MADDE 1-SENDİ KA ADI, MERKEZİ VE ADRESI
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BASIN-İŞ SENDİ KASI:ANATüZÜĞ ü (21.09.2019)

Sendikan ı n ad ı , Türkiye Bası n, Yayı n, Gazetecilik, Grafik-Tasarı m, Baskı ve Ambalaj Sanayi

31

işçileri Sendikası 'dı r. Sendikan ı n kı saltı lmış ad ı (BASIN-İş )'dir.

Sendika Genel Merkezi ANKARA'da faaliyet gösterir. Genel Merkezin faaliyet gösterdi ği

ilin değiş mesi konusunda Sendika Genel Kurulu yetkilidir. Nakil karar ı Sendika Genel Kuruluna

4-

katı lan delege sayısı n ı n en az 2/3 oyu ile alı n ı r.

Sendikanı n adresi, Necatibey Cad. Han ı meli Sok. No:26/6-7 Sı hhiye/ANKARA/d ı r. Aynı il

73

içinde yapı lacak adres değişikliğinde Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 2- SENDİ KANIN AMACI

32

1) Bası n-İş Sendikası, çalış ma hayatı nda ve genel olarak var olan endüstriyel ve toplumsal
düzende üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile özgürlüklerini koruma ve geliştirme
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amacı taşı r. Bu amacı n gerçekleştirilmesine dönük çalış maları nda uluslararası sözleş meler,
Anayasa ve Yasalarla garanti altı na alı nan temel hak ve özgürlükleri temel alı r; Devletin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bütünlüğ ünün, Atatürk ilkelerinin, toplumsal barışı n, adaletin, eşitliğin, ifade
2) Bası n-İş Sendikası bu çerçevede;

31

özgürlüğünün, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün korunması gereğini savunur.
Üyelerinin yaptı kları işe uygun ve insan onuruna yaraşı r adil bir ücret alması için çalışı r.
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Üyelerinin beden ve ruh sağl ığı n ı korumak ve geliş melerini sağlamak için, işçi sağl ığı ve iş
güvenliği, toplum sağl ığı, çevrenin korunması konuları nda gerekli çalış maları yürütür,
geliştirmeye gayret eder.

73

Üyelerinin geleceğe güvenle bakmaları n ı sağlayabilmek için sosyal güvenlik sistemini

32

Milli geliri artı rmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay alması n ı mümkün
kı lmak üzere çaba sarf eder.

Dil, ı rk, renk, cinsiyet, siyasi düş ünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin

18

tüm çalışanları n işyerlerinde, iş kolunda, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanış ması n ı
sağlamak için çalışı r.

31

Sendika, faaliyetlerinde üyelerine eşit muamele eder, ayrı mcı l ı k yapmaz; toplumsal
cinsiyet eş itliğini gerçekleştirmeyi hedefler.
Evrensel sendikal ilkelerden hareketle; üyelerinin ekmek, barış, özgürlük, sosyal adalet,
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sosyal güvenlik ve insan hakları ve yukarı da belirtilen diğer amaçları için demokrasinin tüm kurum
ve kuralları yla gerçekleştirilmesi, bu konularda uluslararası sözleş melerin tam ve eksiksiz
uygulanması doğrultusunda çal ış mayı ba ş l ı ca ilkelerinden sayar.

73

3) Sendika Kurul ve Komitelerinde, işyeri komite, kurul ve temsilciliklerinde görevli yönetici

ve temsilciler ile sendika üyesi işçiler bu amaç ve ilkeleri bir bütün olarak benimser; diğer işçi, üye,
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temsilci ve yöneticilerle iliş kilerinde ve genel olarak sendikal çalış malarda dürüstlük ve iyi niyet

kuralı ndan sapmaz; sendikanı n yukarı da sayı lan amaçlar ve ilkeler temelinde geli m si ve
ei
faaliyetlerini yürütebilmesi için çaba harcar; birlik, güven ve dayanış ma ilkelerine
ile

