki destek vermek,

t- Hizmet kolundaki kamu kurumlarında Sözleşmeli personel, İdari Hizınet Sözleşmeli personel

gibi güvenceden yoksun çahşma şekillerinin kaldırılarak kadrolu istihdamın yerleşmesini

sağlamak,

u_ Kamu kurumlarında performans ya da başka bir ad altında çalışanlann insan haklaıına aykırı bir

şekilde yanştırıldığı tüm uygulamaların kaldırılması için mücadele etmektir.

v- Sendika amaçlarını gerçekleştirirken; milli ve manevi değerlerimizle çatışma içcrisiııdc ,,lııı-

şiddet ve terör eylemlerine karışmış ya da dolaylı olarak destek veren ttim sivil topIulıü ajl,ültiı lui ].

siyasi partiler, cemaatler, tarikatlar ve benzeri tüm yapılanmalann karşısında yeı, alacıl.tıı-

Sendika; hiçbir ideolojiye bağlı olmayan, hiçbir siyasi görüşü benimsemeyen sadece milli ıe
manevi değerlere sahip çıkarak tiim siyasi ve felsefi di§ünceler üzerinde yer alan "evrensel
insan ha n doğrultusunda insan onuruna yaraşır bir t standarhnr" sağlamak için

mücadele ektir.
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Sendikanrn Çalışma Şekli

Madde 5: sendika, tiizükte yer alan amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasa ve yasa hüküıılleriıc

bağlı olarak hareket eder. Amaçlart gerçekleştirmek için demokratik değerlerden sapmaz ve örgütlenıne

çatışmalarını herhangi bir siyasi veya ideolojik düşünceye göre gerçekleştirmez. seıidikal

faaliyetlerinde tüm çalışanlar arasında adalet ve eşitlik ilkeleri doğultusunda hareket eder.

sendikanın Görev ve yetkileri

Madde 6: sendika; 4688 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda toplu sözleşme görüşmelerinde taraf

olmaya yetkilidir. sendika kuruluş amaçları uygun olarak adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda

aşağldaki faatiyetleri yürütiır. a_ kamu personellerinin mati, sosyal ve özlük haklarının ge|iştirilmesi

için hukuki mekanizmaları devreye sokmak, üyelerini bilgilendirmek ve toplu sözleşmenin uygulanması

için çalışmalar yapmak,

b- iş sağlığı ve güvenliği hakkında üyelerini bilgilendirmek, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlaıııııası

için mevzuatın uygulanmı§mı denetlemek, iş güvenliği kurullarında temsilci bulundurmak.

c- Kamu görevlilerinin temsilini gerektiren kurullara temsilci göndermek,

d- Verimlilik araştırmaları yapmak, kamu personellerinin öneri ve beklentilerini tespit enıek

amacıyla anket düzenlemek, hazırlanan raporları kamuoyu ile paylaşmak ve işverenle bu

konuIarda ortak çalışmalaı yapmak,

e- Üyelerinin mesleki yeterli|iklerinin artınlması ve sorunların çözülmesi içiıı scn,liı,. 1

faatiyetlerin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer veya sosyal amaçlı toplantılar düzenleınek.

bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak,

f- Çalışanların ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren

konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak iizere çalışmalaı yapmak,

g_ çalışanların idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında hukuki yardım gerekliliği ortaya çıkırıası

durumunda her düzeyde ve derecedeki yargı organlarında temsil etmek veya ettirmek, da\a

açmak ve bu nedenle açılan davalara taraf olmak.

h- Üyelerin ve ailelerinin yararlanması için eğitim, spor ve sağlık tesisleri, dinlenme yeılcri,

misafirhane ve benzeri yerler ile kütüphane keş, yrıv4 huzur evleri ve yardımlaşııa sıIlc]ıklı,-,

kurmak ve yönetmek,

i_ Dogal afete maruz kalaı çahşanlara nakit mevcudunun yüzde beşini aşmamak üzere nakcii

yardım yapmak,

j- Amacına uygun uluslararası kuruluşlara üye olmak, üyelikten çekilmek, üyesi bulunduğu

uluslararası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci göndermek, üyesi buIunduğıı

uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye'ye davet etmek,

k- İlıtiyaç doğrultusunda menkul ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
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i-BasımevikurmakveişIetmek,gazete,kitap,dergi,bülten,broşürvebenzeriyayınlarbasmak
ve dağıtmak,

j- Uluslararası mevzuatın, Anayasa'nın ve kanunlarının öngördüğü diğer görevleri yerine

getirmek,

k_ Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak, l_ Sosyal medla r"

diğeriletişimkanallannıkullanarakreklam,tanıtrm,duyuru'bildirivebasınaçıklamasında
bulunmak,

m_ Sendikanın belirlediği ilkeler doğulhısunda ortak platformlar kurmak veya kurulu platformlara

üye olmak,

n_ sendikanın ilkelerine uygun olduğu düşünülen konfederasyonlara katılmak ya da sendikaııııı

ilkeleri doğrultusunda konfederasyon kurulmasına öncülük etmek,

ıriNcı xrsrır

BiRiNciBöLüM

SENDiKA İrvoı,iĞiıix x,IzANILMASI VE soNA ERMf,sİ

Sendikı Üye[ği

Madde 7:4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5'inci maddesinin 5 numaralı sırasında

belirtilen hiznıet koluna dahil kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlannda istihdam edilenlerdeıl

işçi statiisünde çalışanlar hariç tüm kamu görevlileri sendikaya üye olabİlirler. 4688 sayılı Kanuntın

l5'inci maddesinde sayılanlar sendikaya üye olamazlar.

Üyeliğin Kızanılması

Madde t: Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile

sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ite kazanılır. Üye|ik haşr ıırııstı,

sendika tarafindan en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görev|isinin, bu karann kendisine

tebliğinden itibaIen otuz gün içinde iş davalanna bakmakla görevli müalli mahkemede dava açma

haikı vardır. Sendika üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başwru belgesinin bir ömeğini üyenin

kendisine verir, bir ömeği sendikada kalır, bir ömeğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyas|nda

saklanmak üzere on beş gün içinde işverene gönderir.

Üyelikten Çekilme, Çıkınlma ve Üyeliğin Sona Erınesi

Madde 9: Üyelikten çekilme veya çıkanlma işlemi ile üyeliğin sona ermesi 4688 sayılı kanunun l 6'ıncı

maddesine göre gerçekleşir.

Üyeliğin Askıya Alrnması ve Devamr

Madde l0: Üyeliğin devamı veya askıya alınması; a- H i bir askeri ödev nedeniyle silah alhna

alınan nin üyelik il üre içinde askıda k
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b_ Herhangi bir nedenle aylıksız ime ayrılanların üyelik ödentilerini ödemeleri halinde üyelikleri

devam eder, aksi takdirde tekrar görevlerine dönünceye kadar askıda kalır,

c_ istekleri dışında görevlerine son verilen üyelerin, yasal süresi içinde yargıya başvum]ası le

üyeliködentisiniödemesihalindeyargıkararıkesinleşinceyekadarüyeliğidevameder.

Konfederısyona Üyelik

Madde 11: Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için sendika genel kurulu lopla!'ütlslIlı kıü'|, '

delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır. Konfederasyondan çekilıne kaı,arı. ,eııi]i ,

genel kurulu toplantıs!na katı|an delege tamsayısının salt çoğunluğunun kararıyla alınır,

Uluslararasr Kuruluştara Üyelik

Madde 12: Sendika, amaçlarma uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir veya üyeliği mevcut ise

üyelikten çekilebilir. Üye olma ve üyelikten çekitme sendika genel kurulu toplantıslna katılaır delıJ_qc

tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile alınır.

üçrıxcü xısrır

BİRiNCi BöLüM

Sendika Organlan

Madde 13: Sendikanın organları şunlardır;

A-Z,orunlu Organlar

a- Genel Kurul,
b- Yönetim Kurulu,
c- Denetleme Kurulu
d- Disiplin Kurulu

B-Danışmı Organlan

a- Merkez Danışma Kurulu,

b- Başkanlar Kurulu,

C-Çalışma Komisyonları

Kadınlar Komisyonu,
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu,

Araştırma ve Ge|iştirme Komisyonu,

a-

b-

c-

d- Eği timK nu,

Kenan ARIK Mehmet AS Mithat EKiNCi
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A-SENDiKANIN ZORUNLU ORGANLARI

Sendikı Genel Kurulunun Oluşması

Madde 14: l-Sendika genel kurulu, sendikanın en yetkili organıdır,

2_Genel I(urul, 15,inci maddeye göre seçilecek genel kurul delegesi ile sendikanın yönetim ve

denetleme kurulu asıl üyelerinden oluşur.

3-sendika tüzüğünün 9,uncu maddesine göre; üyelikten çekilme veya çıkarılma işlemi ile üyeliğin sona

ermesi hallerinde delegelik sıfaü sona erer ve yerine atama yapılmaz,

,l_sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kuru| için yapılacak delege

seçimine kadar devam eder.

S-Sendika genel kurulu, yönetim kurulu kararı ile üyelerle de yapılabilir. Bu durumda, delegelerin hak

ve yetkileri üyeler için de geçerlidir.

Delege Seçimi

Madde 15: l-Genel Kurul seçimleri; 1000 üyeye kadar üyelerle, l000'den faz|a üye olması durılnıılııtl'l

ise üyelerle veya usulüne göre seçilecek delegelerle yapılabilir. Sendika genel kurul delegeleri üYeler

tarafindan segil ir.

2-Sendika genel kurulunun yapılacağl taİihten önce Resmi Gazetede yayım|anan sendika üye saylsu a-

1_100 ise l0 delege, b- l01_500 ise 20 delege, c_ 501_1000 ise 40 delege, d- l001_3000 ise l00 delegc.

e- 3001-5000 ise l50 delege, f- 500l ve üzeri ise 200 de|ege seçilir.

Genel Kurulun Toplanma Zınanı ve Kırır Yeter Sayısı

Madde 16: l_Sendika genel kurulu dört (4) ylda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde 4688 sa1 ılı

kanunun l0 ve l l'inci maddeleri ile 6356 sayılı yasanın l3'üncü maddesinde belirtilen hi]kiiüıı],,,_

toplanır ve karar alır.

