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ANATÜZÜK
ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI
(Tüm Dokuma,İplik Trikotaj, Hazı r Giyim, Konfeksiyon ve Deri işçileri
Sendikası)
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MADDE 1-SENDİKANIN ADI
a)Sendikanı n adı, Tüm Dokuma, iplik, Trikotaj, Hazı r giyim, Konfeksiyon ve Deri işçileri
Sendikası,
b)Sendikanı n kısaltı lmış adı, ÖZ İPLİK-İŞ.
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MADDE 2-SENDİKANIN GENEL MERKEZİ
Anıttepe Mahallesi Işı k Sokak No:28 Maltepe/Ankara
Sendikanı n Genel Merkezi Genel Kurul kararıyla başka bir İre nakledilebilir. Ankara içinde
adreste değişiklik yapmaya Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
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MADDE 3-GAYE ve PRENSİPLER
Sendika, insan hakları ve Anayasaya dayanan milli, demokratik ve sosyal hukuk devleti
anlayışı içinde; faşizm, komünizm, kapitalizm ve her türlü demokrasi dışı siyasal akı mlar,
yoksulluk, cehalet, sefalet ve işsizlikle mücadele ile sosyal adaletin gerçekleşmesine ve
çağdaş uygarlı k düzeyine ulaşı lması na hizmet etmeyi temel amaçları ndan sayar. Sendika
bu amaçları nı gerçekleştirmek için -çalışmanı n toplumun temel değeri durumuna
getirilmesini vazgeçilmez bir şart olarak kabul eder ve işçi hareketini genel prensipleri
çerçevesi içerisinde;
a)Oyelerine, yaptı kları işe uygun ve insanlı k haysiyetine yaraşır bir yaşama düzeyi
sağlamaya elverişli adaletli bir ücret temin etmek için çalışmayı,
b)üyelerinin beden ve ruh sağlığı nı koruyacak, gelişnnelerini sağlayacak ve hakları
bakı mı ndan her türlü istismarı önleyecek tedbirler almayı,
c)Üyelerinin geleceğe güvenle bakmaları nı sağlayacak ve hakları bakı mı ndan her türlü
istismarı önleyecek-tedbirler almayı,
d)Üyelerinin iktisadi ve sosyal durumları nı düzeltmek ve geliştirmek amacıyla işkolu içinde
giderek genişleyen yoğun bir sendikalaşmayı,
e)Üyelerinin vatandaş olarak kendilerine olan güven ve inançları nı kuwetlendirmeyi,
f)Milli sorumluluk bilinci içinde yapı cı ve nitelikli işgücünü geliştirmek suretiyle milli gelirin
artı rı lması na çalışmayı ve artan milli gelirden işçinin adaletli bir şekilde pay alması nı
sağlamayı,
g)Dii, din, renk, ı rk, cinsiyet, aile, mezhep ve siyasi fark gözetmeksizin kendi değerini,
manevi mesuliyetini ve toplum hayatı ndaki görevini bilen bir işçi topluluğu meydana
getirmek için hı zlı ve güçlü sendikal teşkilatlannna, hür sendikacı lı k, toplu iş sözleşmesi ve
grev hakları nı n korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi,
h)Türk sendikacı lı k hareketinin gelişmesi ve kuvvetlennnesi ülküsüne bağlı olarak kendi
üyelerinden başka Türk işçisinin emeğini, hakkı nı, sosyal adalet, sosyal güvenlik, hürriyet,
barış, insan hakları ve sendikanı n temel amaçları uğruna yapacakları mücadeleyi hiçbir
fedakarlı ktan kaçı nmayarak desteklemeyi,
1)Türk toplumunun adaletli ve barış içinde, dengeli bir düzende varlığı nı koruyup
ı olarak toplumsal sorunlar karşısı nda
kuwetlendirmesine, duyulan inan
yı ve bunları n,mücadelesini yapmayı
sorumluluk bilinciyle düşünceleri '
görev bilir.
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MADDE 4-SENDİKANIN KAPSADIGI İŞKOLU
Sendika, 6356 sayı lı Sendikalar ve Toplu Sözleşmesi Kanunu'nun 4. maddesinde sayı lan 05
nolu dokuma hazı r giyim ve deri işkolunda kuruludur. Bu işkolu ile işin niteliği ve
yürütümü bakı mı ndan işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek,
uyku, yı kanma, muayene ve bakı m, bedeni ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair
eklentiler ve araçlarla ası l işlerden olup, ası l işin dahil olduğu işyerlerinde ve Türkiye
çapı nda faaliyet gösterir.
MADDE 5-SENDİKANIN KURUCULARI
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Baba Adı
Adı Soyadı
Mehmet ER
Emin
Nihat ACAR
M.Kennal
Vakkas SÖYLEMEZ Şehli
Bayram YETER
Ökkeş
Şevket SEÇİNTİ
Mehmet
Seyit BOZDEMİR
A.Kadir
Mustafa SATAN
Müslüm

İşi/İş Adresi
Sanatı
D.Yeri/Yı lı
Tabiyeti Mesleği
Çermik- 1951
T.C. Teks. İş.
Hasyün Halı Fab.
D.Hisar-1958
Öz Anadolu Konf.
Yavuzeli-1950
Hasyün Halı Fab.
G.Antep-1951
Hasyün Halı Fab.
Hasyün Halı Fab.
G.Antep-1951
Hasyün Halı Fab.
Nizip- 1950
Nizip- 1954
Hasyün Hah Fab.
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MADDE 6-GÖREV ve YETKİLER
Sendikanı n başlıca yetkileri şunlardı r;
a)Toplu iş sözleşmesi ve genel nnukavele akdetnnek,
b)Toplu İş uyuşmazlı kları nda ilgili makama, arabulucuya, hakem kurulları na,iş
mahkemelerine ve diğer yargı organları na başvurmak,
c)Çalıştı rmayı doğuran hukuki ve münasebetlerle ilgili hususlarda Sosyal Sigortalar,
emeklilik ve benzeri hakları n kullanı lması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçı ları na adli
yardı mda bulunmak.
d)Çalışma hayatı nda nnevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden, örf ve adetten doğan
hususlarda çalışanları temsil veyahut yazı lı nnüracaatları üzerine hizmet akitlerinden doğan
hakları ile sigorta hakları nda sendika üyelerini ve mirasçı ları nı temsilen davaya ve bu
nnünasebetle açtığı davadan dolayı husumete ehil olmak,
e)Mevzuat ve milletlerarası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara lüzumunda
temsilci göndermek,
f)Bağışta bulunmannak kaydı ile evlenme, doğum, hastalı k, ihtiyarlı k, ölüm, sakatlı k,
işsizlik gibi hallerde yardı m ve eğitim amaçlı sandı klar kurulması na nakit mevcudunun
5Inden fazla olmamak koşulu ile kredi vermek,
g)Greve karar vermek ve grevi yönetmek,
h)üyelerin mesleki eğitim ve tecrübelerini artı rmak için çalışmak; teknik ve mesleki eğitim
tesisleri kurmak,
1)Herhangi bir bağışta bulunnnamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulması na yardı m
10'undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi
etmek ve nakit mevcudunun
vermek,
j)Gaye ve görevlerinin gerektirdiği her nevi mülk edinmek,
dikanı n manevi üyeleridir. Bu itibarla
k)Sendika mensupları nı n aile fertleri,
konomik kalkı nmaları nı sağlamak ve
mensupları nı n aile fertlerinin kültüre,
vücuda getirmek,
onları n refah bir hayata erişmeleri içiri
yla sı nai ve iktisadi teşebbüslere
40'ı ndan ela
I)Nakit mevcudunun
N
yatı rı mlar yapmak,
.0

pf '
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m)Çalışma hayatı , Türkiye ve dünya gündemini meşgul eden konularda kamuoyu
oluşturmaya yönelik miting, panel, seminer, sempozyum, toplantı ve gösteri yürüyüşü vb.
etkinlikler düzenlemek, başkaları nca düzenlenen benzeri etkinliklere katı lmak, amaca
yönelik afiş, bildiri, film vb. araçları yaptı rmak, bastı rmak, yayı nlatmak, dağıtmak vs.
Sendika, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arası nda eşitliğe uymak zorundadı r.
n)Kadı nlar, çocuklar, özürlüler gibi toplum kesimleriyle ilgili konniteler kurmak, aynı amaçla
başkaları tarafı ndan kurulmuş organizasyonlarda yer almak, benzeri sosyal sorumluluk
projelerine katı lmak.
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MADDE 7-SENDİKA ÜYELİĞİ ve KAZANILMASI
Sendikaya üyelik için 6356 sayı lı yasa ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde başvuru yapı lı r.
Üyelik başvuruları genel yönetim kurulunca karara bağlanı r. Üyelik başvurusu en geç 30
gün içinde karara bağlannnadığı veya reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul etmiş
sayı lı r.
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Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin bu kararı n kendisine tebliğ
tarihinden itibaren 30 gün içinde mahalli İş Mahkemesine dava açma hakkı vardı r.
Mahkeme'nin bu husustaki kararı kesindir.