(1)
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MADDE 3-SENDİ KANIN ÇALIŞ MA $EKLİ

Sendika, amaçları n ı gerçekleştirmek üzere demokrasi, çal ış ma hayatı, sendika, toplu
pazarlı k, insan hak ve özgürlükleri vb. konularda Türkiye taraf ı ndan onaylanmış uluslararası

sözleş rnelere, Anayasan ı n koyduğ u ilkelere ve ona uygun olarak çı karı lan yasalara bağl ı kalı r.
Amaç uğ runa demokratik prensiplerden, dürüstlük, iyi niyet ve sendikal ba ğl ı l ı k kuralı ndan

31

sapmaz. Yönetici, temsilci ve üyeler ald ı kları görev ve yürütülen sendikal faaliyetlerde bu
yaklaşı ma bağl ı kalı r.
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MADDE 4-SENDİ KANIN YETKİ VE FAALIYETLERI

1) Sendika, mevzuattan doğan hak, yükümlülük ve yetkilerini kullanmaktan başka aşağı daki

73

faaliyetlerde bulunur:

Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

32

Faaliyette bulunduğu iş kolu ve işyerlerinde çalışan işçileri Sendika ilkeleri etrafı nda
örgütlemek,
Toplu iş sözleş mesi imzalamak,

18

Toplu iş uyuş mazl ığı çı karmak,

Toplu iş uyuş mazlı kları nda, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurulları na, iş

31

mahkemelerine ve diğer tüm yargı organları na başvurmak, görüş, yorum ve iddiaları bildirmek,
talepte bulunmak.

Greve karar vermek ve uygulamak,
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6356 sayı l ı Kanun'un 27. Maddesi gereği işyeri sendika temsilcilerini atamak ve görevden
almak,

Çalış ma hayatı ndan, mevzuattan, örf ve adetten doğan uyuş mazlı klarda işçileri temsilen;

73

yazı l ı başvuruları üzerine iş sözleş mesinden ve çalış ma iliş kisinden doğan hakları ile sosyal
güvenlik hakları nda üyelerini ve mirasşları n ı temsilen dava açmak (Sendika bu nedenle açı lmış

32

davada davayı takip yetkisine sahiptir. Yargı lama sürecinde üyeliğin sona ermesi üyenin yazı l ı
onay vermesi kaydı yla bu yetkiyi etkilemez) veya talepleri halinde kendilerine adli yardı mda
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bulunmak,

Üyelerin ve sendikan ı n çeş itli kademelerinde görev alan yönetici ve temsilcilerin, sendikal

31

bilgilerini, çalış ma hayatı na, ekonomik ve toplumsal hayata, iş çi sağl ığı ve iş güvenliğine, sosyal
güvenlik sistemine iliş kin bilgilerini ve mesleki bilgilerini artı rmak amacı yla toplantı , eğitim, kurs,
seminer, konferans düzenlemek; bu konularda kitap broş ür, bülten, periyodik yayı n, bildiri vb.
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yayı nlar çı karmak, web sitesi açmak, sosyal medya uygulamaları kullanmak,
Üyeleri arası nda birlik ve dayanış maya katkı sağlamak için olanakları ve mevzuatı n

elverdiği ölçülerde, sağl ı k, eğitim ve spor tesisleri kurmak veya kiralamak, kütüphane veya bası n

73

tesisi kurmak, konaklama ve dinlenme tesisleri kurmak veya kiralamak, sosyal ve kültürel

etkinlikler duzenlemek,
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Kanuna ve uluslararası sözleş melere uygun olarak kurulmuş olan, ulusal ve uluslararası

31
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işçi örgütlerine, üye olmak, üyelikten ayrı lmak, üyesi bulunduğu bu işçi örgütlerine delege, ı
..
temsilci ve gözlemci göndermek,
I) Kanunlara ve uluslararası anlaş ma hükümlerine göre toplanan ktiçceı li
göndermek,
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cri
(2)