2-Sendika olağanüstü genel kurulu, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü

durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazıh isteği üzerine en geç altmış gün

içinde toplanır.

3-Bir önceki olağan genel kurula katılan yönetim ve denotleme kurulu üyelerinden olağan genel ku ı rı]ıliı

yeniden seçilmeyenler delege olarak o|ağanüstti genel kurula katılamazlar.

,|_Olağanüstü genel kurul,468E sayılı kanunun l0'uncu maddesinin 5,6,7 ve 8'inci fıkralarına göre

top lanır ve genel kurul i esaslara göre karar alır

l
,l
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sendikı Genel kurulunun Görev ve yetkileri

Madde 17: Sendika genel kurulu aşağıdaki görevleri yapa\ a-

Organların seçimi, b- Tüzük değişikliği,

c- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması,

d- Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanmasü,

e- Sendika ve konfederasyonlann ttizüklerinde belirtilen konularda yönetim kıırıılıııı, , '

verilmesi,

f- Taşınmaz malların satln alınmasr veya mevcut taşrnmaz mallarm satılması konusunda yöneliın

kuruluna yetki verilmesi,

g- Sendika yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve
yolluklarının belirlenmesi.

h- Sendika şubesi açm4 şubeleri birleştirme veya kapatma konusunda yönetim kuruluna yetki

verilmesi,

İ- Aynı hizmet kolunda olmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşme ve katılmaya karar verme,

j- Başka bir konfederasyona katılma veya birleşmeye karar verme,

k- Sendikanın amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çeki|me
konusunda karar alınması,

l- Sendikanın feshine karar verilmesi,

m- Tüzüğün değiştirilmesi usulü; yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması
kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkeme|erce kanuna aykırı görüIerek düzeltilmesi istcıııcı,
tiizük hiikünlerinin değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

n- Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçme, o-
Mevzuatta veya sendika ttlzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine
getirilmesine herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuIarın karara bağlanması,

p- Üyelik ödentisinin oranının belirlenmesi,

Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması

Madde lE: l- Genel Yönetim Kuru|u, sendikanın genel kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme
organıdır.

2-Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan, Genel Sekıeter, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilattanına ).

Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler), Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme). Genel
Başkan Yardımc
7 kişiden oluşur.

ısı (Bası4 ve İletişim
f

), Genel Başkan Yardımcısı (E m ve Sosyal İşler) olınak üzcre

nan ARIK Mehme VAS Çetin K Mithat EKiNCİ
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3_Genel yönetim kurulu üyeleri, aday olan genel kurul delegeleri ya da genel kurul üye tamsayısll]ı11

l/l0,unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından Genel kurul tarafından seçilir. olağan ilk genel

kuruldan sonraki genel kurullarda genel yönetim kuruluna aday olabilmeVgösterilebilmek için seçinı

tarihten itibaıen geriye dönük kesintisiz üyelik süresinin en az 24 ay olması esastür ve brı slirenill

hesabında sendikaya üyelik aidatı kesinti süreleri dikkate alınır,

4_Genel yönetim kurulu seçimi, serbest, eşit, gizli oy, açlk tasnif esasrna dayalı tek dereceli olarak

gerçekleştirilir. Genel yönetim kurulu seçimlerinde yönetim kurulu asil üye sayısı kadar yedek üye

seçilir.

aGenel Yönetim Başkanı tek dereceli, Yönetim Kurulunun diğer asil üyeleri ise liste halinde seÇilirler.

6_GeneI Yönetim Kurulu seçimlerinde, aynı unvan için birden fazla aday olması durumunda en çok or ıı

alan aday seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde seçimi kazanan ad çekmek suretiyle yapılacak kuraYla

belirlenir. Genel Başkan yardımcılık|anndan herhangi birinin boşalması halinde, en çok oyrı alan Yedek

üye ayrılan genel başkan yardımcüsının yerine 30 gün içerisinde göreve çğılır, görevin kabul

edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyelere çağIı yapılır. olağan genel kul,ıll siiı,e,ıllı ,

bitmesine 6 aydan daha az süre kaldığı durumlarda yedek üyenin çağrılması yöneliın kıiıı,.,,. ...

takdirindedir.

7_Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde genel başkaılık görevini vekaleten

Genel Seketer yürütiır.

8-çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevlerinden ayrılanlar ile farklı bir hiznl.ı

koluna giren kuruma atananlann üyelikleri, sendika organlanndaki görevleri sona erer.

9-Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üye|eri ile yedekten çağrılan yönetim kuru|u üyeleri, mal varlığı

bildirimlerini ilgili mevzuatına göre yapar.

lO-Sendika Genel Başkanı, Sendika Genel Sekreteri ve yönetİm kurulunun diğerüyeleri seırcIikıııı:ıı:: ı

imkanlan göz önünde bulundurularak istekleri halinde ve yönetim kurulunun kararıyla aylıksız izne

alrılabilirler. Ayhksız ime alrılma srrası; Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardrmcısı

(Teşkilatlanma), Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşleQ, Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu

Sözleşme), Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim), Genel Başkan Yardımcrsı (Eğitim ve Sos;aJ

işler) şeklinde oIacaktır. Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri kurumlarındaki görevleriııe

devam ederler.

Genel Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çahşma Şekli

Mıdde 19: l-Genel Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olağan olarak toplanır. Bunun dışındaki

top|antılar, Genel Başkanın çağıısı üzerine yapılır. Genel Başkanının bulunmadığı hallerde toplantılara

Genel Sekreter Başkanl r.

l
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2-Genel yönetim kurulu toplaİıtı yeter sayısı, üye tamsayısının sal çoğunluğu, karar yeter sa!lsl Is!,

toplantıya katıIan üyelerin salt çoğunluğudur. Oy|arın eşİt olması halİnde genel başkanın oldı:ğu ı.ıı'.ıl

çoğunluğu sağlamış sayılır. Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü Genel Kurul kararı alınabilıne.i

toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün kabul oyu vermesi gerekir.

3_Yönetim Kurulu, Genel Başkanın tespit ettiği ve yönetim kurulu üyelerinin önerisiyle oluşturulan

gündemdeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, yönetim kurulu karar defterine yazılır ve

toplantıya katılanlar taraflndan imzalanır.

ıl-sendika yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması ve yedeklerinde çağılmasına rağmen sendika

yönetim kurulu üye sayısının üç ve daha az saylya inmesi durumunda sendika genel kurulu bir a1

içerisinde olağanüstü toplantıya çağnlır.

Genel yönetim kurulunun Görev ve yetkileri

Madde 20: Genel Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

a- Tüzüğü uygulamak ve değişiklik gerektiren hususlarda değişiklik tekliflerini genel kurtıl;ı

sunmak,

b- Sendikanın çalışma programını hazırlamak,

c- Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlem|eri yürütmek, ıoplu sözleşme sonucunda doğan

uyuşmazlıklarda ulıışmazlık konusuna ilişkin eylem planını hazırlamak ve uygulamak. d-

Menkul mal|arın a|ımı ile genel kurul tarafindan verilen yetki çerçevesinde motorlu taşıt ve

gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, trampa ve takas işlemlerini yerine

getirmek,

e- Sendika ve şube genel kurullarını toplantıya çağırmak, sendika ve şube genel kıırtı]Iıııı,ıııı

takvimlerini belirlemek ve genel kurullann bu takvime göre gerçekleşmesini sağlaınak-

f_ Genel yönetim kurulu üyelerini, sendika ve/veya şube organlannda görevli üyeleri gerckli

gördüğü hallerde Gene| Disiplin Kuruluna sevk etmek,

g- Genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmak, açılan şubelere yetki vermek,

başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatmak, şubelerin idari ve mali denetimini

yapmak,

h- Temsilcilikter açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek,

i- Sendikanın çalışma ve faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu birimleri kurmak, sendikanırı/şubelerin

ihtiyaç duyduğu personeli istihdam etmek, istihdam konusunda şubelerden gelen talepleri

onaylamak, personel ücretlerini ve çalışma şartlarını belirlemek ve bu amaçla toplıı is siizlL,ı," ,, :

imzalamak,

j- Sendikaya başvurularrnın kabul veya reddine karar vermek, üyeliğin kesinleşmesine

müteakip li bildirimleri yapmak,
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k- Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tilzük değişik|iklerini hazırlayıp kanuni süresı

içinde genel kurul delegelerine iletmek,

1- Blltçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım yapmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin

işlemleri yapmak ve karara bağlamalq bağış ve yardımların ne şekilde kullanılacağına karar

vermek,

m- Genel denetleme kurulunun karaıına bağlı olarak veya genel kurul üye tamsayısının li5'ıııirı
isteği iizerine tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak genel kuıulıı
toplantıya çağırmak,

n- Mesleki yeterlilikleri artırmaya ve belgelendirmeye yönelik hizınetleri sunmak. Genel krırrıl

tarafindan yetki verilmesi kaydıyla her ttirlü sosyal, ekonomik ve iktisadi teşekkül ve işlen,ı ıı-lı,. ,

ortak olmak, işletmek veya işlettirmek,

o- Yurt içinde ve 1ıırt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuru|uşlarla diğer resmi ve özel

kuruluşların toplantılarına ve faaliyetlerine katılacaklaıı tespit etmek, tüzükte belirtilen usul ve

esaslara uygun olarak uluslararası kuruluş kurabi[mek, amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak,

üyelikten aynlmak ve bu kuruluşlarla yürütülecek işbirlikleri için genel kurul tarafından \ crilc]ı

yetkileri kullanmak,

p- Kanun, yönetmelik, toplu sözleşme ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara

girecek üyeleri ve temsilcileri seçmek,

q- Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlanna başvurmak, görüş bildirmek. talepti,

bulunmak, bu konularda genel yönetim kurulunda üye görevlendirmek, sendika tüzel kişiliğıni
ve üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak,

r- Toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem

Kuruluna başvurmak ve toplu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ulr.ışmazlıkların

giderilmesine yönelik her tilrlü idari ve yargısal başvuruları yapmak ve takip etmek,

s- Hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlann yüksek disiplin kuruluna katıIacak sendika temsilcisini
belirlemek,

t- Genel Kurul tarafından yetki verilmiş olması kaydıyl4 yapı|acak ilk genel kurula sunulması r,e

geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna a!,kırı

görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerini değiştirmek,

u- Genel Kurulun yetki alaıına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işleri yapmak ve [ııı

yetkileri kullanmak,

Genel Başkının Görev ve Yetkileri

Madde 2l: Genel Başkanın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır;

a-

b-

c-

Sendika tüzel kişiliğini yrırtiçinde, yurt dışınd4 adli ve idari mercilerde temsil eder

Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantılaıına başkanlık eder.