15

MADDE 8-ÜYELİKTEN AYRILMA
Sendika üyeliğinden ayrı lma 6356 sayı lı yasa ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilir.
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MADDE 9-ÜYELİK HAKKINI KAYBETME
Sendika üyelerinden mevzuatı n öngördüğü durunnlardan başka;
a)Sendikanı n Kurulu bulunduğu işkolunda kurulu diğer bir sendikanı n kurucu heyetinde
veya bu kuruluşları n yetkili organları nı n herhangi birinde görevli olduğu tespit edilenlerin,
b)Sendikaya taahhüt ettiği ödentilerini özürsüz olarak bir yı l içinde iki defadan fazla
aksatmış oldukları sendikaca tespit edilenlerin,
c)İşçi sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrı lmaya zorlanamaz. Üyenin sendikadan
nihai çı karı lma kararı genel kurulca verilir.
Yukarıdaki fı kralarda belirtilen durumları tespit edilenlerin üyelikleri ilgili Şube Yönetim
Kurulu'nun teklifı nin uygun görülmesi üzerine veya re'sen Genel Kurul kararıyla sona
erdirilir.
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MADDE 10-ÜYELİKTEN ÇIKARMA
Sendika Anatüzüğü ve yönetmeliklerine aykı rı harekette bulunan 11. maddede sayı lı fı illeri
işleyen sendika üyeleri, Genel Kurul kararı ile aşağı daki usuller izlenerek üyelikten ihraç
edilir.
a)Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu üyeleri hakkı nda,
Genel Disiplin Kurulu veya Genel Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca ihraca
karar verilir.
b)Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri hakkı nda Disiplin Kurulunun teklifi,
Genel Disiplin Kurulunun onayı üzerine, Geo - urulca ihraç kararı verilir.
rulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı
ı.
c)Sendika üyeliğinden çı karı lma kara rciez
arı lana yazı ile tebliğ edilir. Çı karı lma
üzerinden Bakanlığa elektronik ortanlıış
n içinde mahkemeye itiraz edebilir.
kararı na karşı üye, kararı n tebliğinnı ' ibaren o
Ankara .
lik ı a6lma kararı kesinleşinceye
aramfflrı r
Mahkeme iki ay içinde kesin ola({a
kadar devam eder.
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MADDE 11-İHRACI GEREKTİREN HALLER
a)Sendikanı n amaç ve ilkelerine aykı rı davranışta bulunmak,
b)Sendika ve Hak-İş Anatüzüğüne ve bunlara dayanı larak çı karı lan yönetmelik ve yetkili
organları n kararları na aykı rı davranışta bulunmak,
c)Sendikanı n amaçları na ulaşması na veya gelişmesine engel olacak eylem veya
çalışmalarda bulunmak,
d)Sendikanı n bulunduğu işkolunda başka bir sendikaya ya da .Hak-İş'e üye sendikaları n
işkolları nda kurulmuş diğer sendikalara üye olmak, bu sendikalarda görev almak, bu
sendikaları n kurucusu olmak veya bu gibi sendikaları desteklemek,
e)Sendikayı kişisel çı karları için kullanmak,
f)Sendika Genel Başkanı, Şube Başkanı ile Genel Yönetim Kurulu üyeleri hakkı nda ası lsız
ihbar, şikayet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
g)Sendika sı rları nı açığa vurmak veya sendikanı n geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve
çalışmalarda bulunmak.
h)Genel yönetim kurulunun almış olduğu kararlara uymamak ve aykı rı hareket etmek.
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MADDE 12-ZORUNLU ve İHTİYARI ORGANLAR
Sendikanı n organları şunlardı r;
Merkez Genel Kurulu,
Genel Yönetim Kurulu,
Genel Denetim Kurulu,
Genel Disiplin Kurulu,
Şube Genel Kurulu,
Şube Yönetim Kurulu,
Şube Denetim Kurulu,
şube Disiplin Kurulu,
Sendika işyeri Temsilcileri,
Yukarıdaki zorunlu organlar dışı nda ihtiyaca binaen;Bölge Başkanlığı, il veya ilçe
Başkanlığı, Başkanlar kurulu da oluşturulabilir.
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MADDE 13-MERKEZ GENEL KURULU
Merkez Genel Kurulu Sendikanı n en \yülcsek kadennesi ve en yetkili organıdı r.
Genel Kurul şu delegelerden oluşur;
a)Bir önceki Genel Kurulda seçilmiş bulunan Genel Yönetim, denetim ve disiplin kurulu
üyeleri,
b)Şube Genel Kurulları ndan veya her hangi bir şubeye bağlı olmaksızı n faaliyet gösteren
işyerlerinden aidat ödeyen üye sayı ları dikkate alı narak aşağıdaki esaslar dahilinde seçilen
delegelerden oluşur;
b/a- Her 100 üye(yüz) genel kurulda 1 delege ile temsil edilir.
b/b- Yarı dan bir fazla olan üye sayısı tama iblağ edilir.
b/c- Sendikanı n örgütlü bulunduğu bütün işyerlerinin genel kurulda temsilini sağlamak
açısı ndan yukarı da belirtilen yeterli üye sayısı na ulaşamayan (üye sayısı 50'nin de altı nda
kalan ) işyerleri de genel kurulda 1 delege ile temsil edilir.
c)Delegelerin delegelik sıfatları seçildikleri Genel Kuruldan başlar, müteakip Olağan Genel
Kurul için yapı lacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.
d)Delege seçiminde uyulacak esaslar G
çı karı lacak yönetmelikle belirlenir.
MADDE 14-MERKEZ GENEL KU
Merkez Genel Kurulu Olağan olarak
gün, saat ve yerde Sendikanı n en

MA USULÜ
Yön -U
ulu'nun tespit edeceği
toplanı r.
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Merkez Genel Kurulu olağanüstü hallerde:
a)Genel Yönetim Kurulu'nun 3/5 çoğunluğunun alacağı kararla,
b)Genel Denetim Kurulunun alacağı kararlarla,
c)Merkez Genel Kurulu delegelerinin (son Genel Kurul Delegeleri, bunlardan görevi sona
erenler varsa yerine seçilenlerin) 1/5'inin yazı lı ve gerekçeli müracaatı ile yapı lı r.
Olağanüstü Genel Kurulda sadece gündemde belirtilen maddeler görüşülür.
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İki Genel Kurul toplantısı arası ndaki döneme ait faaliyet ve hesap raporları ile denetleme
kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifı nin, Genel Kurula katı lacak delegelere
toplantı tarihinden 15 gün önce gönderilmesi zorunludur. Genel Kurul toplantı tarihinden
en az 15 gün önce toplantı nı n günü, saati, yeri ve gündemi sendikanı n Web sayfası nda
ilan edilir ve keyfiyet mahalli nnülki amirine 15 gün önceden bildirilir. Birinci toplantıda
çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün sonraya bı rakı lı r ve keyfiyet mahalli
mülki amirine bildirilir.
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Seçim yapı lacak Genel Kurul toplantı ları ndan en az 15 gün önce Genel Kurula katı lacak
üye veya delegeleri belirleyen listeler ile toplantı nı n gündemi, yeri, günü, saati ve
çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte 2
nüsha olarak o yerin Seçim Kurulu Başkanı olan hakime tevdi edilir. Onaylanan liste ile
toplantıya ilişkin diğer hususlar Genel Kurulun toplantı tarihinden 7 gün önce Sendika
binası nda 3 gün ilan edilir.

4-

Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması
halinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel
kurul gündemine alı nı r.
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MADDE 15-MERKEZ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ
Genel Kurulu, Genel Başkan veya görevlendireceği bir üye açar. Yoklanna sonunda toplantı
nisabı nı n mevcut olduğu anlaşı lı rsa Genel Kurul toplantısı nı yönetmek üzere açı k oyla bir
başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar sekreterden ibaret Başkanlı k Divanı oluşturulur.
Toplantı nisabı üye veya delege tam sayısı nı n salt çoğunluğudur. İlk toplantı da yeter sayı
sağlanamazsa ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya bı rakı lı r. Bu toplantıya katı lanları n
sayısı, üye veya delege tam sayısı nı n üçte birinden az olamaz.