18
32
73
4

Bağış ta bulunmamak kayd ı yla eğitim amaçl ı sand ı klar kurulması na yardı mcı olmak,
Genel Kurul'da karar al ı nması kayd ı yla ve nakit mevcudunun yüzde k ı rkı ndan fazla

olmamak kayd ı yla sanayi ve ticaret kurulu ş ları na yatı rı mda bulunmak,
Amaç ve görevlerinin gerektirdi ğ i menkul ve gayrimenkul mal iktisap etmek, gerekti ğinde
satmak ve bunlar üzerinde mülkiyetten doğan bütün kanuni görev ve yetkilerini kullanmak,

31

Üyelerin hak ve çı karları n ı korumak ve geliş tirmek için yasaları n Sendikalara verdiği siyasi
faaliyette bulunma hakkı n ı kullanmak,

2) Sendika, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arası nda eşitlik ilkesi ve ayrı mcı l ı k

73

MADDE 5 —SENDİ KANIN FAALİ YET GÖSTERECEĞI IŞKOLU
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yasakları na uymakla yükümlüdür; faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eş itliğini gözetir.

1) Bası n-İş Sendikası , 6356 sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 4.
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Maddesi'ne bağl ı Ek-1 Sayı l ı Cetvel ve İş kolları Yönetmeliği'nde yer alan 8 sı ra numaralı 'Bası n,
yayı n ve gazetecilik' iş kolunda faaliyet gösterir.
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2) Bası n, yayı n ve gazetecilik iş kolu aşağı daki işyerlerini ve bu işyerlerinde ası l iş e yard ı mcı
mahiyetteki iş lerin yapı ld ığı üniteleri, işyerinde üretilen mal veya hizmet ile nitelik yönünden

31

bağl ı l ığı bulunan ve ayn ı yönetim altı nda örgütlenen yerleri (işyerine bağl ı yerleri), dinlenme,
çocuk emzirme, yemek, uyku, yı kanma, muayene ve bakı m, beden ve meslek? eğitim ve avlu gibi
diğer eklentileri ve araçları kapsar:
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Gazetecilik, haber ajansları , yayı nevleri, medya evleri, (gazete, dergi, radyo, tv yayı ncı l ığı
ve yayı mcı l ığı gibi) yayı ncı l ı k ve yayı mcı l ı k faaliyeti yürüten işyerleri;
Baskı kalı bı nda, ekranda, ya da bilgisayar dosyası nda yer alan bir görüntünün, yazı n ı n

73

veya benzeri bir medyan ı n kağı t, plastik, metal, tekstil ve benzeri baskı altı malzemeler üzerine,
litografik baskı , klişe baskı , ekran baskı sı , flekso baskı , gravür baskı , hotfoil baskı , ofset baskı ,
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kabartma, serigrafi vb. baskı teknikleri kullan ı larak baskı sı n ı n yapı ld ığı bası mevi, matbaa, baskı ve
baskı l ı ambalaj işyerleri; ve

18

Baskı öncesi ve baskı sonrası iş lerin yapı ld ığı işyerleri.
3) Bu işyerlerinde aşağı daki iş ve iş lemler yapı lmaktad ı r:
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Haber, bilgi, belge, fotoğraf, gazete, dergi, kitap, rehber, ders ve kültür kitapları gibi yazı l ı,
sözlü ve görüntülü, gazetecilik, yayı ncı l ı k ve yayı mcı l ı k iş leri,
Her türlü kitap, kitapçı k, dergi, gazete, bülten, rehber, poster, kart, ilan, harita, reklam,
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levha, etiket ve benzerlerinin bası m iş leri; madeni para, altı n, mühür, pasaport, kimlik kartı,
banknot, sı nav evrakı , çipli ve çipsiz akı ll ı kartlar ve benzeri değerli/güvenlikli evrak ve materyal

73

bası m iş leri,

Kağı t, karton, plastik, tekstil, metal, metalize ve lamine ve benzeri baskı altı malzemeler