Yurtiçinde rtdışında özel veya resmi tiizel kişilerle ilişkileri yürütiir

li
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d- Sendika bünyesinde genel ve özel hükümler düilinde kurulacak bütün kurul ve komislrırlıriı
başkanlık eder. Gerekli gördüğünde bu komisyonların başkanhğını Yönetim Kurulu tiyelerindcn

birine devredebilir.

e_ Şubeler dahil, sendikanın her tiirlü çalışmalarını kurulu büroları denetimini ve tetkikini yapar,

f- Kendi göreviyle ilgili yazışmaları tek başm4 yönetim kurulu ile ilgili yazışmaları ilgilisiyle
birlikte imzalar.

g- Sendika adına açıklama yapmak, yanlış haberleri tekzip etınek yetkisine sahiptir.

Gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini Yönetim Kurulu üyelerine devredebilir.

h- Denetleme Kurulu raporunu ilk Yönetim Kurulu toplantısına getirir. i- Genel Başkan, gerekli

gördüğü durumlarda bazı yetkilerini Yönetim Kurulu üyelerine devredebilir.

j- Sendika yayın organlarının sahibidir. k- Sendika veya üyeler adına açılacak dava dilekcelerinı

imzalar. l- Sendika adına resmi beyanatta bulunmak, basın toplantısı yapmak, m- Şube ıe geıel
merkez yöneticileri tarafından yapılan harcamaları kontrol etmek. Lüzumu haliırdc ıııııııı
harcamalar dışında herhangi bir karar alrnmaksızın sendika geneI merkezinin aylık gelirinin %3'ünü

geçmemek kaydıyla harcama yapmak.

n- Mahkeme ve idari merciler nezdinde davalara ilişkin olarak avukata./avukatlara vekalet vermek.

vekilleri azletmek, gerektiğinde bu yetkiyi genel başkan yardımcılarından birine devretmek.

o- Sendikanın banka hesaplanndan yetkili yönetim kurulu üyesi ile birlikte para çekmek,

Genel sekreterin Görev ve yetkileri

Madde 22: Genel Seketerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a- Genel Başkan'ın bulunmadığı zamaılarda Genel Başkan'a vekalet etmek,

b- Genel Başkan'ın görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak,

c- Haberleşme ve işleri yürütmek,

d- Genel merkez bünyesinde bulunan birimlerin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek,

e- Sendika bünyesinde görev yapacak personelin istihdamı, görev alanları, mesai saatleri i]c

çalışma hukukuna ilişkin diğer hususlaıı düzenleyen yönetmelikleri hazırlamak ve yöneıiıı
kurulunun onayına sunmak.

f- Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve seketarya işlerini yürütmek,

g- Genel merkezin idari iş ve işlemlerini genel başkan adına yürütmeb iş ve işlemlere ilişkin olarak
raporları hazırlamal,

h- Kamu görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarıııı
yürütmek, bu la kurulan kurul ve komisyonlara katıl
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l-Sendikanın, hizmet kolunda bulunan kurum ve kuru[uşlarla ilişkilerini düzenlemek, bu kutuııı rc

kuruluşlarla üyelerin taleplerine bağlı olarak yazışmaları gerçekleştirmek,

i- Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programrn uygulanmasını sağlamak.

j- Üyelerden gelen müracaat ve şikayetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

k- Tiizüğün ilgili hükümlerinde gösterilen sendika yetkili organlan ve genel başkan tarafından

görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütınektir.

Teşkilattan SorumIu Genel Bışkan Yardımcrsrnın Görev ve Yetkileri

Madde 23: Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şııııll;1.1 ,

a- Hizmet kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı teşebbüs ve teşekküllerinde

teşkilatlanmayı sağlamak,

b- Şubelerin sendikal faaliyetlerini, tüzükte be|irtilen amaç ve i|keler doğultusunda yerine

getirmeIerine yardımcı olmak,

c- Üye kayıtları ile üyelikten alırılma iş ve işlemlerini diizenlemek ve yürütmek, d- Sendika

üyeıerinin, envanterini fu tİnak,

e- Üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt belgesinin bir nüshasını on beş (l5) gün içinde işverene

ulaşmasını sağlamak,

f- Şubelerin faaliyet alanlarının, şube açm4 şube kapatma ve birleştirme iş ve işlemlerıni

yürütmek, genel yönetim organına raporları sunmak,

g- Şube genel kurullarının ve delege seçimlerinin zamaıında ve mevzuata uygun olaral
yapılmasına yardımcı olmak.

h_ Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişaı,c

ederek, genel yönetim kuruluna bilgi vermek,

i- Teşkilatlanan iş yerlerinde çalışanlara kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlannın

hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya toplantılar düzenleyerek teşkilatlanma bilincini

oluşturmak,

j_ Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılması ve üye sayısının artınlmasına yönelik stratej i

geliştirmek,

k- Genel Kurul çağısına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

l- Teşkilatlanmaya yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek,

m- Konfederasyon ııeya sendika tarafından alman eylem kararlarının teşkilata tltırııı,ı l, ı

sağlamak, eylem için gerekli hazırlıkları yapmak,

n- Teşkilatlanma ve üyelik işlemleriyle ilgili olarak ilgili bakanlıkla yapılacak iş ve işlemleri

yürütmek,

o- Genel Başkan'ın isteği doğrulfusunda teşkilatlanma ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli programlar

hazırlamak ve yönetim kurulunun olumlu görüşüne istinaden hayata geçirilmesi için çalışmalar
yapmak,

p- Tüzüğün ilgi ükümlerinde gösterilen sendika yetkili lan ve genel başkan tarafindan

kin olarak

Mehm

verilec görevleri yü tir.
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Mali İllerden Sorumlu Genel Başkın Yardıncısrnrn Görev ve Yetkileri

Mıdde 24: Mali işlerden sorumlu Genel Başkan YardımcIsının görev, yetki ve sorumlulukIarı Şrınlardır:

a- Sendikanın mali işlerle ilgili işlerini kanun, tüziik, yönetmelik, genelge ve yönerge htikiin]I_i

gereğince yürütmek, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,

b- Sendikanın mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, tanzim edeceği gelir-gider tablosrı ve

mizanlan her ayın sonunda yönetim kuruluna sunmak,

c- Sendika gelirlerinin toplanmasını, giderlerin bütçe esaslarına ve planlanna uygun yapılmaslılı,

muhasebe kayıtlannm gerektiği gibi futulmasını sağlamak ve muhasebe birimini yönetmek,

d- Sendika adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primleri ve aylıksız ime ayrılan

yönetim kurulu üyelerine ait emekIi sandığı kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlamak,

e- Şube avanslannın zamanında ve ilgili mevzuat, iç yönetmelik ve diğer iç hukuki diizenlcıııc]cı

doğrultusunda gönderilmesini sağlamak ve giderlerin gözetim ve denetimini yapmak,

f- Sendikanın taşınlr ve t2şlnmaz malvaİltğı ile ilgili vergilerin ve demirbaş kayıtları ilc

demirbaşlann düşümünün usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,

g_ Demirbaş alımı ve düşümüyle ilgilikurulacak komisyonda görev yapmak, h- Sendikanın alacagı

mal ve hizmetlerle ilgili olarak piyasa araştırTnz§ı yaprnak, gerektiğinde ihale düzenleıııck. ııı.ıi

alım ve satımı ile ilgili sözleşmeleri yetki verilmesi halinde tek başına imzalamak,

i Sendika hesaplarınrn her ay iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak, j- Yonetim

kurulunun kararı doğrultusunda sendikanın tüm sigorta işlerini yaptırmak ve süresi dolanların

yenilenmesini sağlamak,

k- Genel Kurul kararı doğrultusunda giderler ve bütçe fasılları arasında aktarma yapmak hususunda

alınacak kararlara ilişkin genel yönetim kuruluna teklifsunmak,

l- Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel

başkanla birlikte imza|amak,

m- Genel Kunıla sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve genel yönetim kıırıılıııııı

sunmak,

n_ Sendika genel yönetim kurulu üyelerinin notere verecekleri mal bildirimine ait noterdeıı

aldıklan belgeleri, genel yönetim kurulu karar defterinin özel bir sahifesine yazınak ve bıı

belgeleri denetçilere vererek genel yönetim kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak,

o_ Kanun gereğince, İlgili bakanhğa bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri tam ve zamanında

vermek,

p- Genel Başkanın isteğiyle ve belirlediği içerikte olmak kayd

I^

görev alanına giren kısa, orta ve

uzun vadeli pl |arı yapmak,
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q- Tüzüğün ilgili hükümlerinde ve sendika yetkili organları ile genel başkan tarafından göı'er

alanıyla ilgili olarak verilecek diğer görevleri yürütmektil.