38

4-

15

Genel Kurul gündemine yeni madde ilavesi mevcut delegelerin 1/10'w tarafı ndan yazı lı
teklif yapı lması, gündeme konulmuş olan bir maddenin çı kartı lması ise toplantıda hazı r
bulunan delegelerin 2/3'ünün yazı lı teklifi ile olur. Karar nisabı , tüzükte aksine hüküm
bulunmayan hallerde toplantıya katı lan üye veya delege sayısı nı n salt çoğunluğudur.
Ancak, bu sayı üye veya delege tam sayısı nı n dörtte birinden az olamaz. Genel Kurul da
kararlar organları n seçimleri hariç açı k oyla alı nı r. Organları n seçimleri kapalı oy açı k tasnif
ile yargı gözetiminde yapı lı r. Genel Kurulda zorunlu organlara asil üyeler kadar da yedek
üye seçilir.
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Genel Kurul, toplantı gündemindeki konuları Genel Kurul delegeleri tarafı ndan ileriye
tlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları
sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor hali
dı ktan sonra Genel Kurula sunarlar.
teşekkül ettirebilir. Komisyonlar ra
ortör seçerek çalışmaları na devam
Komisyon kendi üyeleri arası nda
lüp karara bağlanmadı kça geçerli
n
raporları
G
eder. Komisyonları
lar seçile ez. Ancak, komisyonlar
değildir. Komisyonlara Genel Ku
ibi hallerde uzmanları n oy
lüzum gördüğü takdirde konu il i
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hakları yoktur. Komisyonları n üye sayısı Genel Kurulca tesbit edilir. Genel Kurulun kararları
ile oylama neticeleri Genel Kurul kararları nı n yazı lması na mahsus karar defterine geçirilir
ve ayrı ca tutanaklar ile tesbit edilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar Genel
Kurul Başkanlı k Divanı nca imza edilir. Genel Kurul Başkanlı k Divanı tarafı ndan
innzalanmamış tutanaklar ve defterler geçersizdir. Merkez Genel Kurul Başkanlı k Divanı nı n
Genel Kurul delegelerinden veya Hak-Iş'e bağlı sendikaları n yöneticilerinden seçilmiş
olması şarttı r.
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MADDE 16-MERKEZ GENEL KURULUNUN YETKİLERİ
a)Anatüzükte değişiklik yapmak,
b)Sendikanı n feshine karar vermek,
c)Sendikanı n uluslararası işçi kuruluşları na üye olması veya çekilmesi veya bu hususta
Genel Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
d)Disiplin Kurulu kararları na karşı yapı lacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara
bağlamak,
e)Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu raporları nı görüşüp karara bağlamak,
idarecileri ibra etmek veya hakları nda dava açılması na karar vermek,
f)Bu anatüzükte yazı lı gaye, prensip ve yetkilerin gerçekleşmesi yolunda yöneticilere ve
sendika organları na talimat vermek, vesair lüzumlu kararları almak, Sendika adı na
gayrimenkul alı nması na karar vermek, bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
g)Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanları na verilecek ücretleri, her
türlü ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek, tahmini bütçeyi görüşüp karara
bağlamak,
h)Organları n seçimini yapmak,
1)Yeni şube açmak veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek, geliri giderini
karşı lannayan şubeleri kapatmak için yönetim kurulunu yetkilendirmek,
j)Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele verilecek
ücret, gündelik ve yollukları n tavanı nı tespit etmek,
k)Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak Sendika Anatüzüğünde yapı lması gereken zorunlu
değişiklikler ve yasal düzenlemelere uyum konusunda Genel Yönetim Kurulu'na yetki
vermek. Genel Yönetim Kurulunca gerçekleştirilecek sözkonusu değişiklikler yapı lacak ilk
genel kurulda delegenin onayı na sunulur.
1)Mevzuat veya tüzük gereğince Genel Kurul tarafı ndan yapı lması belirtilen diğer işlemlerin
yerine getirilmesine karar vermek ve başka bir organa bı rakı lmamış konuları karara
bağlamak.
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MADDE 17-SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER
Sendika veya şubesinde genel kurul dışı ndaki organları na seçilebilnnek için 6356 sayı lı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 6 ncı maddesinde aranan şartlara sahip
olmak gerekir. Bu şartlara sahip olmayan birinin seçildiğini tespit eden valiliğin veya
Bakanlığı n başvurusu üzerine mahkeme, bu kişinin görevine son verir. Mahkemenin kararı
kesindir.
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MADDE 18-GENEL YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA TARZI
a)Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi Sğ(bt jeden teşekkül eder. Ası l üye sayısı kadar
yedek üye de seçilir.
SF
Genel Başkan
Genel Başkan Yardı mcısı (ida
Genel Başkan Yardı mcısı (Ma
Genel Başkan Yardı mcısı (Te
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Genel Başkan Yardı mcısı (Eğitim )
b)Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurulca Kanunun aradığı vası flara haiz olan sendika üyesi
adaylar arası ndan serbest eşit, gizli oy açı k sayı m ve döküm esası na göre seçilir.
Genel Başkan tek dereceli ,genel başkan yardı mcı ları ise liste halinde seçime girer ve
oylamaya katı lan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir. İlk turda gerekli 2/3'ün sağlanamaması
durumunda ikinci turda geçerli oyları n en fazlası nı alan şahıs aday olduğu göreve seçilmiş
sayı lı r. Eşitlik halinde aynı oy alan şahıslar arası nda kura çekilmek suretiyle seçilen aday
belirlenir.
Genel Yönetim Kurulu asil üye sayı sı kadar yedek üyeliğe aday olanlar arası ndan ilk
turda ve en çok oyu alan beş şahıs Genel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi seçilmiş sayı lı r. Eşitlik
halinde aynı oy alan şahıslar arası nda kura çekilmek suretiyle seçilen aday belirlenir.
e)Genel Yönetim Kurulu en az 15 günde bir defa olağan olarak toplanı r. Genel yönetim
Kurulu Genel Başkan veya yokluğunda Genel Başkan'a vekalet eden Genel Yönetim Kurulu
üyesinin çağrısı üzerine her an olağanüstü toplantı yapabilir. Genel başkan veya vekalet
verdiği genel başkan yardı mcısı nı n yokluğunda anı lan kararlar geçersizdir.
f) Genel Yönetim Kurulu toplantı sayısı, üye tam sayısı nı n salt çoğunluğudur. Kararlar,
mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alı nı r. Oyları n eşitliği halinde toplantı başkanı nı n oy
verdiği taraf çoğunluğu sağlamış sayı lı r.Aksine bir karar alı nmadığı sürece Genel Yönetim
Kurulu oylamaları açı k olarak yapı lı r.
g)Genel Yönetim Kurulu Üyeliklerinin (Genel Başkan dahil) herhangi bir sebeple boşalması
halinde yedek üyeler arası ndan çağrı lmak suretiyle tamamlanı r, akabinde görev dağılı mı
yapı lı r.
h)Ayrı lmalar sebebiyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısı nı n yarısı nı n altı na
düşmesi halinde, Sendika Genel Kurulu, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel
Denetleme Kurulu tarafı ndan bir ay içinde "toplantıya çağnlı r. Çağrı nı n süresi içinde
yapı lmaması halinde Sendika üyelerinin başvurması halinde iş davaları na baknnakla
görevli mahalli mahkeme, üyeler arası ndan seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu
toplamakla görevlendirir.
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MADDE 19-GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardı r;
Genel Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini yerine getirnnede Genel Yönetim Kurulu ve Genel
Başkana karşı sorumludurlar.
1-Sendikanı n ana prensiplerinin tahakkuku için genel kurul, anatüzük, yönetmelikler ve
mevzuat hükümlerince sendika adı na faaliyette bulunmak,
2-Üyeleri vasıtasıyla sendikayla ilgili iletişimi sağlamak,
3-Toplu iş sözleşmesi yapmak, bu konuda üyelerinden birine veya şube yöneticilerine
yetki vermek,
4-Toplu iş uyuşmazlığı çı karmak, grev kararı almak, uygulamak, kaldı rmak, grev
esnası nda sendika üyelerine günün koşulları na uygun ve imkanlar ölçüsünde yardı mda
bulunmak,
5-Çalışma raporu, mali rapor ve tahmini bütçeyi hazı rlayı p Genel Kurula sunmak,
6-Genel Yönetim Kurulu üyeleriyle, şube yöneticilerini Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,
7-Ana tüzüğü yorunnlannak, Genel Kurulun verdiği yetkiye istinaden yeni şube açmak,
8-Genel Yönetim Kurulu kararları nı uygulannayan Genel Merkez emir ve talimatları na
uymayan, anatüzük ve yönetnnelikleretı le4. z, et ve davranışta bulunan, sendika ve
Hak-İş yöneticileri hakkı nda ası lsız alS~ işt7,natlarda bulunan işyeri temsilcilerini
görevden almak ve boşalan kadrol ktY sı lci at.
9-Lüzumu halinde merkez ve şut» On I klitigarıı ı onlantıya çağı mak,
./; • ı• .
a
10-Bütçe fası lları ve yı llı k bütçeler
\