31
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üzerine baskı yapı lmak suretiyle baskı l ı ambalaj malzemesi, ambalaj etiketi üretimi ile,
d) Baskı öncesinde, baskı tabakaları n ı n, kalı pları n ı n, klişelerinin, filmlerinin, silindirlerinin

vb. hazı rlanması , baskı mürekkeplerinin, baskı altı (kağıt, karton, plastik, metal, tejsstit
İ go,eu k
lamine ve metalize edilmiş) malzemelerin baskı ya hazı rlanması , reproduksiyon,, 0>algeit
dizgi ve mizanpaj, mürekkep hazı rlama, iş ve iş lemleri, baskı sonrası nda ciltçilitktrve
gi
(3)
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(katlama, birleş tirme, dikme, yap ış t ı rma, kesme, dilme, ayr ıştı rma, ayı klama, kapak takma vb.) i ş
ve iş lemleri, kliş elerinin, silindirlerinin vb. bask ı malzemelerinin temizlenmesi, ar ı nd ı rı lması , asitle
aşı nd ı rı lması iş ve iş lemleri

e) Ses ve görüntü kayı tları n ı n CD, DVD ve benzeri ortamlar üzerine bası mı yapı lmak

31

suretiyle ası l kopyaları ndan çoğaltı lması iş leri.

MADDE 6-SENDİ KAYA ÜYE OLMA
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15 yaşı n ı dolduran ve 6356 sayı l ı Kanunun arad ığı şartları taşı yan işçiler Sendikaya üye
olabilirler.

73

Sendikaya üye olmak isteyen işçi, 6356 sayı l ı Kanun'un 17. Maddesi ve "Sendika
Üyeliğinin Kazan ı lması ve Sona Ermesi ile üyelik Aidatı n ı n Tahsili Hakkı nda Yönetmelik" hükümleri
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çerçevesinde, Bakanlı kça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapı sı üzerinden
üyelik başvurusunda bulunması ve Sendika Yönetim Kurulunun bu başvuruyu kabulü ile e-Devlet
kapı sı üzerinden kazan ı l ı r. Üyelik ba şvurusu, sendika tarafı ndan otuz gün içinde reddedilmediği
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takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayı l ı r.

Hakl ı bir neden gösterilmeden üyelik ba şvurusu kabul edilmeyenler, bu kararı n

31

kendilerine tebliğ inden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin karar ı kesindir.
Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararı n ı n alı nd ığı tarihte kazan ı lm ış
sayı l ı r.
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Sendika üyeliği için başvuruda bulunan işçiler, yasa, tüzük, yönetmelik, sendika
anatüzüğ ü ile genel kurullarca kabul edilen iç yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun hareket

73

etmeyi peş inen kabul etmiş sayı l ı rlar.

Onaylanan üyelik ba şvurusunun bir örneği sendika arş ivinde saklan ı r. Ayrı ca üyeye üyelik

32

kartı verilir.
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MADDE 7-ÜYELİ K VE DAYAN1$MA Aİ DATLARI
Sendikaya kayı tlı üyelerin ödeyeceği aylı k üyelik aidatı, üyenin bir günlük çı plak brüt
ücreti tutarı ndad ı r.
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Sendikan ı n taraf olduğu bir toplu sözleş meden yararlanmak amacı yla talepte bulunan
Sendikan ı n üyesi olmayan işçilerin ödeyeceği dayan ış ma aidatı da işçinin bir günlük çı plak brüt
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ücreti tutarı ndad ı r.

Üyelik ve dayan ış ma aidatları n ı n kesilmesi konusunda 6356 sayı l ı Kanun'un 18. ve 36.

73

Maddeleri ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulan ı r.

31

18

32

MADDE 8- ÜYELİ KTEN AYRILMA
1) Her üye, 6356 sayı l ı Kanunun 19. Maddesi ve bu Maddeye dayan ı larak çı karı lan

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, e-Devlet kapı sı üzerinden çekilme bildiriminde bıt0
vı-e, c- G
suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapı sı üzerinden yapı lan çekilme bildirimi . Oğtğaşı
ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşı r.
,;
,
(4)
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Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazan ı r. Çekilenin

bir aylı k süre içinde ba ş ka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde
kazan ı lmış sayı l ı r.