Basın ve İletişirnden Sorumlu Genel Başkın Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Madde 25: Basın ve iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısınln görev, yetki ve sorumluluk|arı

şunlaıdır; a- Sendikanın progıam, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür bülten gibi

yayınIarın hazırlanmasını ve çrkarılmasını sağlamalq buyayınlarla ilgili resmi iŞ ve iŞlemleri Yürütmek,

b- Sendika faaliyetlerinin kamuoluna duyurulmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası basın

yayın organlan ve televizyon kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak,

c_ Sendika ve şubeleri tarafindan çıkarılacak yayınlar ile web sitelerinin denetim ve gözetimini

yapmak,

d_ Basın toplantılaıı ve basın açıklamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, e- Sendikanın ıı.l
sitesini hazırlatmak ve düzenlemek, web sitesinin güncelliğini sağlamak için gerekli çalışııılaı'ı
yapmak,

f_ Tüziiğün ilgili hükümlerinde ve sendika yetkili organları ile genel başkan taraf|ndan görev

alanıyla itgiIi olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yırdımcsının Görev ve Yetkileri

lVladde 26: Hukuk ve toplu sözleşmeden sorumlu genel başkan yardımcrsmrn görev, yetki ve

sorumlulukları şunlardır; a- Toplu sözleşmenin başlamasından en az bir ay Önce olacak şekilde

görüşrnelerde gündeme getirilecek konu ve tekliflerle ilgili çalışma raporunu genel yönetim ktırıılıına

sunmak,

b- Hizmet kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile hiznet kolu çalıŞanlarına iliŞkiıi

mevzuat değişikliklerini takip etmek ve yapılan değişiklikler hakkında genel yönetim kuruluna

bilgi sunmak,

c- Toplu sözleşmelere ilişkin olarak şube ve temsilciliklerin görüşlerini almak ve konuya iIişkin

rapor hazırlayarak genel yönetim kuruluna sunmai,

d_ Hizmet kolunda bulunan kamu kurum ve kunıluşlannın düzenleyici iş|emleri ile genel nitelikli

uygulamaları haikmda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak itiraz veya dava yoluna

başvurulacak konulan belirlemek,

e_ Kamu kurum ve kuruluşları tarafindan mevzuata ilişkin olarak sendikadan istenen görüş ve

mütalaa taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalarl yürütmek,

f- Şube ve üye lerden gelen hukuki yardım taleplerinin karşılanmasına ilişkin iş ve işleınleri

yürütmek,
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g- şube ve üyeler tarafindan genel merkeze bildirilen sorunların çözümüne i|iŞkin idari iŞlem

sürecini başlatmak, ilgili kamu kurumlarrnın merkez ve taşra teşkilatı nezdinde gerekli

girişimlerde bulunmak,

h- Hizmet koluna dahil kamu kurum ve kuruluşları tarafından mevzuat düzenlemeleri hakkında

istenen görüş ve öneri yazılarını hazırlamak,

i_ Ülkemizin taraf olduğu çalışma ve personel hukuku ile sendikal haklara ilişkin uluslararası

sözleşmelerde yer alan hükümlerin iç hukuk düzenlemelerine etkisi ve uygulamasl hakkı, ,ı,

inceleme, değerlendirme çalışması yapmak ve yönetim kuruluna bilgi vermek.

j_ şube ve temsilcilik yönetim kurulu üyelerinin mevzuat konusunda bilgilendirilmesi için eğitim

programları düzenlemek,

k_ Toplu sözleşme sürecinde kendisine bağlı birimlerin çalışmalannı düzenlemek ve koordine

etmek,

l- Sendika tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde sunulacak teklifve talepler ile bunlara ilişk in

gerekçeleri hazırlamak,

m- Toplu sözleşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde Kamu Görevlileri Hakem

Kuruluna başvuru metnini hazır|amak, n- Toplu sözleşmenin takip edilmesi ve sözleşmenin

uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

o_ Genel Başkan tarafindan yetki Verilmek kaydıyla sendika tiizel kişiliği adına veya ül,eleri

temsilen açılacak davalara ilişkin olarak avukata./avukatlara vekalet vermek, vekalct ıeıileıı
avukatı./avukatları azletmek,

p- Tüzüğün ilgili hükümlerinde ve sendika yetkili organlan ile genel başkan tarafından göıcı,

alanıyla ilgili olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

Eğitim ve Sosyal İ§lerden Sorumlu Genel Başkın Yardrmcısrnın G6rev ve Yetkileri

Madde 27: Eğitim ve sosyal işlerden sorumlu genel başkan yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

şunlardır; a- Üyelerin ve diğer kamu görevlilerinin ihtiyaç duydukları alanda eğitim almalarını

sağlayacak eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmak üzere genel yönetim kurulunun onaytna

sunmak,

b- Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının uygulanmasıııı sağlaııak.

c- Eğitim-öğTetim ve bilim himıetleri sunan kurum ve kunr|uşların uygulamalaıı iı.il.n.,..

araştırma ve geIiştirme çalışmaları yapmak,

d_ Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride

bulunmak,

e- Sendika üyeleri ile hizınet kolundaki diğer kamu görevlilerine yönelik eğitim amaçh panel.

seminer, konferans düzenlemek ve sonuçları hakkında r düzenleyerek genel yönetiın

kuruluna sunmak,
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f_ Toplumun bütiinünü ilgilendiren sosyal durum ve olaylarla ilgili olarak analiz çalışmasl vaparak

genel yönetim kuruluna rapor sunmak,

g_ Tüzüğün ilgili hüümlerinde ve sendika yetkili organlan ile genel başkan tarafından göı,:i

alanıyla ilgili olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir,

Sendika Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanmı ve Çılışma Şekli

Madde 28: l_ Sendika denetleme kurulu; genel kurula katılan delegeler arastndan gizli oyla seçilcn iic

(3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Sendika denetleme kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda

aralarında bir başkan ve bir raportör seçerek görevlerine başlar.2-Genel denetleme kurulu, genel kurulu

takip eden 6. Ayın sonunda ilkini yapmak kaydıyla alh (6) ayda bir denetleme yapar. Kurul olağan

denetleme dışında, kurul üyelerinin oy çokluğuy|a karar vermesi halinde ve genel kurulun, gene|

yönetim kurulunun ve yürütülen bir soruşfurmaya bağh olarak genel disiplin kurulunun başr ııı'ıı.:ı

üzerine de toplanarak denetim yapar. 3_Tüzüğün diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla. genel

denetleme kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması

halinde başkanın olduğu tarafin kararı kabul edilir.

4GeneI Denetleme kuruIu toplatısına katılan üyelerin her birine toplantı tarihindeki brüt asgari ilı',,,ı i '

yüzde l0'u oranında denetim ücreti ödenir.

Genel Denetleme Kurulunun G6rev ve Yetkileri

Madde 29: Genel Denetleme Kurulu aşağıda verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

a- Genel yönetim kurulunun iş ve işlemlerinin, tiizüğe ve genel kurul kararlarına ve ilgilı

mevzuata uygunluğunu denetlemek,

b- Sendika tiizüğiinde belirtilen esas ve usullere göre idari ve mali denetim yapmak ve bu konuda

hazırladıkları denetleme raporunu genel yönetim kuruluna sunmak,

c- Sendika ttizüğü ve ilgili mevzuat gereği futulan defterleri incelemek,

d- Ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde ilgili bakanlığa ve bağh bulunduğu kcııfedcrı,,. ,,,

gönderilmek üzere her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları denetleme raporlarıırı

yönetim kuruluna sunmak,

e- Bütçe dönemine ait bilanço hesaplarında sendika bilançosunun; gelirleri ve bunların kaynakları,

giderleri ve bunlann sarf yerleri yönetim kurulu üyelerine ve geçici olarak görevlendirilenlere

verilen ücretler, harcrrah ve ödenekler, çalışan personele ödenen ücretler, para ve menkul

kı),rnetler mevcudu, taşınmaz mevcudunu belirtmek,

f- Genel Yönetim Kurulunun talebi üzerine şubelerin denetimini gerçekleştirmek ve denetleııe

raporunu genel yönetim kuruluna sunmak,

g- Genel yönetim kurulundan, tiizükte belirtilen usul ve esasl göre genel kurulu toplantıı,a

çağırmasını ta etmek,

T
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h- Denetleme srrasında usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilmesi, denetimin yaptrılmaması veya

engel olunması halinde, gereklerinin yapılrnası için genel yönetim kuruluna ve disiplin kuru]rına

öneride bulunmak,

i- Dönem sonu denetim raporu hazırlayıp genel kurula sunmah

j- Tüzük ve mevzuatıa belfutilen diğer görevleri yapmaktır.

Genel DisipIin Kurulunun Oluşumu, Toplanma ve Çılışma Şekli

Madde 30: l-Genel Disiplin Kurulu; genel kurula katılan delegeler aıasından gizli oyla seçilen üç (3)

asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Sendika disiplin kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi

aralannda bir başkan ve bir rapor yazıcı seçerek göreve başlarlar.

2-Genel Disiplin Kurulu üyelerine yürüttükleri her soruşturma için brüt asgari ücretin yüzde lO'u
futannda soruşfurma ücreti ödenir.

Genel Disiplin Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 3l: l- Genel Disiplin Kurulu, sendika yönetim kurulundan alacağı çağı karannın, kurul başkanı

ve üyelerine teb|iği iizerine 7 (yedi) gün içerisinde toplanır. Kurulun toplanabilmesi için salt çoğunluk
aranrr. Kurul kararlarını oyçokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın kaüldığı taraf

çoğunluğu sağlamış sayıhr.

2_Disiplin kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını, gereği yapılmak üzeIe 5cItLıij....

genel başkanlığına sunar.

Genel Disiplin Kurulunun G6rev ve Yetkileri

Madde 32: Genel Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ıre yetkileri kullanır.

a- Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı haıeket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturına

yapmak, bu kişiler hakkında uyarma veya kınama cezası vermek, soruşturma sonucunda yönetim

kuruluna bilgi vermek,

b-Hakkında soruşfurma yapılanlardaı işlediği fiil üyelikten çıkarma dışında biı cezayı gerektirenlerle

ilgili olarak soruşturma sonucunu cezaya ilişkin karaı vermek üzere Genel Yönetim Kuruluna srıııııııil
verilen cezayı ilgililere bildirmek.

c- Yapıları soruşturma sonucunda üyelikten çıkarmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit olan üye

hakkındaki soruşfurma raponı ve ekleriyle birlikte genel kuru|a üyelikten çıkarılma kararı için reklifte
bulunmak,

d-Şube disiplin kurulları tarafından verilen kararlara yapılan itirazlan inceleyerek karara baglıııııi,.
inceleme sonucunda kararı değiştirmek, onaylamak, iptal etmek,

e-Mevzuat, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri yapmak,

Kenan ARIK Mehm ARVAS ç EK Mithaı EKINCI

Ebubekir Tevfik KÇloĞLU Murat DEM R E ŞCI



Disiplin Cez:Ian

Madde 33: l-Disiplin cezalan;

a- Uyarma,

b. Kınama,

c- Yöneticilik görevinden geçici uzaklaştırma,

d- Yöneticilik görevine son verilmesi,

e- Üyelik haklarından mürum bırakm4
f- Üyelikten çıkarma.