41
1.:mı
"tc.1 i
şş4..../

- „..,/
t
--egı0I,0•04v—s.,
inirr' ..„ı
P

22
60
38
4

15

22

60

38

4-

15

11-Sendika üyeliğine başvuruları n üyeliğin kabul veya reddine karar vermek,
12-Yeni oluşturulan şubelere müteşebbis yönetim kurulu atamak,
13-Yönetim Kurulu üye sayısı toplantı nisabı nı n altı na düşene veya infısah etmiş olan şube
yönetim kurulu yerine yeni yönetim kurulunun seçilebilnnesi için gerekli işlemleri yapmak,
seçime kadar gerekli tedbirleri almak,
14-Tüzükte belirtilen sendika amaçları nı gerçekleştirebilmek için gerekli bilim ve teknik
bürolar kurmak ve bunlar için gerekli personel, uzman ve danışmanlar istihdam etmek,
şubelerde çalışbrı lacak personelleri atamak, bunları n ücretlerini, çalışma şartları nı tesbit
etmek, sendika bünyesinde çalışan işçiler için sendika adı na anlaşma ve akitler yapmak,
15-Bölge Başkanlı kları, İl ve ilçe Başkanlı kları ve irtibat büroları açmak ve bu organlara
yeterli eleman atamak,
16-6356 sayı lı Kanunun 6. maddesinde sayı lı suçlardan biri ile mahköm olan sendika
şubesi organları nda görevlendirilmiş kişilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya
gelecek yazı lı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek,
17-Demirbaş eşyanı n terkini ve şubelere devri hususları nı karara bağlamak,
18-Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak, usulsüz harcamaları iade etmek.
19-Sendikanı n ihtiyaç ve gelir durumunu dikkate alarak Genel Yönetim Kurulu üyelerinden
profesyonel, yarı profesyonel veya amatör statüde çalışacakları belirlemek,
20-Genel Kurul tarafı ndan verilen yetkiye istinaden sendika anatüzüğünü mevzuata
uyarlamak.
21-Mevzuatı n ve anatüzüğün gerektirdiği diğer hususlar' yerine getirmek.
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MADDE 20-GENEL BAŞKANIN GÖREV ve YETKİLERİ
Genel Başkan sendikayı yönetir. Genel Yönetim Kurulu adı na sendikayı yurt içinde ve
yurt dışı nda; mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder. Genel Başkan
Yardı mcı ları arası ndaki koordinasyonu sağlar.
Genel Başkanı n belli başlı görev ve yetkileri şunlardı r;
a)Genel Yönetim Kurulu toplantı ları na başkanlı k eder,
b)Genel Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazı rlar,
c)Sendika adı na açı klamalarda bulunur. Genel Yönetim Kurulu kararı veya bilgisi dışı nda
yaptığı bası n toplantısı ve açı klamalardan Genel Başkan kişisel olarak sorumludur.
d)Şube ve merkez yöneticileri tarafı ndan yapı lan harcamaları denetler;
e)Genel Başkan gerektiğinde mutat harcamalar dışı nda ve herhangi bir karar olmaksızı n
içinde bulunulan yı lı n aylı k brüt asgari ücretin beş (5) katı tutarı nda harcama yapabilir.
Ancak yapı lan harcamayı daha sonra harcama belgeleriyle birlikte, Genel Yönetim
Kuruluna bildirir. Bu tür harcama yalnız Genel Başkan tarafı ndan yapı labilir.
f)Sendikanı n haberleşme ve yazışmaları nı idari işlerden sorumlu Genel Başkan Yardı mcısı
ile birlikte imza eder.İdari işlerden sorumlu Genel Başkan Yardı mcısı nı n yokluğunda,
mevcut Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birisi ile imzalar. Genel Başkan görevle ilgili
olarak tek başı na yaptığı seyahatlerde, gerektiğinde tek başı na imza etmek suretiyle
sendika adı na yazışmalar yapabilir. Ancak, bu evrakı yanı nda bulundurdu'g'u geçici deftere
kaydetmesi zorunludur.
g)Genel Başkan, Genel Denetleme ve Genel Disiplin Kurulları dışı nda sendika içinde
kurulan tüm konnisyonlara başkanlı k e
işlerden sorumlu Genel Başkan
h)Mâli konularla ilgili yazı ve ger
Yardı masıyla birlikte imzalar
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1)Sendikanı n bankadaki hesabı ndan, mal1 işlerden sorumlu Genel Başkan Yardı ması yla
veya mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardı mcısı nı n yokluğu halinde Genel Yönetim
Kurulu üyelerinden birisi ile birlikte para çeker.
OSendika adı na çı karı lan yayı m vasıtaları nı n sahibidir.
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MADDE 21-GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (idari) GÖREV VE YETKİLERİ
(1)Idari işlerden sorumlu Genel Başkan Yardı mcısı, Genel Başkanı n bulunmadığı
zamanlarda Genel Başkana vekalet eder.
(2) Ayrıca;
a-Hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayı da uzman personelin istihdamı n! Genel
Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.
b-Kurumlar arası haberleşme ve yazışmalardan birinci derecede sorumludur. Sendikada
mevcut veya kurulacak araştı rma, hukuk, bası n, toplu iş sözleşmesi gibi büroları n
çalışmaları nı da kontrol eder.
c-Sendika kadennelerinde çalışan veya istihdam edilecek personelin iş sağlığı ve iş
güvenliğini, sosyal hakları nı, verilecek ücretlerini, ilerlemeye terfi esasları nı, tecziye ve
ihraçları nı , yı llı k ücretli izinlerink ve benzeri hakları için uyacağı kuralları içeren
yönetmelikleri hazı rlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayı na sunar. Onaylanı p yürürlüğe
giren yönetmelik hükümlerini uygulamaktan birinci derecede sorumludur.
d-Sendika çalışmaları nı n başarıya ulaşması ile ilgili her türlü faaliyetin yapı lması nı,
düzenlenmesini ve yürütülnnesini izler,
e-Sorumluluğu altı ndaki konularla ilgili Sendika organları nı n almış olduğu kararları n
yürütülnnesiyle görevlidir,
f-Sorumluluğu altı ndaki konularla ilgili nnüzakeresi/görüşülmesi gereken meseleleri Genel
Yönetim Kurulunda görüşülmesi talebiyle Genel Başkana iletir,
g-Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.
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MADDE 22-GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ( Mali ) GÖREV VE YETKILERI
Mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardı mcısı nı n görev ve yetkileri aşağıdaki
gibidir:
Sendikanı n muhasebe işlerini ilgili yasa, Anatüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince
yürütmek, dönem bütçelerinin uygulanması nı sağlamak,
Şubelere zamanı nda sarf avansları nı n gönderilmesini sağlamak ve sarfları n gözetim ve
denetimini yapmak,
Sendikanı n taşını r ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili vergilerin yatı rı lması nı ve demirbaş
kayıtları nı n usulüne uygun olarak tutulması nı sağlamak,
Genel Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Sendika taşı nmaz mal ve araçları nı sigorta
ettirmek ve sigorta poliçelerinin zamanı nda yenilenmesini sağlamak,
Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlennlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları
Genel Başkanla birlikte imza etmek, Genel Başkanı n yokluğunda Anatüzük hükümlerine
göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek,
le ilgili işlemleri takip etmek,
Mal bildirimi ve Yeminli Mali Müşavir d
i
bilgi ve belgeleri zamanı nda ve tam
Yasa gereğince ilgili Bakanlığa bild
olarak bildirnnek ve göndermek, 1/
atları nı n kesilmesi için
6356 sayı lı Kanunun 18'inci
rin listelerinin zamanı nda
sendika şubeleri tarafı ndan işve
gönderilmesini sağlamak,
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9) İşverenlerce, aidatları n üye ücretlerinden kesilip zamanı nda sendikaya gönderilmesini
temin için her türlü işlemleri yapmak,
10)Mali ve idari raporları hazı rlayarak gerekli mercilere göndermek,
11)Sorumluluğu altı ndaki konularla ilgili Sendika organları nı n almış olduğu kararları
yürütmek,
12)Merkez Genel Kuruluna sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazı rlamak ve Genel
Yönetim Kuruluna sunmak,
13)Mali denge durumunu, düzenleyeceği gelir-gider tablosu ve mizanlarla her ayı n
sonunda Genel Yönetim Kuruluna sunmak,
14)Sendika gelirlerinin toplanması nı, sarfları n bütçe esasları na göre yapı lması nı,
muhasebe kayıtları nı n gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu
yürütmek,
15)Sendika hesapları nı her ay iç ve dış denetime hazı r bulundurmak,
16)Merkez Genel Kurulu kararı uyarı nca sarflar ve bütçede fası llar arası aktarmalar
konusunda Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,
17)Sendika gelirlerini, süresi içinde yasanı n izin verdiği bankalara yabrnnak,
18)Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dışı nda, sendika kasası nda profesyonel statüde
çalışan Genel Yönetim Kurulunun bir üyesine ödenen brüt ücretin üç katı ndan fazla
para bulundurmamak,
19)Sendika giderlerinde alı nabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna
tekliflerde bulunmak,
20)Sorumluluğu altı ndaki konularla ilgili müzakeresi/görüşülmesi gereken meseleleri
Genel Yönetim Kurulunda görüşülmesi talebiyle Genel Başkana iletnnek,
21)Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.
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MADDE 23-GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (Teşkilat) GÖREV VE YETKİLERİ
Şubelerin sendikal faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine
yardı mcı olmak,
Sendikaya üyelik işlemlerinin takibini yapmak,
Toplu iş sözleşmelerinin icra ve uygulanması nı takip etmek,
Şubelerin faaliyet alanları nı n düzenlenmesi, yeni şubeler açı lması ve bazı şubelerin
kapatı lması konuları nda incelemelerde bulunmak ve bu konuda karar alı nması için
rapor hazı rlayarak Genel Yönetim Kuruluna sunmak,
Şubeler için delege seçimlerinin ve şube kongrelerinin zamanı nda ve gereği gibi
yapı lması na yardı mcı olmak,
Sendikanı n faaliyet sahası dışı nda kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde
teşkilatlannnası nı sağlamak,
Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alı nması konuları nı Genel Yönetim
Kurulu gündemine getirmek, istişarede bulunmak,
Sendikanı n yetkili olduğu işyerlerindeki işçilere teşkilatlanmanı n faydaları nı anlatan
hazı rlanması nı ve dağıtı mı nı temin etmek
kitap, broşür ve bildiri gibi yayı m orga
nı n faydaları nı anlatmak,
veya bizzat toplantı lar düzenleyerekanması nı sağlamak ve bu konuda
Teşkilatlanma hususunda alı na
Genel Başkanla birlikte çalışmal
almış olduğu kararları
10)Sorumluluğu altı ndaki konula
yürütmek,
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11)Sorumluluğu altındaki konularla ilgili nnüzakeresi/görüşülmesi gereken meseleleri
Genel Yönetim Kurulunda görüşülmesi talebiyle Genel Başkana iletmek,
12)Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.