Sendikadan çekilen üye, çekilme bildiriminde bulundu ğu tarihten itibaren aidat ı n ı bir ay

31

daha ödemek mecburiyetindedir.

MADDE 9-ÜYELİĞİ N DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ
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Üyelikten çekilen iş çilerin çekilme bildiriminin bir örneği sendika arş ivinde saklan ı r.

Konfederasyon, sendika veya ş ubelerinin yönetim, denetleme ya da disiplin kurulları nda

73

görev alan sendika üyelerinin üyelik sı fatları aynen devam eder.

Sendika üyelerinden, bir iş letme veya kurumun yönetim kurulları nda veya benzeri

32

kurulları nda işçi temsilcisi sı fatı yla bulunanları n sendika üyeliği devam eder.
Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silahaltı na alı nan üyenin üyeliği bu süre içinde askı da
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kalı r.

Sendika üyesinin sendika faaliyet alanı içinde kalmak şartı yla baş ka bir işe geçmesi
sendika üyeliğini etkilemez. Ancak, iş kolunu değiştiren üyelerin sendika üyeliği kendiliğinden

31

sona erer.

Sendika üyelerinin geçici olarak işsiz kalması sendika üyeliğini etkilemez. Ancak, bir yı ldan
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fazla süreyle işsiz kalan üyenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaş l ı l ı k veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak
işten ayrı lan üyenin sendika üyeliği sona erer. Ancak bir yı l içerisinde ayn ı iş kolunda çalış maya

73

devam edenler veya ara verdikten sonra bir yı l içerisinde tekrar çalış maya baş layanlar ile
konfederasyon, sendika ve ş ubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ndaki görevleri

32

sı rası nda ya ş l ı l ı k veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanları n üyeliği, görevleri süresince ve
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yeniden seçildikleri sürece devam eder.

MADDE 10-ÜYELİ KTEN ÇIKARTILMA

31

Sendika üyelerinin, sendika üyeliğinden kesin çı karı lma kararı genel kurulca verilir. Karar,
e-Devlet kapı sı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çı karı lana yazı ile tebliğ edilir.
Çı karı lma kararı na karşı üye, kararı n tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz

4-

edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çı karı lma kararı kesinleşinceye
kadar devam eder.

73

Çı karı lmayı gerektiren haller ş unlard ı r:

Anatüzük hükümlerine ve Tüzük uyarı nca hazı rlanm ış yönetmeliklere uymamak,

32

Grev ve toplu is sözleş mesi hükümlerine, sendika organları n ı n yazı l ı karar ve talimatları na •

31
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aykı rı hareket etmek,
Sendikaya kayı t ve kabul şartları n ı kaybetmek ve bu şartlara aykı rı hareket etmel..-

cşiıç e

Ulusal çı karlara aykı rı hareket etmek,
. rı
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Sendikan ı n yazı l ı bildirimine rağ men üyelik aidatı n ı 3 ay geçerli bir mazerete
dayanmaksı zı n ödememek (iş sözleş mesi askı da olanlar ve 1 yı ldan fazla olmamak üzere geçici
olarak iş siz kalanlar bu hükme tabi değildirler.)

Sendikan ı n parası n ı ve malı n ı zimmetine geçirmek, sendikay ı hukuka aykı rı ve haksı z

31

ş ekilde borçland ı rmak ve maddi zarara uğratmak. Bu fı krada sayı lan eylemlere teş ebbüs etmek.

Sendikan ı n amaçları na ulaşması na ya da geliş mesine engel olacak veya Sendika sı rları n ı
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açığa vuran ve geleceğini tehlikeye düş üren eylem ve çalış malarda bulunmak.