2-Uyarma ve kınama cezası Disiplin Kurulu tarafından, üyelikten çıkarma cezası hariç diğer disiplin
cezaları GeneI yönetim kurulu tarafından verilir.

3-Hangi fiiI ve hallerde hangi disiplin cezasınm verileceği, cezanın hangi organ tarafından verileceği,
disiplin cezalaıına itiraz ye itirazın karara bağlanacağına ilişkin usul ve esaslar genel disiplin kurulu
üyelerinin katılımıyla genel yönetim kurulu üyeleri tarafından yürürlüğe konulacak yönetnreliklc
beIirlenir.

4-Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası en fnla 2 (|kı) yıl, kesin olarak yöneticilikteır
uzaklaŞhrma cezzsının siiresi ise bir olağan genel kurul dönemidir. Belirtilen cezaları alanlar orgaıı
toplanülarına ve kararlarına katılamazlar. Bu kişilere ceza süresiyle sınırlı olmak üzere ücret, teınsil
gideri, huzur hakkı ve yoIluklar ödenmez.

S-Üyelik hailarından yoksun bırakma cezasrnın süresi 2 (iki) yıldan fazla olamaz, bu süre içerisinde
üyelik ödentisi alınmaya devam edilir. Haklarında bu cezanın uygulanmasına karar verilenler sendika
organlannda görev alamazlar.

GÜyelikten çıkarma cezası genel kurulun kararı i|e verilir. Genel kurulda isteği halinde ilgiliye sözlü
savunma hakkı verilir.

7-Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma süresi, ilgiliye yazılı savunma hakkına ilis[ıı,
tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gündür.

ixiı,ıci nöıtitı
SENDİKANIN şUBELERİ

Şubelerin Açılmasr ve Zorunlu OrganIan

Madde 34: l- endika şubeleri, genel kurulun sendika im kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak
genel lı olarak açılır.
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2- 400 ve üzerinde üyesi olan il ve ilçelerde genel kurul kararıyla veya yetki verilıniş tıiııiıt.ı

halinde genel yönetim kurulu kararı ile şube kurulabilir. Bir ilde birden fazla şube oluşturulabilir.

Temsilcilikler birleştirilmek suretiyle de şube oluşrurulabilir. Yeni kurulan şubenin veya müstafi

durumdaki şubenin yönetim kurulu, genel yönetim kurulu tarafindan belirlenir. Bu şekilde atanan

yönetim kurulu, atandığı tarihten itibaren en geç 6 (alü) ay içerisinde genel yönetim kurulunun

belirlediği tarihte şube genel kurulunu gerçekleştirir.

3- Açılan, kapatılan ve birleştirilen şubeler oıuz (30) gün içerisinde ilgili bakanlığa ve bulundukları

ilin valiliğine bildirilir.

Şube Orgınlan

Mıdde 35: Sendika şubesinin zorunlu organları şunlardır

a- Şube Genel Kurulu,
b- Şube Yönetim Kunılu,
c- Şube Denetleme Kurulu,
d- Şube Disiplin Kurulu

Şube Genel Kurulunun Oluşumu

Mıdde 36: l_ Şube Genel Kurulu, şubenin en yükek orgaıı olup, üyeler aıasından seçilen delegeler ile

şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur. Şube genel kurulu delegelerinin seçiını

serbes! eşit, gizli oy, açık tasnif esasına göre tek dereceli olarak şube genel kurulundan en az 3 (üç)

hafta önce gerçekleştirilir. Delege seçimine ilişkin usul ve es.§lar genel yönetim kurulu tarafindan

hazırlanacak yönetmelikle beIirlenir.

2- Şube Genel Kurullan; üyesi sayısı bine (l000) kadar olan şubeler için l00 (yüz), üye sa1 ı,ı bıı,ı. ,

(l000) fazla olan şubeler için yüz elli (l50) delege ve şube yönetim kurulu ile denetleıne kuı,ıılu a.i]

üyelerinden oluşur. Şube genel kurul seçimleri üyelerle veya delegelerle yapılabilir.

Şube Genel Kurulunun Toplınma ve ÇaIşmı Şekli

Madde 37: l- Şube genel kurulu olağan toplantısı, ilgili mevzuahnda belirtilen azami süreyi aşmamak

ve sendika genel kurulunun toplaııtı tarihinden en az 2 (iki) ay önce tamamlanmak kaydıyla genel

yönetim kurulu tarafından hazırlanan şube genel kurul toplantılan takviminde belirtilen tarihte 4 (dört)

yılda bir yapıhr.

2- Şube genel kuruluna çağı, şube yönetim kurulunca yapılır. Şube yönetim kurulu taraflndan

toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç l5 (on beş) gtin içiııdc
yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri ilk toplantıdan l5 (on beş) gün önce til"enin bildirdiği
elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrı lı r, çı!ı,ı
sendikanın internet sites e ilan ediIir. Gündemde seçim olması durumunda toplantı seçim kurulı.ına dı
bildirilir

\
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3_ Şube genel kurulu dört (4) yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde 4688 sayılı kanunun l0
ve l l'inci maddeleri ile 6356 sayılı yasanın l3'üncü maddesinde belirtilen hükiimlere göre toplaıır ve

karar alır.

4- Şube genel kurulu delegeliği sıfatı, müteakip genel kurul için yapılacak delege seçimi takvinı

başlangıç tarihine kadar devam eder. Üyeliği sona erenlerin de|ege sıfatı sona erer. Şube yönetim vc

şube denetleme kurulu asil üyesi sıfatlarına bağlı olarak genel kurula doğal delege olarak katılanlar, bıı

görevlerinin sona ermesi halinde bu sıfatlarına dayalı olarak genel kurula delege o|arak katılamazlaı,.

Şube Olağanüsti Genel Kurulu

Madde 38: l- Şube olağanüstii genel kurulu, üye tam sayısmın saIt çoğun|uğuyla karar verilmiş olıııak

şatıyla şube yönetim kurulu kararıyl4 gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmış olmak kaydıyla şube
denetleme kurulunun karanyla ya da ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla 7 §edi) gün bulunmak

ve aynı gerekçeye bağlı olmak kaydıyla delege tamsayısının l/5'inin yazılı isteği üzerine en geç altmış

(60) gün içerisinde toplanır.

2- Olağaniistii Genel kurulun, ilan edilmesinde, gündeminin be|irlenmesinde ve diğer hususlarda

bu maddede düzen|enmeyen konularda tüzüğün l6'ıncı maddesinde beIirtilen toplantı usul ve esaslaı,ııa

uyulur.

3- Olağanüstii genel kurulun gündemi, olağanüstü genel kurul karan veren kurul karan, delege|erin

başvurusu üzerine toplanması halinde ise başvurularda belirtilen gerekçeler dikkate alınmak ve genel

kurulun toplantıya çağılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla yönetim kurulunca belirIcnir.

4- Olağanüstii genel kurul toplantısının açılmasından sonr4 zorunlu organların seçimi dahil olnıak

üzere gündem değişikliği teklif edilemez.

5- Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine altı (6) aydan az bir süre kalması

halinde olağanüstii genel kurula gidilemez, ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul

gündemine alınır.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 39: Şube genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a- Şube organlarında görev alacakları seçmek,

b-Yönetim ve denetim kurullan raporlarını görüşmek ve ibra etmek,

c-Sendika genel kurulu delegelerini seçmek,

d- Mevzuatta ve tii lirtilen diğer görevleri yerine getirmektir
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Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu, Toplanmı ve Çahşma Şek|i

Mıdde 40: l- Şube Yönetim Kurulu; Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube

Başkan Yardımcısı, Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı, Basın, Yayın ve İleıişimden

Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri ve Toplu Sözleşmeden Soruınlu Şu[-ıc ıı.ı.^..,,

Yardımcısı, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı olmak tizere 7 §edi) üledcı,

oluşur. Aday olan şube genel kurul delegeleri veya şube genel kurulu üye tamsayısının l/l0'unca aday

gösterilen sendika üyeleri arasından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına göre şube başkanı tek

dereceli, şube yönetim kurulu liste olarak seçilir. Şube yönetim kuruluna aday olabilmek için geneI kurul

tarihinden itibaren geriye dönük kesintisiz l2 ay üyelik aidatının ödenmiş olması şarttır. Şube yönetiııı

kurutu asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması

halinde yedek listeden en üstteki adaydan başlanmak üzere boşalan şube yönetim kurulu üyeliği için

çağı yapıIır. 2- Şube başkaııının herhangi bir nedenle görevinden aynlması halinde, çağı yapılan yedek

üyenin katılımıyla top|anan şube yönetim kurulunda şube başkanı seçimi yapılır. Şube başkanı salt

çoğunluk ile seçilir. Şube başkarıının belirlenmesinden sonra şube yönetim kurulunun diğer ii,""clikleıi

için görev dağılımı yeniden yapılır.