38

4-

15

22

60

38

4-

15

MADDE 24-GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (Eğitim) GÖREV VE YETKİLERİ
Eğitim programlarını hazırlamak ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programı n uygulanmasını sağlamak,
Sendikanın Anatüzüğü ve mevzüât esaslarına göre yapabileceği sosyal faaliyetler
konusunda Genel Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, karar altına alınan faaliyetleri
planlamak ve uygulanmasını sağlamak,
Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetmek ve düzenli çalışmalarını
sağlamak,
Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda
önerilerde bulunmak,
Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araştırmaların
yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak. Sendikanın çıkaracağı dergi, broşür,
kitap, vs. her çeşit iletişim vasıtasıyla üyelerin eğitilnnesini, bilgilendirilmesini temin
etmek,
Sendikanın amaçları ile ilgili istatistikleri, toplu iş sözleşmelerine esas olacak bilgileri
derlemek,
Sorumluluğu altındaki konularla ilgili Sendika organlarının almış olduğu kararları
yürütmek,
Sorumluluğu altındaki konularla ilgili müzakeresi/görüşülmesi gereken meseleleri Genel
Yönetim Kurulunda görüşülnnesi talebiyle Genel Başkana iletmek,
10)Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.
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MADDE 25-GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ
Genel Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından ve Anatüzüğün 17. maddesinde
sayılan niteliğe sahip sendika üyesi adaylar arasından gizli oyla seçilen ve 1.turda en fazla
oyu olan 3 asil üyeden teşekkül eder. Yedek üyeliğe aday olanlar arasından asil üye sayı sı
kadar da yedek üye seçilir. Eşitlik halinde aynı oy alan şahıslar arasında kura çekilmek
suretiyle seçilen aday belirlenir. Denetleme kurulunun görev süresi 4 yıl olup , asil üyeler
yapacakları ilk toplantıda görev bölümü yapıp kendi aralarından bir başkan ve bir raportör
seçerler.
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Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir sendika merkezinde toplanıp, sendika çalışmalarını
denetlemeye mecburdur. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az 2
denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır.
Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
a)Denetleme Kurulu toplantılarına yalnız asil üyeler katılır. Asil üyelerden bir veya bir
kaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde Denetleme Kurulu başkanı en çok oy alandan
başlamak suretiyle yedekleri göreve çağırır. Denetçiler, sendikaya ait evrak veya defterleri
Sendika Merkezinden dışarıya çıkaramazlar.
Jdari ve mali denetimini yapar, ara
b)Denetleme Kurulu, sendika tüzüğüneşŞiŞ
u da Genel Kurula sunar.
raporunu sendika başkanlığına verir. D
Yönetim kurulunun faaliyetlerinin
yapılmadığını denetler.

uygun olarak yapılıp
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Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar. Yönetim Kurulundan
Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağnInnası nı ister. Sendika tüzüğünde gösterilen diğer
denetleme görevlerini yapar.
c)Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeleri sı rası nda sendikanı n mali işlerinde
usulsüzlük veya yolsuzluk görüldüğü takdirde durumu Yönetim Kurulu başkanlığı na bir
raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirnnek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda
belirtilen fı il veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister.

38

4-

Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya
usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararı nda ısrar etmesi halinde
Denetleme Kurulu Yönetim Kurulundan, Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağrı lması nı
isteyebilir.
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Görevden bu yolla el çektirilenlerin Genel Kurulca görevlerine iade veya sendikadan
ihraçları na karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait
sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracı na
karar verilenler hakkı nda gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur.
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MADDE 26-GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ
Genel Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafı ndan tüzüğün 16. maddesinde sayı lan
nitelikleri haiz üye veya delegeler arası ndan gizli oy açı k sayı m dökünn yöntemiyle 1. turda en
fazla oyu alan üç asil üyeden teşekkül eder. Yedek üyeliğe aday olanlar arası ndan asil üye
sayısı kadar da yedek üye seçilir. Eşitlik halinde aynı oy alan şahıslar arası nda kura çekilmek
suretiyle seçilen aday belirlenir.
Genel Disiplin Kurulu yaptığı toplantıda bir başkan, bir raportör seçer.
Disiplin Kurulu üye sayısı nı n salt çoğunluğu ile toplanı r ,toplantıya katı lanları salt
çoğunluğu ile karar alı r. Oyları n eşitliği halinde başkanı n oyu çift sayı lı r.
Disiplin Kurulu üyeliğinde herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yerine en fazla oy
alan yedek üyeler getirilir.
a)Sendikanı n tüzel kişiliğine saygı göstermeyen veya ilkelerine ve anatüzüğe aykı rı
hareket eden sendika üyeleriyle sendika /şube organları nda görev yapanlar hakkı nda karar
vermek,
b)Şube Disiplin Kurulunca verilen kararları itiraz üzerine incelemek,
c)Genel Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti olmaksı zı n art arda 2 sefer veya 2 ayda
toplam 3 sefer Yönetim Kurulu toplantısı na katı lmayan Genel Yönetim veya Şube Yönetim
Kurulu üyelerini görevden almak. Ancak, Genel Disiplin Kurulunun bu türlü bir kararı
alabilmesi için Şube ve Genel Yönetim Kulunun geriye kalan üyelerinin 3/4'nün kararı ile
Genel Disiplin Kuruluna sevk edilmesi gerekir.
d)Şube Disiplin Kurulunca verilen kararlara, Genel Disiplin Kurulu nezdinde itiraz edilmesi
üzerine Genel Yönetim Kurulu üyelerinin konuyla ilgili görüşünü sorar. Genel Yönetim
Kurulu bir hafta içinde görüşünü bildirir. Genel Disiplin Kurulu bunun üzerine Şube Disiplin
Kurulunca verilen kararı değiştirir. Onaylar veya iptal eder. Ancak, verilmiş olan cezayı
ağı rlaşbramaz.
ak üzere teklif tasarısı hazı rlar.
e)ihracı gerektiren hallerde Genel Kuryl,
Kurulunda itiraz hakkı vardı r. Ancak,
f)Genel Disiplin Kurulu kararı na ilgilj% eA.t%z
enel Kurula sunulmak üzere, Genel
kararı n kendisine tebliğinden itibar/4
I Disiplin J<urulu kararı kesinleşmiş
Yönetim Kuruluna itiraz etmeyen Iğ91
olur.
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g)Genel disiplin kurulu ilgiliye savunması için 3-7 gün süre verir. Süre sonunda filin
niteliğine, işleniş tarzı na,suçun ağı rlığı na göre aşağıda cezalardan birini sı raya bağlı
olmaksı zı n verebilir.
1-Kı nama,
2-ihtar,
3-Görevden uzaklaştı rma (ilk defası nda 3 ayı, ikinci defası nda 6 ay, üçüncü defası nda
yapı lacak ilk genel kurul tarihini aşmamak üzere geçici olarak görevden uzaklaştı rma )
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MADDE 27-ŞUBE GENEL KURULUNUN TEŞEKKüLü
Şube Genel Kurulu şubesinin en yüksek organı olup, dört yı lda bir Şube Yönetim Kurulu
veya Genel Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü tarihte yapı lı r. Şube Yönetim Kurulunun oy
birliğiyle, Denetim Kurulunun oy çokluğu, üye veya delegelerin 1/5'nin talebi veya Genel
Yönetim Kurulunun karar ile Olağanüstü Genel Kurul yapı lı r. Olağanüstü Genel Kurul
talebinde gerekçeleri belirtilir. Genel Kurul toplantısı nı n gündemi yer, gün ve saati en az
15 gün önce sendikanı n web sayfası nda ilan olunur. Durum en az 15 gün önceden o yerin
en büyük nnülki amirine bildirilir. Genel Kurul gündeminde seçimler olması halinde bu
durumun ilçe Seçim Kuruluna da bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul
toplantı ları nda sadece belirtilen maddeler görüşülür.
işyerinde çalışan üye sayısı 500'den az olması halinde üyelerle yapı lı r. Üye sayısı 500"en
fazla olması halinde delegelerle yapı lı r. Şube Genel Kurulu delege usulü ile yapı ldığı nda
Genel Kurul aşağıdaki şekilde yapı lı r.
a)Her işyerinde Genel Kurul tarihinden en az bir ay önceden gizli oyla delege seçimi
yapı lı r. Her 25 üye için bir delege seçilir. Delege seçimi usul ve esasları Genel Kurulca
çı kartı lacak bir yönetmelikle belirlenir.
b)Yönetinn, Denetim ve Disiplin Kurulu asil üyeleri kendi Genel Kurulları na delege olarak
katı lı rlar.
c) (a ve b)bentlerinde belirtilen delege sayısı nı n 60'ı n(altnnış) altı nda kalması veya 120'yi
(yüzyirmi) aşması halinde her bir delegeye karşı lı k gelen yukarıda işaret edilen 25 üye
sayısı nı n belirtilen alt ve üst sı nı rı karşı layacak biçimde artı rı larak veya eksiltilerek
işyerlerinin delege dağılı mı bu şekilde gerçekleştirilir.
Sendika Genel Kurulu için uygulanan toplantı esas ve usuller Şube Genel kurulunda da
uygulanı r.
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MADDE 28-ŞUBE GENEL KURULUNUN YETKİLERİ
Şube Genel Kurulunun başlı ca görev ve yetkileri şunlardı r.
a)Organları n seçimi,
b)Yönetinn ve Denetim Kurulları raporları nı n görüşülmesi,
c)Yönetinn ve Denetleme Kurulunun ibrası,
d)Sendika Genel Kuruluna delege seçimi,
e)Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa
bı rakı lmamış konuları n karara bağlanması,
Şube Genel Kurulları nı n mali ibra yetkisi yoktur.
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MADDE 29-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKüLü
üyesi adaylar arası ndan serbest, eşit,
Şube Yönetim Kurulu, şube genel kurul',"
ı
L
gizli oy, açı k sayı m ve döküm esasına ,gikeA
ğŞkçeçerli oyları n en fazlası nı alan şube
başkanı dahil 5 asil üyeden oluşur.
;$ beJtÜneti i Skjulu üye sayısı kadar yedek üye de
Yedek üyeliğe aday olanlar arası nd rş
seçilir. Yedek üyelik seçimi ilk turd..\- şn
. 3 Jlanları n,seçilmiş sayı lması suretiyle