MADDE 11-ÜST KURULU ŞA ÜYE OLMA, ÜYELİ KTEN AYRILMA, ÇIKARILMA

73

Sendikan ı n Konfederasyona üye olabilmesi için genel kurula katı lan delege sayı sı n ı n 2/3'ü
ile karar alı nması şarttı r. Bir konfederasyon üyeliğinden çekilmede de ayn ı karar yeter sayı sı

32

aranı r. Ancak bu sayı , Genel Kurul delege tam sayı sı n ı n salt çoğunluğundan aşağı olamaz.
Sendika, 6356 Sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 21. maddesinde yer
alan hükümler çerçevesinde uluslararası i ş çi örgütlerine de üye olabilir veya üyelikten çekilebilir.

18

Uluslararası işçi örgütlerine üye olma ve üyelikten çekilme kararları n ı n alı nması nda (a)

31

fı krası ndaki karar yeter sayı sı aran ı r.

MADDE 12- ZORUNLU ORGANLAR VE DAN1$MA ORGANLARI

Sendika Genel Kurulu,
Sendika Yönetim Kurulu,
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1) Sendika Zorunlu Organları ş unlard ı r:

73

Sendika Denetleme Kurulu,
ç) Sendika Disiplin Kurulu,

32

2) Şube Zorunlu Organları ş unlard ı r:
Şube Genel Kurulu,

Şube Yönetim Kurulu,

18

Şube Denetleme Kurulu,
ç) Şube Disiplin Kurulu,

31

3) Sendika Danış ma Organı :
Sendika Dan ış ma Organ ı Ba ş kanlar Kurulu'dur.
4) Yukarı da sayı lan Yönetim Kurulu üyeleri "Yönetici", Genel Kurul üyeleri "Delege"
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Denetleme, Disiplin, Baş kanlar Kurulu üyeleri "Kurul Üyesi" olarak adland ı rı l ı r. Sendika
Anatüzüğü, Yönetmelik, prosedür ve yazış maları nda "Sendika Yönetim Kurulu", "Genel Merkez
Yönetim Kurulu" veya "Merkez Yönetim Kurulu"; "Sendika Denetleme Kurulu", "Genel Merkez

73

Denetleme Kurulu" veya "Merkez Denetleme Kurulu"; "Sendika Disiplin Kurulu" ise "Genel

32

Merkez Disiplin Kurulu" veya "Merkez Disiplin Kurulu" olarak da adland ı rı labilir.
5) Şube teş kilatı n ı n olmad ığı yerlerde Sendika Yönetim Kurulu Kararı ile ve ilgili Yönetmelik

hükümlerine göre Bölge Temsilciliği kurulabilir. Bu durumda temsilcilik faaliyetlerinden sorumlu

31

18

olacak bir bölge temsilcisi atan ı r.
6) Çalış ma Kurul veya Komiteleri: Sendikan ı n veya Şubenin ihtiyacı na göre, seQ/61(1
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politikaları n ı, kararları n ı , çalış ma programları n ı , temsilci, kurul üyesi ve üyelere aktarmait cS'yrrarrı n
6i4
'10.35 s'ŞN
(6)
`.•

o

18
32
73
4

katkı ları n ı almak, uygulamada kat ı l ı mları n ı sağlamak amacı yla Sendika Yönetim Kurulu taraf ı ndan
Sendika düzeyinde, Şubeler taraf ı ndan ş ube düzeyinde, Temsilciler Kurulu, Toplu İş Sözleş mesi
Komitesi, Kad ı n Komitesi, Gençlik Komitesi, Örgütlenme Komitesi, İş Sağl ığı ve Güvenliği Komitesi
gibi çalış ma komiteleri kurulabilir.

31

MADDE 13-SENDİ KA GENEL KURULUNUN KURULU Ş $EKLİ
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1) Sendika genel kurulu, örgütün en yüksek ve yetkili organ ı olup, ş ube genel kurulları ndan
Sendika Anatüzüğ ü ve Genel Kurul ve Delege Seçim Yönetmeliğ i hükümlerine göre seçilen 191
delege ile sendika yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asil üyelerinden meydana gelir
(Toplam 200 delege).