3- Şube yönetim kurulu ayda en az bir kez, şube başkanının çağrısı üzerine ise olağanüstii olarak heı,

zaman toplanır. Şube yönetim kurulu karar yeter sayısı, yönetim kurulu üye sayısrnın salt çoğunluğtı

olup, kararlar toplantlya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylann eşitliği halinde başkanın olduğu

tarafın görüşü kabul edilir. Şube yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz 3 (üç) defa üst üste katılmayaıl

üyenin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 4t: Şube yönetim kurulu aşağıda belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir

a- Şube harcamalarının usulüne uygun yapılmasını sağlamak,

b_ Şube genel kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve şube genel kurulunu toplanlü)a

çağırmai,
c_ Sendikaya üye|ik için başruran hizmet kolundaki kamu görevlileri üye kayıt formlarını sendikı

genel merkezine ulaştırmak,

d- Şubeye bağlı il, ilçe, belde ve işyeri temsilciliklerini belirlemek,

e- Şube sınırları dahilindeki işyerlerinde çalışan üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek, çözümler
üretmek, gerekli mercilere konu hakkında müracaatta bulunmak,

f- Aidatların usulüne uygun olarak kesilmesini sağlamak, bu amaçla üye formlarını ve listelerini

ilgili işyerlerine ulaşhrmak,

g- Sendikaıın faaliyetlerinin ve bilgi birikiminin topluma aktarılmasına yönelik sanatsal ve

kültürel etkinlikler düzenlemek,

h- Üyeleri başta olmak üzere hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin sosyal ve eki'ınoı,ıi'^

haklarını korumak amacıyla basın toplantısı, basın bi[dirisi, eylem ve diğer sendikal faalil,etlcıi
gerçekleştirmek,

Sendika yetk iliorganları i|e ş l kurulu tarafındarı en diğer göre
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Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Mıdde 42: Şube yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

l-Şube Başkanı aşağıda belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

a- Şube Yönetim Kurulu adma şubeyi yönetmek ve temsil etmel b- Şube Yönetim
Kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanhk etmek, c- Şubedeki bütiin

birimleri ve çalışanları denetlemek ve çalışmalarını incelemek, d- Şube adına basına bilgi
vermek ve basrn açıklaması yapmak,

e- İlgi|i yönetim kurulu üyesi ile birlikte şube yazışmalarını, muhasebe ve muamele evraklarını
imzaIamak,

f- Şube harcamalarının mali mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, g- Şube deııetlcını,

kurulu raporunu ilk toplantıda yönetim kuruluna sunmalq h- Şube başkan yardımcılarının

ça|ışmalannı koordine etmek, incelemek ve denetlemek.

i- Genel Yönetim Kurulu ve şube genel kurulu tarafindan verilen diğer görevleri yerine getirmek ve
yetkileri kullanmak,

2_Şube Sekreteri aşağda belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

a- Şube birimlerini yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek, b_ Şube Yönetim
Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, c- Şube Başkanının bulunmadığı

durumlarda şube başkanına vekalet etmek, d_ Şubenin gelen_giden evraklannın
kayıt ve kabul işlemlerini yürütmek,

e- Şube üyelerinin işveren ve işyerlerine yönelik sorunlannın çözümüne yönelik
işlemleri yürütmek,

f- Şube çalışanlarına ilişkin mevzuat hükümlerini uygulamalü, g- Şube Yönetim
Kurulu kararlarının uygulanmasını takip etmek,

h- Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanı taıafından görev alarıına ilişkin olarak verilen diğer
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kulIaımak,

3-Teşkilıtlanmadan Soruınlu Şube Başkın Yırdımcısı aşağıda belirtilen yetkileri kullınır ve
görevleri yerine getirir.

a- Şube sınırları içerisinde hizmet kolunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarıııda
teşkilatlanmayı sağlamak,

b- Şubenin ve bağlı temsilciliklerin sendikal faaliyetlerini, tiizükte belirtilen aınaç vc ilkclcı
doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olmak,

c- Üye kayıtlan ve üyelikten ayrılma iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek, d_ Şube üyelerinin
üyelik arşivini düzenlemek ve üye envanterini çıkarmak, e- Üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt

beIgesinin bir nüshasını l5 (on beş) gün içinde işverene göndermek,

f- Şube genel kurulu ve delege seçimlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına
yardımcı olmak,

g- Sendika temsil nin atanması veya görevden alı unda şube başkanları ile istişare

etim kuruIuna ermek,
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h- TeşkiIatlanan işyerlerindeki
anlatmak,

üyelerle toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın önemini

i- TeŞkilatlandırma Ça|ıŞmalannın hızlaıdnlması ve üye sayılafının artn lmasına yönelik projeler
geliştirmek ve uygulanması için şube yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

j- Şube genel kurulu çağnsına ilişkin iş ve işlemleri yürütmelq k- Sendikal faaliyetlerIe ilgili olarak
eğitimler düzenIemek,

|- KonfederasYon, sendika ve şube tarafından alınan eylem kararlarınm teşkilata duyurulıırasıni
sağlamak,

m- İlÇe teŞkilatlarının çalışmalarına yardımcı olmak ve bu teşkilatları denetlemek, n_ Başkan ve
Yönetim Kurulunca görev alanına giren konularda verilecek talimatları yerine getirmek,

,l-Mıli İşterden sorumlu Şube Başkın yardımcısı aşağıdı belirtilen yetkileri kullanır ve
görevleri yerine getiri r.

a- Şubenin muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre
bülçelerinin uygulanmasını sağlamak,

b- Şubenin mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, gelir-gider tablosu ve mizanları lreı ır
sonunda şube yönetim kuruluna sunmak,

c- Şube gelirlerinin toplanmasını, giderlerin bütçe esaslarına ve planlamasına uygun yapılmasını.
muhasebe kayıtlannın gerektiği gibi tutulmasını sağlamak,

d- Şube nezdinde tahakkuk eden vergiler|e, çalışanlara ait sigorta primlerinin zamanında
ödenmesini sağIamak,

e- Şubeye ait gider avanslarının zamanında gönderilmesini sağlamak, giderlerin gözetim ve
denetimini yapmak,

f- Şubenin demirbaş kayıtlarının tufulması ile demirbaşların usulüne uygun olarak düşümüniin
yapılmasını sağlamak,

g- Genel merkeze gönderilmesi gereken mali evrakların zamanında gönderilmesini sağlamak,

h- Şube hesaplarının her ay denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,

i- Genel Kurul karan doğrultusunda giderler ve bütçe fasıllan arasında aktarma yapmak husıısııııda
alınacak kararlara ilişkin olarak yönetim kuruluna teklif sunmak,

j- Üye aidatlarının genel merkez banka hesaplanna gerçeğe uygun olarak aktanlıp aktarılınadıgıııı
kontrol etmek,

k- Üye aidatlarından şubeye aktartlması gereken payın, şube hesaplanna aktarılmasına ilişkin
işlemleri takip etmek,

l- Şube Başkanı ve yönetim kurulunca görev alanına ilişkin ol verilecek diğer görevleri 1 eri ıı.,
getirmek.
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5-Bısın, Yıyn ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan Yardımcsı aşağıda belirtilen yetkileri
kullınır ve görevleri yerine getirir.

a- Şube faaliyetlerinin kamuoyrrna dulrırulmasına yönelik olarak yerel ve ulusal basın ve yayın

organlaıı ile televiryon kuruluşlanyla iletişimi sağlamak,

b- Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşiir, bülten gibi

yayınların hazırlanmasını ve çıkanlmasını sağlamak,

c- Basın toplantı|an ve basın açıklamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, d- Sendikanııı ıe

şubenin yayınlarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

e- Kamu kurum ve kuruluşlannda sendika panolarınrn oluşturulmasrnı ve bunların düzenlenmesini

sağlamak,

f_ Başkan ve yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

GHukuk İşleri ve Toplu Sdzleşmeden Sorumlu Şube Bışkan Yırdııncısı aşağrda belirtilen
yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

a- Hizmet ko|unda bulunan kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan üyelerden gelen problemlere,

sorunlara ve şikayetlere çözüm bulmak,

b- Üyelerin mali, özlük ve sosyal hakları ile ilgili mevzuatlan takip etmek, görüş ve öneı,iler

sunmak,

c_ Üyelerin mevzuata ilişkin genel ve yerel sorunlaıını derleyerek şube yönetim kuruluna sunmak,

d- Mevzuattaki değişim ve geIişmeler sonucu yapılması gereken yeni düzenlemeler hakkında şube
yönetim kuruluna bilgi sunmak,

e- Üyelerle ilgili açılan davaları takip etmek ve sonucundan genel merkeze bilgi vermek. t'-

Sendika üyelerinin toplu sözleşmede talep edilmesini istediği konular hakkında çalışma yaparak

genel merkeze göndermek,

g- Başkan ve yönetim kuruIunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yüriitıırekt iı,.

7-Eğitim ve Sosyal İ§lerden Sorumlu Şube Başkın Yırdımcsı aşağıda belirtilen yetkileri kullanır
ve görevleri yerine getirir. a- Şube üyelerinin ve hizmet kolundaki kamu görevlilerinin ihtiyaç

duydukları alanlarda eğitim aImalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanması için

şube yönetim kurulunun onayına sunmak,

b- Şube yönetim kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,

c_ Sendika üyeleri ile hizmet kolundaki diğer kamu görevlilerine yönelik eğitim amaçlı panel,

seminer, konferans düzenlemek ve sonuçları hakkında rapor düzenleyerek yönetim kurulunun

onayına sunmak,

d- Üyelerin mevzuat değiş ikliklerine uyum sağlamaları için ler düze
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e- Üyelerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına hazırlanması için yayımlar
hazırlamak, talep oIuşması halinde kurslar düzenlemek,

f- Şube başkanı ve yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri
yürütmektir.

Şube Denetleıne Kurulunun OIuşumu, Toplanmı ve Çılşma Şekli, Görev ve Yetkileri

Madde,li}: l- Şube denetleme kurulu, şube genel kurulu tarafindan serbest, eşit, giz|i oy, açık tasnif
esasına göre gerçekleştirilecek seçime dayalı olarak şube delegeleri ya da şube genel kurulu iiye tam

saylsmln l/l0'u tarafindan aday gösterilen sendika üyeleri arasrndan seçilen üç (3) asıl, 3 (iiç) ı,edck
üyeden oluşur.

2- Şube denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer. Denetleme kurulu asil
üyeliklerinde boşalma olması halinde en çok oyu alandan başlamak iizere yedek üye göreve çağılır. Bu
üyenin görevi kabul etmemesi durumunda sırayla diğer yedek üyeler çağılır.

3- Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulu faa|iyetlerinin tiizük, yönetmelik, ilgili mevztıat
ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

4- Şube denetleme kurulu, her denetleme sonunda düzenlediği raporu yönetim kurulun4 dönem
sonu raponrnu ise genel kurula sunar.

5- Şube denetleme kurulu toplantı ve karar yeter sayısr üye sayısının salt çoğunlıığudııı-. ( )\:.i],.,

eşitliği halinde başkanın olduğu tarafin karaıı kabul edilir. Şube deneıleme kurulu toplantılaı,ııa
mazeretsiz 3 (üç) defa üst üste katılmayan ve sendika üyeliği son bulan üyenin denetleme kurulu üyeliği
sona erer.