'
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tamamlanı r.Eşitlik halinde aynı oy alan şahıslar arası nda kura çekilmek suretiyle seçilen aday
belirlenir.
Şube yönetim kurulu yapacağı ilk toplantı da şube başkanı nı n teklifi üzerine kendi arası nda
şube genel sekreteri, şube mali sekreteri ,şube teşkilatlanma sekreteri ve şube eğitim
sekreteri olmak üzere görev bölümü yapar,aynı usuller çerçevesinde görev değişikliğine
gidebilir.
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MADDE 30-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
Şube Yönetim Kurulu 15 günde bir olağan olarak toplanı r. Şube Başkanı veya yokluğunda
kendisine vekalet eden Şube Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü olarak
toplanı r.
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Şube Yönetim Kurulunun toplantı nisabı üye tam sayısı nı n salt çoğunluğu, karar nisabı
mevcut üyelerin salt ço'ğ'unluğudur. Oyları n eşitliği halinde toplantıya başkanlı k eden
üyenin oyu çift sayı lı r. Oylamanı n gizli veya açı k yapı lması Yönetim Kurulu kararı na
bağlı dı r. Şube Yönetim Kurulu üyelerinden boşalma olması halinde boşalan üyelikler
yedeklerle tamamlanı r.
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MADDE 31-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ ve YETKİLERİ
A)Şube Başkanı
Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu adı na şubeyi temsil eder. Şube Yönetim Kuruluna ve
şubede kurulacak konnisyonlara başkanlı k eder. Lüzumu halinde toplantı veya komisyon
başkanlığı, yönetim kurulu üyelerinden birine devredilir.
Şube Başkanı, şubedeki bütün büroları n amiri olup, her türlü çalışmaları denetlemeye ve
tetkike yetkilidir.
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Sekreter ile şube yazışmaları nı, şubenin mali sekreteri ile muhasebe ve nnuamelat evrakı nı
imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabı ndan Mali Sekreter veya Yönetim Kurulu
üyelerinden birisiyle birlikte çift imza ile para çeker.
B)Şube Sekreteri
Şube Başkanı nı n bulunmadığı zamanlarda başkanı n görev ve yetkilerini kullanı r. Şube
büroları nı yönetir. Şube Yönetim Kurulu gündemini hazı rlar. Şube Yönetim Kurulu ve Şube
Başkanı tarafı ndan verilen sair görevleri yerine getirir.
C)Şube Mali Sekreteri
Şubenin mali konulardaki işlemlerini tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine
getirir.
D)Şube Teşkilatlanma Sekreteri
Şubenin faaliyet sahası nda bulunan, sendikasız veya başka sendikalara üye işçilerin
sendikaya üye olması için her türlü çalışmaları yapar. Konuyla ilgili olarak şube Yönetim
Kuruluna teklifler sunar.
E)Şube Eğitim Sekreteri
Şubenin faaliyet sahası nda bulunan sendika üyelerinin eğitim ve mesleki tecrübelerinin
arttı rı lması için her türlü tedbiri alı r. Konuyla ilgili olarak şube Yönetim Kuruluna teklifler
sunar.
MADDE 32-ŞUBE DENETLEME KUR4‘ş Sş
ulu i.as>
a)Şube Denetleme Kurulu, • Şube Ged,
nitelikleri haiz üye veya delegeler
dan<agizlı
turda en çok oyu alarak seçilen üç a ıı
edt41
3 te
Ağş
j

I sr ıa-ŞR Inarme

n tüzüğün 17. maddesinde sayı lan
çı k sayı m döküm yöntemiyle ilk
ıca, yedek üyeliğe aday
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olanlar arası ndan üç tane de yedek üye seçilir. Eşitlik halinde aynı oy alan şahıslar arası nda
kura çekilmek suretiyle seçilen aday belirlenir.
Şube denetleme kurulu salt çoğunlukla toplanı r ve katı lanları n salt çoğunluğu ile karar alı r.
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b)Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulun faaliyetlerinin Genel Kurul kararları na
uygun olarak yapı lı p yapı lmadığı nı denetler.
Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimini yapar, ara raporunu şube başkanı na
verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.
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MADDE 33-ŞUBE DİSİPLİN KURULU
Şube Disiplin Kurulu, şube genel kumlu tarafı ndan tüzüğün 17. maddesinde sayı lan nitelikleri
haiz üye veya delegeler arası ndan gizli oy açı k sayı m dökünn yöntemiyle ilk turda en çok
oyu alarak seçilen üç asil üyeden teşekkül eder. Ayrıca, yedek üyeliğe aday olanlar arası ndan
üç tane de yedek üye seçilir. Eşitlik halinde aynı oy alan şahıslar arası nda kura çekilmek
suretiyle seçilen aday belirlenir.
Şube disiplin kurulu salt çoğunlukla toplanı r ve katı lanları n salt çoğunluğu ile karar alı r.
Şube Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykı rı hareket eden sendika
üyeleri hakkı nda soruşturma yapar, kı nama veya ihtar cezası verebilir.
Şube Disiplin Kurulu, kı nama veya ihtar cezaları nı gerektiren suçlar hakkı nda hazı rlayacağı
raporları sendika Genel Merkezine gönderilmek üzere Şube Başkanı na sunar.
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MADDE 34-ATAMALI UNVANLAR VE GÖREVLER
Genel başkanı n teklifi ve yönetim kurulu kararıyla bir genel sekreter, ikiden fazla olmamak
üzere genel sekreter yardı mcısı, uluslar arası ilişkiler sekreteri ve teşkilatlanma dairesi
başkanı unvanlarlyla atama yapı labilir. Bu kişiler konulan/la ilgili olarak genel başkanı n
verdiği görevleri yerine getirirler. Lüzumu halinde atanmaları ndaki usuller izlenerek
görevden alı nı rlar. Anı lan şahıslar, genel yönetim kurulu toplantı ları na bilgi ve
tecrübelerinden yararlanmak maksadıyla çağrı labilirler ve görüşlerini açı klayabilirler.
Ancak oy hakları yoktur.
Ayrı ca Genel Başkanı n teklifi, Genel Yönetim Kurulunun kararı ile başkan, sekreter ve
muhasip olmak üzere üç kişiden teşekkül eden Bölge, İl veya ilçe başkanlı kları veya irtibat
büroları kurulabileceği gibi gerekli görülmesi halinde uzman personel de atanabilir.
Atanmaları ndaki usuller izlenerek görevden alı nabilirler. Anı lan birimler, faaliyetlerini Genel
Yönetim Kurulunun emir ve talinnatlanyla anatüzük ve mevzuat çerçevesinde yürütürler.
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MADDE 35-İŞTERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ
a)İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilciler sendika ana tüzüğü ve 6356 sayı lı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 'nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
atanı r.
b)Atanan işyeri sendika temsilcileri, liste halinde işyerinde derhal ilan edilir. Salt
çoğunluğun güven talep etmesi halinde oylama yapı labilir.
c)Görev esnası nda işçilerin 1/3'nün veya Şube Yönetim Kurulunun 2/3 kararı ile güven
talebinde bulunabilir, işyerinde çalışan i ilerin salt çoğunluğunun güven vermemesi
halinde, temsilcilerin görevleri sona e
şube Yönetim Kurulu veya işyerinde
d)Genel Yönetim Kurulu, işyeri sen
nde veya re'sen görevden alabilir,
çalışan işçilerin 1/3'nün teklifini
boşalan temsilcilik görevlerine yen
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MADDE 36-TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ
a)Sendika üst organları ile sendika işyeri kurulu ve üyeler arası ndaki ilişkiyi ve düzenli
çalışmanı n kurulması nı sağlamak,
b)En az ayda bir kendi araları nda toplanarak işyerinin problemlerini görüşmek, bu konuda
şube, merkez ve Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,
c)Üyelerden gelen şikayet ve önerileri çözümlemeye çalışmak, çözümleyemediklerini, Şube
Yönetim Kuruluna bildirmek,
d) Yasalar ve toplu iş sözleşmesi ile kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,
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MADDE 37-SENDİKA PERSONELİ
a)Sendika kademelerinde vazife görecek personel, Genel Yönetim Kurulunun kararı ile
atanı r.
b)Sendikanı n işleri genişledikçe, anatüzük ve Yönetnnelikte yazı lı hükümleri ve hizmetlerin
başarı lması, sendika yöneticilerinin gücü dışı na çı ktığı zamanda sendikanı n muhtelif
kademelerinde Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan yeteri kadar personel görevlendirilir.