73

2) Genel Kurulu oluşturacak delegelerin tespiti şu şekilde yapı l ı r:

32

Sendika Yönetim Kurulu, ilk Şube Genel Kurulu'nun toplanma tarihinden en az 3 ay önce
toplanarak, bu fı kran ı n (c) bendindeki esaslara göre toplantı tarihindeki, sendika toplam üye
sayı sı n ı tespit eder.
Sendikanı n bu ş ekilde bulunacak toplam üye sayı sı 191 rakamı na bölünerek, kaç üyeye
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31

18

bir üst kurul delegesi düştüğü saptan ı r. Şubelerin (c) bendine göre bulunan üye sayı sı belirlenen
bu rakama bölünerek, Şubenin Sendika Genel Kurulu'na göndereceği üst kurul delege sayı sı
bulunur.
Delege sayı ları n ı n tespitinde esas alı nacak sendika ve ş ube üye sayı ları n ı n
belirlenmesinde aşağı daki şartları taşıyanlar dikkate alı n ı r:
cl) Herhangi bir işyerinde çalışı p çalış mad ığı na bakı lmaksı zı n halihazı rda Sendika veya Şube
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları nda görev yapan yönetici ve kurul üyeleri,
Sendikanı n taraf olduğu bir toplu iş sözleş mesi kapsamı nda olan (yeni dönem toplu iş
sözleş mesi süreci başlamış olanlar dahil) işyerlerinde çalış an üyeler,

32

73

Yeni örgütlenen ve Sendikanı n ilk dönem toplu iş sözleş mesi yetkisinin 6356 sayı l ı
Kanun'a göre kesinleştiği işyerlerinde çalışan üyeler,
3) Sendika Yönetim Kurulu, kesinleştirdiği üst kurul delege sayı ları n ı şube genel
kurulları ndan önce yazı l ı olarak ş ube ba ş kanlı kları na bildirilir.
4) Sendika Yönetim Kurulu ayrı ca Şube Genel Kurul süreçlerini ba ş latabilmek için (2.) fı kra

Şubelere bildirir.

18

hükümlerine göre tespit ettiği ş ube üye sayı ları n ı, işyeri üye sayı ları n ı , ş ube genel kurulları için
bağl ı işyerlerinden seçilecek delege sayı ları n ı listeleyerek toplantı yı takip eden en kı sa sürede ilgili

31

5) Sendika ve Ş ube Genel Kurulu Delege seçimleri, iş bu Anatüzük ve Ekinde yer alan Genel
Kurul ve Delege Seçim Yönetmeliği uyarı nca yapı l ı r.
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MADDE 14-SENDİ KA GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI

73

Sendika Olağan Genel Kurulu en geç dört yı lda bir sendikanı n merkezinin bulunduğu
yerde, Sendika Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanı r. Sendika Yönetim

31

18

32

Kurulu genel kurul tarihinden en az 30 gün önce toplanarak Genel Kurul tarihini, gündemini, yer,
gün ve saatini, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı n ı n yer, gün ve saatini belirler.
Sendika Yönetim Kurulu tarafı ndan hazı rlanan genel kurul toplantı sı n ı n gündemi, yer, r

gün ve saati en az on beş gün önce, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı -1
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ve saati yetkili seçim kurulu ba ş kanlığı na bildirilir ve kanunun öngördüğü dige;ii4zşlt?
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ilanlar yapı l ı r.
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İ ki genel kurul toplant ı sı arası ndaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, en son yeminli
mali müş avir raporu, denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula
katı lacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önce gönderilir. Bu raporlar ayr ı ca toplantı
tarihinden en az 15 gün önce resmi web sitesinden yayı nlan ı r.

Genel Kurul toplantı yeter sayı sı delege tam sayı sı n ı n salt çoğunluğudur. İ lk toplantı da

31

yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplant ı en çok on beş gün sonraya bı rakı l ı r. Ancak, ikinci
toplantı ya katı lanları n sayı sı delege tam sayı sı n ı n üçte birinden az olamaz.
Genel Kurula çağrı yönetim kurulu tarafı ndan yapı lı r.
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Genel Kurullarda delege olmayanlar, nisapta nazara alı nmazlar ve oy kullanamazlar.
Genel Kurul toplantı sı nda yaln ı z gündemdeki konular görüş ülür. Gündeme madde

73

eklenmesi genel kurula katı lan delegelerin 1/10'unun yazı l ı teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile
mümkündür.