6- Şube denetleme kurulıı, şube genel kurulu takip eden 6. Ayın sonunda ilkini yapmak kaldıı l,ı

altı (6) ayda bir denetleme yapar. Şube denetleme kurulu toplantsına katılaı üyelerin her birine topIantı
tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde l0'u oraıında denetim ücreti ödenir.

Şube Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplanma ve Çalışma Şekli, G6rev ve Yetkileri Msd ile 44: l-
Şube disiplin kurulu, şube genel kurulu tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esas|na göı.c

gerÇekleştirilecek seçimle şube delegeleri ya da şube genel kurul üye tamsayıs|nın l/l0'ıııırın
göstereceği sendika üyesi adaylar arasından üç (3) asil, 3 (üç) yedek olarak seçilir. 2- Şube disipliıı
kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir seketer seçerek görevine başlaı. Disiplin kuruIu asil üyeliğinin
boşalması durumunda en çok oyu alan adaydan başlamak üzere yedek üyeler sırayla göreve çağılır.

3- Şube disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, sendikanın amaçlarına ve ilkelerine aykın hareket eden

şube yöneticileri ve üyeler hakkındaki disiplin soruşfurmalannı yürütiir. Disiplin soruşturması
sonucunda uyarTna ve kınama cezası verilebilir. Uyarma ve kınama cezalarına ilişkin kararlar genel
kurula ve diğer ilgilile bildirilir. Tüzükte belirtilen diğer disipIin cezalarını gerektiren eylemlerde,
disiplin soruşrurmas t soruşturma raporunu genel yönetim luna sunulmak üzere şube yönetim
kuruluna sun
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4- Şube disiplin kurulu üye saytsının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplanttya kahlanların salt

çoğunluğunun oyrı ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın olduğu tarafın kararı
geçerlidir. Şube disiplin kurulu top|antılarına mazeretsiz olarak 3 (üç) defa üst üste katılmayanların r,e

sendika üyeIiği son bulan üyelerin disiplin kurulu üyeliği sona erer.

5- Şube disiplin kurulu üyelerine yaptıkları her disiplin soruşturması için brüt asgari ücretin yüzde
[0'u tutannda ücret ödenir.

6- Şube disiplin kurulu, çalışmalarını disip|in yönetmeliğine göre yürütür. Temsi|cilikler

Madde 45: 1- 4688 Sayılı Kanunun l8'inci maddesine göre şube açmak için yeterli üye sayısına
ulaşılamayan ya da genel yönetim kurulunca şube açılmasının ekonomik, etkin ve verimli olmayacağına
karar verilen yer|erde, üyeler arasından yönetim kurulu belirlenmek suretiyle Genel Yönetim Kurulu
kararıyla temsilcilikler oluşturulur. Temsilcilik|er en az 3 (üç), en fazla 7 (yedi) üyeden oluşur.

2- Temsilciliklerin kuruluşuna, yönetimlerinin belirlenmesine, görevden alınmalarına, temsilcilik
kapsamındaki üyelerin sendika ve şube genel kurulu delegeliğine yapacakları başvuruIara,

temsilciliklerin sendikal faaliyetlerinde, idari ve mali iş ve işlemlerinde kime bağlı olacaklarına ilişkin
usul ve esaslar genel yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulacak ilgili yönetmelikle düzenlenir.

İşyeri Sendika Temsilciliği ve Sendikı İ§yeri Temsilciliği

Madde 46: l- İş yeri sendika temsilcileri, sendikanın ilgi[i iş yerinde en çok üyeye sahip sendika olması

durumunda işyerindeki üyeler tarafından beIirlenir. Birden fazla temsilci olması halinde temsilcilerden

biri baş temsilci olarak görevlendiriIir.

2- Sendika işyeri temsilcileri, sendikanrn ilgili iş yerinde en çok üyeye sahip sendika olamaması

halinde işyerindeki üyeler arasından belirlenir. İlgiIi mevzuat|nda belinilen işyeri sendika temsilcisini
belirleme yetkisinin sendikada olması halinde sendika işyeri temsilcileri bu görevi de yerine getirirler.

3- İşyeri sendika temsilcileri ile sendika işyeri temsilcilerinin belirlenmesine, çalışmalarına,
görevden alınabilmelerine, şubelerle ve temsilciliklerle ilişkilerine ve diğer konulara ilişkin hususlarda

genel yönetim kurulu yetkilidir. İşyeri sendika temsilcisi ile sendika işyeri temsilciIiklerine ilişkiıı ı,. 
"

ve esaslar genel yönetim kurulu taıafindan yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenebilir.
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Işyeri Sendikı Temsi|cileri ve Sendika İşyeri Temsilcilerinin Giirev ve YetkiIeri

Madde 47: İşyeri sendika temsilcisi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

a- İŞYerlerinde kamu görevlilerin işveren ve işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere
iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişimi sağlamak,

b- Yasalar, yönetmelik ve tiizükle kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

Madde 48: sendika işyeri teınsilcisi aşağdı belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri
kuIlanır.

a- sendika ile üye|eri arasındaki ilişkiyi koordine etmek ve düzenli bir iletişimi sağlamak. b- En ız
ayda bir defa kendi aralarında toplanarak iş yerlerinin problemlerini görüşmek, bu konııdı 1 u,^..

organlara teklifte bulunmai,

c- Üyelerden gelen şikayet ve önerileri çözmeye çalışmak, yetki alanı dışında bulunaı konuları
ilgiIi organlara biIdirmek,

d- Yasa|ar, yönetme|ik ve tiizükle kendilerine verilen görevleri yerine getirmektir.

Sendikı ve Şube Personeli

Mıdde 49: Sendikanın genel merkez bünyesinde ve şubelerinde sendikanın faaliyet alaıı ve

çalışmalarıyla ilgili görevleri yürütmek ya da genel merkez ve şubelerde kurulacak birimlerin iş ve

işlemlerini ytifütmek amacıyla personel istihdam edilebilir. Sendika ve şube|erinde istihdam edilecek
personellerin ti.im mali, sosyal ve özlük işleri genel yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDiJNCÜ KISIM

BiRiNciBöLüM

MALi KONULAR

Gelirler

sendikanın Gelirleri

Madde 50: Sendikanın gelirleri şunlardır;

a- Üyelerden alınacak üyelik aidatları,

b-Mal varlığı gelirleri ile mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından doğan

gelirler,

c-Bağışlar ve yardımlar,

d-Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler,

e-Uluslaraıası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımlaı.

f-Yayın gelirleri,

g-Diğer gelirl
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Üyeffk Aidatı

Madde 5l: Sendika üyeleri, yasalar, sendika tüzüğü ve yönetmeliklerdeki amaçlann gerçekleştirilmesi
için yapılacak harcamalara karşılık olarak, aylıklannın her ay mutat olarak ödenmekte olan damga
vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının %0.5 (binde 5) oranında her üyelik aidatı öderler. Bütün
üyelik aidatları Sendika Yönetim Kurulunca belirlenecek banka hesaplarına yatırılır.

ixixcinöıüıı
GrDERLER

sendikının Giderleri

Mıdde 52: 1- Sendika genel kurulunca kabul edilen bütçe dahilinde merkez ve taşra birimlerinin
harcamalarına karar vermeye Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

2- Sendika kasasında bulunacak nakit mevcudu, net asgari ücretin l0 (on) kahnı, şub€lerde 5 (beş) katını
geçemeZ.

3- Sendik4 gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

4- Sendika üyeleri ve çahştırdığı kişiler dahil kimseye borç veremez.

5- Sendika yıllık gelirlerinin yüzde l0'unu (on) üyelerinin eğitiın faaliyetleri ve mesleki bilg,
becerilerinin artırılması için kullanılır.

6- Sendika ve şube yönetim kurullarında aylıksız izinli sayılanların aylıkları, devlet memurlarında
olduğu her ayın l5'inde peşin olarak ödenir.

7- Sendika Yönetirn Kurulu tarafindan her ilden gelen üye aidatlarının yiizde 20'si o ile sendikal
faaliyetlerde kullanılmak üzere avaıs olaıak gönderilebilh. Şube sınırları içinde bulunan illerin
avansları şubeye gönderilecek avanstan düşülerek doğrudan sendika il temsilcisine gönderilir. &
Şubeler, sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe esaslaırna göre yapacakları her tiirlü giderleri,
mevzuat ve usulüne uygun olarak yapacakları harcamaların belgelerini, takip eden ayın 5'ine l.ıııı,,,

sendika merkezine gönderirler. Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren lıer
tiirlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

9- Sendika yönetim kurulu tarafindan muhasebe sistemi ve harcamalara ilişkin yönetmelik çıkartılarak
geIir ve giderlerin yapılması ve kaydına uyulacak usul ve esasları belirler.

Sendika Bütçesi

Madde 53: l- Bütçe; Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır. Cenel kurulun onayına sunulur ve kesin

şeklini alır.
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2- Bütçe 4 yıllık devre için ve heryıllığı ayrı ayrı olmak üzere Sendika Merkez, Şubeler ve temsilcilikleı,

itibari ile ayrıntıh olaıak hazırlarıır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede; a- Sendikanın gelirleri ve

kaynaklaıı, b- Sendikanın giderleri ve sarfyerleri,

c- Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevli|ere verilecek ücretler, sosyal yardımlaı,.

yolIuk, gündelik ve ödenekler,

d- Sendika merkezi ve şubelerde çalışan personeIe verilecek ücret ve sosyal yardımlar, e-

Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları ayrı ayn belirtilir.

Ücret, Ödenek ve Sosyal Yardımlar

Madde 54: l- Aşağıda belirtilen ücret, ödenek ve sosyal yardımlar sendika genel kurulu taralindan
belirlenir.

a- Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek

ve sosyal yaıdımlann tavanı,

b- Sendika ve şube denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlarındaki göı,eılileıe
verilecek ödeneklerin tavaıı,

c- Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendiri|en üyelere verilecek ücret, gündelik ve

yolluklann tavanı,

2- Yukarıda yer alan ücret, ödeme ve sosyal yardım tavan|annl aşmamak üzere t[ım ücret, sosyal

yardım ve ödemeler tüzükte belirtilen oranlar göz önünde bulundurularak Sendika Yönetim Kurulunca

çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

3- Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanlann iş akdini yaprnay\ feshe, bunlara ödenecek

ücrer, yolluk ve taaninat ile diğer sosyal haklann tespitine Sendika Yönetim Kurulu yetki|idir. 4-

Sendika yönetim kurulu üyeleri ile şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler yılda 30 (otuz) gün ücretli izin

kullanırlar. Yıllık izinler ertesi yıla devredilebilir, ikinci yılın sonunda kuIlanılmayan izinlcr tlalıa sııı,iııı

kullanılamaz. Kullanılmayan yılik izinler için ücret ödenemez ve talep edilemez.