22

Personelin, sendika hizmetine alı nması, ücretlerinin takdiri, vazifelerin tayin ve tespiti,
hizmetten çı karı lması, vazife salahiyet, yönetmeliklerin hazı rlanması, tatbik nnevkiine
konulması Genel Yönetim Kurulunun salahiyetleri dahilindedir.
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MADDE 38-SENDİKANIN GELİRLERİ
Sendikanı n gelirleri şunlardı r.
a)Üyelerden alı nan aidatlar,
b)6356 sayı lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda belirtilen dayanışma aidatı,
c)6356 sayı lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre yapacağı faaliyetlerden
sağlanacak gelirler,
d)Eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
e)Bağışlar,
f)Mameleklerinin gelirleri,
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MADDE 39-SENDİKANIN GİDERLERİ
Sendika gelirlerini, kanunda, anatüzükte ve genel kurul kararları nda gösterilen faaliyetleri
dışı nda kullanamaz ve bağışlayamaz.
Sendika ayrıca, gelirinin en az W010'unu üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgi ve tecrübelerini
arttı rmak için kullanmak zorundadı r.
Sendika üyeleriyle çalıştı rdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez. Ancak, nakit gelirinin
W010'unu aşmamak kaydıyla (kapsam ve takdiri Genel Yönetim Kuruluna ait olmak üzere)
sosyal amaçlı harcamaya genel kurul kararıyla yönetim kurulu yetkilendirilebilir.
Sendika, Üyelik şartı aranmaksızı n, nakit nnevcutlannı n WolO'unu aşmamak kaydıyla ve
yönetim kurulu kararıyla, ilgili bakanlı klara devretmek üzere eğitim, sağlı k, rehabilitasyon
veya spor tesisleri kurabilir veya- bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları na ayni ve nakdi
yardı mda bulunabilir, yurt içinde veya yurt dışı nda yangı n, su baskı nı, deprem gibi tabii
afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracı lığıyla afet bölgesinde konut,
eğitim, sağlı k veya rehabilitasyon tesisleri yapabilir veya bu amaçla kamu kurum ve
kuruluşları na ayni ve nakdi yardı mda bulunabilir
L

MADDE 40-DEMİRBAŞ EŞYAM! KmA) Demirbaş Eşyanı n Kaydı: (5.1.:w
Demirbaş Eşya: Kullanı ldığı nda öeih
•
muayyen bir miadı bulunm yı p A,

./
eirı
e

SATIŞ VE TERIdNİ
biçimi deişmeyen, tükennneyen ve
ı nabilir nitelikteki eşyadı r.
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(Kullanma ve sarfetmeye mahsus eşya ve levazı m, yenilen, içilen, giyilen, kullanmak
suretiyle yı pranan ve tükenen eşya, bası lı kağıt, kı rtasiye, yakacak, aydı nlatacak maddeler
vb. tüketim malzemesi olup, demirbaş muamelesi görmez)
a)Demirbaşlar deftere maliyet hesabı ile kaydedilir.
b)Her demirbaş eşya deftere numara verilerek kaydedilir.
c)Genel Merkez ve taşra birimleri için ayrı ayrı demirbaş eşya defteri tutulabilir.
B)Demirbaş Esvanın Kavıttan Düsülmesi:
Demirbaş eşyanı n terkini (kayıttan düşülmesi);
Hizmette kullanı lamayacak derecede yı pranmış, bozulmuş, kı rı lmış olması veya onarı mı nı n
ekonomik olmaması,
Ayrı ldığı hizmetin sona ermesi nedeniyle kullanı lması na gerek kalmaması ve başka bir
hizmette kullanı lması nı n da mümkün olmaması nedeniyle hizmet dışı kalması,
-Doğal afetler, ya da görevlilerin iradeleri dışı nda meydana gelen gasp, hı rsı zlı k gibi olaylar
sonucunda, demirbaşı n işe yaramaz hale gelmesi veya kaybolması vb. nedenlerle yapı lı r.
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Dennirbaşlann terkini hususunda Yönetim Kurulu kararıyla üç kişiden kurulu bir komisyon
oluşturulur. Komisyon gerekli inceleme, araştı rma sonucu önerilerini de ekleyerek bir rapor
halinde Genel Yönetim Kurulunun onayı na sunar. Demirbaşları n terkin şekli (satış, imha,
terk vs.) ve diğer bilgiler bu raporda yer alı r. Yönetim Kurulunun onayı ndan sonra kayıttan
silme işlemlerine geçilir ve demirbaş eşya defterindeki ilgili sütuna gerekli açı klamalar
yazı lı r. Terkin işlemi tamamlanan demirbaş, demirbaşlar hesabı ndan gider hesabı na borç
ve demirbaşlar hesabı na alacak yazı lmak suretiyle düşülür. Terkin satış şeklinde yapı lmış
ise, ikinci bir işlem olarak satış tutarı kadar kasa hesabı na borç ve diğer gelirler hesabı na
alacak kaydı yapı lı r.
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MADDE 41-SENDİKA AİDATI
a)Avlı k Üyelik Aidatı :Sendika aylı k üyelik aidatı, işçinin çı plak brüt bir yevmiyesidir.
b)Avlı k Dayanışma Aidatı :Dayanışma aidatı miktarı her ay için işçinin bir günlük çı plak brüt
ücretidir.
c)Genel yönetim kurulu işyerlerinin durumu ve gerçekleşen toplu iş sözleşmesi ücret
artışları nı n dikkate alarak aylı k üyelik aidatı miktarı nı brüt asgari ücretin bir günlük
tutarı ndan az olmamak üzere belirleme yetkisine sahiptir.
d)Toplu iş sözleşmesinin uzun süreli gecikmelerle veya yürürlük başlangıç tarihi geriye
götürülerek imzalanması halleriyle sı nı rlı olmak üzere ve duruma göre genel yönetim
kurulu yukarıda belirtilen miktarlardan daha az aidat alı nması veya belirli sürelerle sı nı rlı
olarak aidat alı nmaması na karar verebilir.
e)Her türlü ücretli izin halleri hariç bir takvim ayı içinde 15 gün veya daha az ücret
taha kkukları nda
f)Haftalı k, parça başı, kısa süreli çalışma, elden aidat ödeme vb. durumlarda ödenecek
aidat miktarı Genel Yönetim Kurulunca belirlenir.
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MADDE 42-YASAK FAALIYETLER
Sendika, 6356 sayı lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'ndaki yasaklara aykı rı
hareket edemez.
MADDE 43-SENDİKANIN TUTACAĞI
Sendika, mevzuatı n gerektirdiği zorunlistir
görülen defter ve kayıtları tutar.