Mali ve Sosyal Hıktar, thret Kayıplan ve Tızminatlar

Madde 55: 1- Aylıksız ime ayrılan; Genel Başkana, 5000 gösterge raiamının memur maaşlarında yer

alan taban aylık katsayısıyla çarprmı sonucunda bulunacak tutarı aşmamak üzere, Genel Yönetim

Kurulu üyelerine hepsi için eşit ve Genel Başkana ödenen net futardan %l0 düşiik olmak üzere Genel

Kurul taraflndan belirlenen tutarda net maaş ve ayrlca kamu görevlilerine ödenmekte olan aile ve çocıık
yardımı ödenir.

2- Görevden alrılan l yönetim kurulu üyelerine son maaşları iki maaş olarak ödenir.
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3- Aylıksız izne alrılmayan Genel Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu Toplantılarına katılınış
olması şartıyla 200 gösterge rakamının memur maaşlarında yer alan taban aylık katsayı rakamıyla

çarpımrnı aşmamak üzere genel kurul tarafından belirlenen futarda huzur hakkı ödenir. ıl- Sendika
genel kunıl toplantısına iştirak eden ve sendika zonınlu organlarında görev alan üye veya delegelerin
yol masrafları sendika tarafından ödenir. Genel merkezin bulunduğu il dışından gelen üye veya

delegelerin bannma ve yemek giderleri sendika tarafindan karşılanır. $. Sendika üyeliğinden istifa
edenler hariç olmak üzere aylıksız izııe aynlan genel yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her

yıl için; ödemenin yapılacağı tarih itibariy|e sendika tarafından ödenen en son net ayhk ücreti kadar

hizmet tazminatı ödenir. Bu ödeme her yılın son maaşıyla birlikte yapılır.

6- Şube başkaılarına l00 gösterge ra}amının memur maaşlarında yer alan taban aylık katsayısıyla

çarpımı sonucunda bulunacak futarı aşmamak üzere genel kurul tarafından belirlenecek temsil gideri

ödenir.

7- Sendika, üyelerinin görev ilişkisinden ya da sendikal faaliyetlerinden dolayı uğradıkları parasaI

kayıpları kaşılamak amacıyla maddi yardımda bulunabilir.

BEşiNCiKISIM

ÇEŞiTLi VE soN EüKİjMLER

MaI Beyanı

Mıdde 55: Sendika ve şubelerinin zorunlu organlarında görev alanlardan aylıksız izinli sayılan

yöneticiler göreve seçildikten en geç 2 (iki) ay içinde kendilerinin, eş ve çocuklarının noter tasdikli mal

beyanlarını sendikaya vermek zorundadır. Bu zorunluluğa uymayanların sendika ve sentlika

şubelerindeki yöneticilik sıfatları bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sr,ına crcı \.l ıı

beyanları, yönetim kurulu karar defterine yazılır ve denetçiler taraflndan imza atılır.

Mal iktisabı

Mıdde 57: Sendika amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.

Adli Takibata Uğrıma

Madde 58: Sendika veya sendika şubesi yöneticilerinden bir veya birkaçının sendikal faaliyet sebebiyle

adli takibata uğraması veya mahkum olması durumunda sendika tarafından her tiirlü tedbirler alınır. Btı

durumda olanlaıa sendika yönetim kurulunun uygun ve gerekli görmesi halinde aıı.ıkat tutmak dnhil

hukuki yardım yapılır. İIgilinin tahliyesine kadar ücreti kendisine veya ailesine ödenir.

Kenan ARIK Mehmet AS Çetin K Mithat E CI

Ebubekir Tevfik

ry

MAKÇIOĞLU Murat D Enes ŞCI



2- Başka bir sendikay|a birleşme durumunda bütiin ha\ borç, yetki ve menfaatler birleşme

sonucunda meydana gelen yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

3- Sendikanın feshinin gündem maddeleri arasında yer aldığı genel kurulda toplantı }etcı \.ı, :

üye veya delege tam sayısmm salt çoğunluğudur. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa ikiııci loplaıııı

en lazla l5 (on beş) gün sonra yapıhr. İkinci toplantıya katılanlann sayısı üye veya delege sayısının üçte

birinden az olamaz. Karar yeter sayısı ise delege tam sayrsının lı'iınden az olmamak üzere toplantıya

kahlan delege sayısının salt çoğunluğudur.

yetkilendirme

Madde 63: Sendikanın taşra teşkilatlarında ilke olarak seçimle görevlendirmeler esas olmak|a birlikte

kuruluş aşamasında görev|endirmelerin seçimle yapılma imkant bulunmayan durumlarda sendika

yönetim kuru|unca doğrudan görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirilenlere sendika yönetim

kurulunca yetki belgesi verilir.

Tüzük DeğişikJiği

Madde 64: Sendika tiizük değişikliği 6356 sayılı yasanın 13'üncü maddesinin 3'üncü fıkası
hükümlerine göre yapılır. Tilzük değişiklikleri sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşlara biIdirilir.

Demirbaş Eşyanın Kayıt, Devir, Satış ye Terkinl

Mıdde 65: Sendika veya şubeler adına satın allnacak demirbaş eşyanın kayıt, satış Ve terkini ile ilgili
esas ve usuller, Sendika Yönetim Kurulunca çıkanlacak Muhasebe ve Harcamalar yönetmeliğinde

belirtilir.

yönetmelikler

Mıdde 66: Sendika tiizüğiinde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açıklık bulunmayan konularda

gerekli görülen yönetmelikler sendika yönetim kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur.

sendikı kurucuları

Madde 67: Sendika, hizmet kolu esasına göre ekli listede adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, mesleği

ve ikametgahı yazılı kurucular tarafindan kurulmuştur.

Sendikı Yöneticilerinde Aranacak Şartlar

Madde 68: l- Sendikanın zorunlu organlarında görev alacaklann 468E sayılı yasada belirtilen şartları

taşımaları gerekmektedir.

2- Mahalli veya genel seçimde aday adayı olaı sendika veya şube zorunlu organlarındaki iircler jl,,

temsilciler sendikadaki görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Seçilememeleri halinde sendika 1,g <1ıheı, ,

zorunlu organlarında ve temsilci o görev alamazlar.
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Denetim, Kıpsam ve Mahiyeti

Madde 59: Sendika ve şubeleri kendi iç denetleme organlannın denetlemesinden başk4 sendika genel
merkezinde sendikanın tiim idari ve mali faaliyetleri, üyesi bulunduğu konfederasyonun denetlemesine
aÇıktır. Yönetim kurulu, 2E2l sayılı sendikalar kanununun 47'inci maddesi gereği sendikayı her aı
denetime hazır bulundurur.

Sendikaca Tutulacal«, Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 60: l- Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya kayıtlannı tutar ve fişleri düzenler. a- Üye

kayıt formları ve defteri ile üye çıkış bildirim formları,

b- Genel kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu kararlarının numara ve tarih
sırasıyla yazılacağı karar defteri,

c- Gelen ve giden e\,ıakın tarih ve numara sırmıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt

defterleri ile zimmet defteri,

d- Gelen evrakın aslı, giden eırakın suretinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları, e- Aidar,
yevmiye, envanter defteri ile defter-i kebir, f- Gelir makbuzlan ile bunların zimmet deftcIleri il.
gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalaı,

g- Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yaıdımcı defterlerde tutabilir.

h- Şubelerde b,c,d fıkralarındaki kayıtları tutmak zorundadır.

2- Yukarıda yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş ( l5) gün içinde tasdik ettirilir. Üye
kayıt defterleri, olağan genel kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 (on beş) gün içinde tasdik

ettirilmek zorundadır.

Birleşemeyecek Görtvler

Madde 6l: 1_ Şube genel kurulu hariç, şubenin zorunlu organlanndan birine seçilenler bir başka zorunlu

organa seçilemezler.

2- Genel kurul hariç, sendika zorunlu organlarından birine seçilenler bir başka zorunlu organa

seçilemezler.

3- Şube zorunlu organlarına seçilmiş olanların sendika yönetim kuruluna seçilmesi halinde şube

organlarındaki üyeliği kendiliğinden son bulur.

Fesih, İniisah, Kapatmı Eıllerinde Yapılacak İşlemler

Madde 62: l- Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması veya mahkeme kararı ile kapatılması

durumunda 6356 sayılı kanunun 32'inci maddesi uyarınca tasfiye işlemi sonucunda kalan para ve ma|

varlığı genel kurul karaıı ile belirlenen mensubu olduğu konfederasyona devredilir. Genel ktırtıl

toplanamazsa bağlı b duğu konfederasyona aktarılır.
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Şube Faıliyet Alanlannı Tespit Yetkisi

Madde 69: Şube faaliyet alanlarının belirlenmesinde; faaliyet alanındaki fiilen çalışan ve aidat ödeyen

üye sayılan dikkate alınarak gerekli düzenlerneyi yapma ve şube faaliyet alanlannı belirleme yetkisi
sendika yönetim kuruluna aittir.

Yürürlük

Madde 70: Bu tilzük, sendikanın ttizel kişilik kazanmasıyla birlikte yürürlüğe girer.

Geçici Madde-l: İlk genel kurulda sendika organları oluşfurulana kadar, sendikayı temsil edeccl ıe
sendika ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin:

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :

Kenan ARIK : Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yahya ARVAS : Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Sekreter

Murat DEMİR : Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Başkan Yrd.

Çetin ÖRNEK : Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Başkan Yrd.

Ebubekir Tevfik KAYMAKÇIOĞLU : Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Başkan Yrd

Mithat EKİNCİ : Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Başkan Yrd.

Enes AGAŞCI : Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Başkan Yrd.
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