ar dışı nda ihtiyarı olarak gerekli

22
60
38
4

4-

15

MADDE 44-BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER
a)Şube Genel Kurulu hariç şube zorunlu organları ndan birisine seçilen bir başkası na
seçilemez.
b)Genel Kurul hariç, sendika zorunlu organları ndan birisine seçilen bir başkası na
seçilemez.
c)Şube başkanı veya yönetim kurulu üyesinin genel yönetim kurulu üyeliğine de seçilmesi
durumunda, iki görevin profesyonel statüde yürütülmesi mümkün olmayı p, her ikisinin
amatör veya birisinin amatör diğerinin profesyonel yahut birisinin yarı profesyonel
diğerinin amatör olarak yürütülmesi mümkündür.
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MADDE 45-KIDEM ÖDENEKLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI
a)Sendikanı n memur ve hiznnetlilerinin iş akitleri sendika tarafı ndan feshedildiği zaman
kendilerine, İş Kanunu'nun hükümleri ile tabi olduğu toplu iş sözleşmesinin ilgili hükümleri
tatbik edilir.
b)(a) fı krası ndaki ödenekler, Türk Ceza Kanunu'nda suç sayı lan hı rsızlı k ve benzeri
sebeplerle, sendikanı n bütünlüğünü sarsı cı ve sı rları nı açı klayı cı hareketleri mahkeme
kararıyla meydana çı karı lanlara, bu yüzden işten uzaklaştı rı lanlara yahut sı rf bu nedenlerle
istifaen ayrı lanlara verilmez.
c)Sendika organları nda görevlendirilenler sendikal hareketleri yüzünden adli takibata
uğrar veya mahkum olursa; Genel Yönetim Kurulu meseleyi müzakere eder tektik ve
tahkikat neticesinde uygun ve gerekli görmesi halinde avukat tutmak dahil her türlü adli
yardı m yanı nda tahliyeye kadar ilgilinin ücretini kendisine veya ailesine ödeyebilir.
d)Sendika kademelerinde profesyonel görev yapan ücretli yöneticilere genel kurul
kararıyla her yı l için dört aylı k ücretleri (120 yevmiye/yı l) tutarı nda ikramiye ödenir.
e)Profesyonel veya yarı profesyonel olarak Sendika ve Sendika Şubesi Yönetim Kurulu
Başkan ve üyeliklerinde görev alanları n yeniden seçilmemeleri veya ölüm, nnaluliyet,
emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden ayrı lmaları veya başka nedenlerle görevlerinden
çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde kendilerine Sendika Şubesi ve Sendikanı n
Yöneticiliğinde geçen her yı l için 30 günlük ücretin (her türlü sosyal yardı m ve ikranniyeler
ile diğer ödennelerin bir güne isabet edecek tutarı dahil) brüt tutarı ndan aşağı olmamak
üzere, Genel Kurulca tesbit edilen miktar, hizmet ikramiyesi olarak kendisine net olarak
ödenir. Vergi vesair kesintiler sendikaca karşı lanı r.
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İbra edilen yöneticiler, çalıştı kları döneme ait hizmet ikramiyesi ve sair alacakları nı talepleri
halinde alabilirler. Yeni döneme ait hizmet ikranniyesinin başlangı cı eski dönem ve
dönemlere ait hizmet ikramiyesinin alı ndığı tarihtir. Bu durumdaki yöneticilerin hizmet
sürelerinin hesabı nda daha önce hizmet ikramiyesi tahakkuk ettirilen süreler hiçbir şekilde
dikkate alı nmaz. Yı ldan artan süreler için hizmet ikramiyesi oranlanarak ödenir.
f)Profesyonel Genel Merkez Yöneticilerine yı lda 30 işgünü, Şube Yöneticilerine 25 işgünü
ücretli izin verilir. Sendika yönetici ve çalışanları n sosyal güvenlik, sigorta ve dinlenme
hakları nı garanti eder.
g)Genel Merkez ve şubelerin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile sendika
personelinin görevli olarak (konfederasyon vb. üst kuruluşlarca yapı lan görevlendirmeler
dahil) daimi görev mahallinden ayrı lmaları halinde ulaşı m, yemek, konaklama vb. giderler
en çerçevede harcı rah ödemesi yapı lı r.
sendikaca karşı lanı r. Ayrıca, Genel Kurulc
atör statüde çalışan şube yönetim
h)Sendika işyeri baştemsilcisi ve te
b. hak ve ödemeler Genel Kurulca
kurulu üyelerine yapı lacak huzur h
a yetki ver ilir.
belirlenir. Genel Kurul bu konuda G
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MADDE 46-YOLLUKLAR ve ÜCRET KAYIPLARI
a)Sendika Genel Kurul toplantısı na iştirak eden delege ve sendika zorunlu organ
görevlilerinin ulaşı m, yemek, konaklama vb. giderleri sendikaca karşı lanı r. Ayrı ca, uygun
görülmesi halinde Genel Yönetim Kurulunca tesbit edilen miktar harcı rah olarak ödenir.
b)Sendika ve şubelerin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleriyle, işyeri sendika
temsilcilerinin sendikanı n bilgisi dahilinde katı ldı kları toplantı lar dolayısıyla varsa ücret
kayı pları ve diğer zaruri giderleri sendikaca karşı lanı r.
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MADDE 47-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
a)Genel Yönetim Kurulu, tüzükte adı geçen yönetmelikleri hazı rlar, uygular ve
gerektiğinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
b)Genel yönetim kurulu, sendikanı n amaç ve faaliyetleri dahilinde gayri menkul
alı nması na, satı lması na, gerekli hizmet araçları nı satı n almaya, gerektiğinde satmaya, T.C.
hudutları dahilinde bulunan bilcümle banka ve banka şubeleri, özel finans kurumları ile
ilgili diğer kurum ve kuruluşlara nnüracaatla borç ve kredi (TL veya döviz cinsinden nakdi
ve gayri nakdi ticareti kredi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi vs.) taleplerinde bulunmaya, talep,
tahsil ve ahzukabza, sulh ve ibraya, borç ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunmaya
evrak ve belgeleri imzalamaya, gerektiğinde kefil olmaya, borcu vadesinde ödemeye,
gerektiğinde tecil ve taksitlendirnneye, araç rehini vermeye/kaldı rmaya, gayri menkuller
üzerinde ipotek vermeye/kaldı rmaya, borç ve yükümlülük altı na sokabilecek her türlü
sözleşmeleri imzalamaya, Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin
sendika adı nı n kullanı lması şartıyla birlikte çift imza ile borç altı na girmeye yetkilidir.
c)Şube Başkanları nı n profesyonel olarak çalıştı rı labilmesi için şubeye kayıtlı en az 650
aidat ödeyen üyenin bulunması, şube sekreterinin de profesyonel olarak çalışbrı labilnnesi
için en az 1750 aidat ödeyen üyenin bulunması zorunludur. Ancak, Genel Yönetim Kurulu
yukarıdaki kayıtlara bağlı olmaksı zı n şube başkanı, şube sekreteri ve şubeye bağlı aidat
ödeyen üye sayısı 2000'i aşması halinde şube mali sekreterini profesyonel olarak istihdam
edilebilir. Bu durumda olanları n ücret vb. hakları genel yönetim kurulunca belirlenir.
d)Sendika adı na başarı lı çalışmalarda bulundukları tesbit edilen sendika üyesi, işyeri
temsilcisi, şube başkan ve yöneticileri, il ve ilçe başkanı ve bölge başkanı na Genel Yönetim
Kurulu kararıyla ödül verilir. Ödülün mahiyeti ve miktarı her olay için Genel Yönetim
Kurulunca ayrıca tesbit edilir.
e)Haksız olarak ihbar ve kı dem tazminatı ödenmeksizin işverence iş akdi fesh edilen
sendika üyeleri, Şube Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun kararı ile
yeni iş buluncaya kadar ve 6 ayı geçmemek üzere şube emrinde istihdam edilebilir.
Bu fı kra gereğince, işlem yapı labilmesi için mahalli yöneticilerce üyenin haksız olarak işten
çı karı ldığı nı n araştı rma neticesinde tesbit edilmesi gerekir. Genel Yönetim Kurulu dilerse
araştı rmayı bizzat kendisi yapabilir.
f)Genel Yönetim Kurulu, yüksek okulda okuyan sendika üyesi işçilerin çocukları na
karşı lı ksız burs vermeye yetkilidir.
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Genel Yönetim Kurulu her eğitim yı lı başı nda burs verebilecek şahısları n sayısı nı, bursun
miktarı ve ögrencilerde aranacak diğer şartları tesbit eder.
g)Genel Yönetim Kurulu sendikanı n nakit gelirinin °k 10'u (yüzdeon) aşmamak kaydıyla
sosyal amaçlı harcamalar yapmaya yetkilidir.
MADDE 48-SENDİKANIN FESHİ v
Sendika Genel Kurulu üye veya de
karar verebilir Fesih veya infısah hal
devredilir.

EVRİ
oğunluğuyla sendikanı n feshine
ş Konfederasyonu'na
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MADDE 49-MAL BİLDİRİMİ
Sendika ve ş ube yönetim kurulu üyeleri, göreve seçildikleri tarihten itibaren iki ay içinde
kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altı ndaki çocukları nı n, Mal Bildirinninde Bulunulması
Hakkı ndaki Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varl ığı beyanı nı, özlük
dosyası na konulmak üzere genel yönetim kuruluna vermek zorundad ı r.
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Sendika ve şube yedek yönetim kurulu üyeleri, ası l üye olarak görevlendirildikleri tarihten
itibaren iki ay içinde kendilerinin, eş lerinin ve velayetleri altı ndaki çocukları nı n, Mal
Bildirinninde Bulunulması Hakkı ndaki Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak doldurulacak
mal varlığı beyanı nı, özlük dosyası na konulmak üzere genel yönetim kuruluna vermek
zorundadı r.
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Genel yönetim kurulu tarafı ndan, sendika ve şube yönetim kurulu üyelerine mal varlığı
bildirimlerini teslim ettiklerine dair belge verilir. Bu belgeler, sendika veya şubelerin
yönetim kurulları nı n karar defterlerinin özel bir sayfası na yazı lı r. Bu sayfa, denetleme
kurulu üyeleri tarafı ndan innzalanı r.
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Mal bildiriminde bulunan kişiler, görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile, Kanun ve
ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden mal bildiriminde bulunmak
zorundadı r. Sendika ve şubelerinin yönetim kurulu üyeleri, Mal Bildiriminde Bulunulması
Hakkı nda Yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince, eşleri, velayetleri altı ndaki çocukları ve
kendilerinin şahsi mal varlı kları nda önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir
ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhası r bulunmak üzere, ek
mal bildirimi vermek zorundadı r. Mal Bildirinninde Bulunulması Hakkı nda Yönetmeliğin 8.
Maddesinde gösterilen mahiyet ve miktardaki malı n iktisabı ile hak, alacak veya gelir
sağlanması veya borçlanı lması, mal varlığı nda önemli değişiklik sayı lı r. İ
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Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri, görevlerinin devamı sı rası nda, sonu (0) ve
(5) ile biten yı lları n en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek
zorundadı r.

22

Sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri görevlerinin sona ermesi halinde, ayrı lma
tarihlerini izleyen bir ay içinde mal bildirimlerini vermek zorundadı r.
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Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayana, sendika yönetim kurulu tarafı ndan ihtarda
bulunulur. Mal bildiriminde bulunmak zorunda olan sendika veya şube yönetim kurulu
üyesi, ihtarı n kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde bildirimde bulunmak
zorundadı r. Aksi takdirde, hakkı nda 3628 sayı lı Kanun hükümleri gereğince işlem yapı lı r.
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GEÇİCİ MADDE :09-10 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen 13.0Iağan Genel Kurul'da
kabul edilen işbu anatüzük hükümleri, değişiklik ve ilaveleriyle birlikte genel kurulun ilk
günkü bölümü olan 09.02.2019'da oybirliğiyle kabul edilerek anı lan tarihten itibaren
yürürlüğe girmiştir