32

Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafı ndan yoklama yapı l ı r. Yeterli çoğunluğun
mevcudiyeti halinde genel kurulu Sendika Ba ş kan ı veya görevlendirdiği yönetim kurulu
üyelerinden birisi açar.

18

Genel Kurulu yönetmek üzere bir baş kan, iki baş kan vekili ve yeterince üyeden oluşan
Divan seçilir. Divan seçimi açı k oyla yapı l ı r. Ba ş kanlı k Divan ı , delegeler arası ndan, Türk-iş Yönetim

31

Kurulu, Türk-Iş'e bağl ı Sendikaları n Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arası ndan veya Türk-İş İ l
Temsilcileri arası ndan seçilir.
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MADDE 15-SENDİ KA GENEL KURUL KARAR YETER SAYİ Sİ
Genel Kurulun karar yeter sayı sı toplantı ya katı lan delege sayı sı n ı n salt çoğunluğudur.

73

Ancak bu sayı delege tam sayı sı n ı n dörtte birinden az olamaz.

32

Tüzük değişikliğ i, Genel Kurul ve Delege Seçim Yönetmeliği değişikliği, fesih, birleş me,
katı lma, üst kuruluş un veya uluslararası kuruluş un kurucusu olma, üst kuruluş lara ve uluslararası
kuruluş lara üyelik ile üyelikten çekilme konuları nda karar yeter sayı sı genel kurula katı lan delege
sayı sı n ı n 2/3'ü oranı ndad ı r. Ancak bu sayı , Genel Kurul delege tam sayı sı n ı n salt çoğunluğundan
az olamaz.

31

18

Sendika zorunlu organları tarafı ndan verilen önergeler hariç, Delegeler taraf ı ndan
hazı rlanan bir önergenin Genel Kurul dikkatine sunulabilmesi için Genel Kurul delege tam
sayı sı n ı n en az % 5'i tarafı ndan imzalanması gerekir. Aksi halde önerge dikkate alı nmaz.
MADDE 16-SENDİ KA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
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Sendika Yönetim Kurulu'nun veya Denetleme Kurulu'nun salt çoğunluğunun gerekli
gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5'nin yazı l ı ve gerekçeli isteklerini içeren
talepleri ile Genel Kurul olağanüstü olarak altmış gün içerisinde toplan ı r. Talep tarihi itibariyle

73

olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula

32

gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alı n ı r.
Genel Kurula çağrı Sendika Yönetim Kurulu tarafı ndan yapı l ı r.

31

18

Olağanüstü Genel Kurul toplantı ları nda gündem dışı konular görüş ülemez ve-464,
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4) Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullar ı üye sayı ları n ı n yedekleri dahil toplant ı
yeter sayı sı n ı n alt ı na düş mesi halinde, Sendika Genel Kurulu bu maddedeki esaslar dahilinde
toplanı r.
MADDE 17-SENDİ KA GENEL KURULUNUN GÖREVLER İ

31

Genel Kurulun baş l ı ca görev ve yetkileri ş unlard ı r.
Organları n seçimi,

4-

Tüzük değişikliği yapı lması, Yapı lacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili
olmaması kayd ı yla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna ayk ı rı görülerek düzeltilmesi
istenen konuları n Tüzükte düzeltilmesi hakkı nda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

73

Sendika Yönetim, Denetleme Kurulu raporları n ı n ve yeminli mali müşavir raporunun
görüş ülmesi,
Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası ,

32

Yönetim Kurulunca hazı rlanan bütçenin görüş ülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
Gerekli taşı n ı r ve ta şı nmaz malları n satı n alı nması, kiralanması veya mevcut taşı n ı r ve

18

taşı nmaz malları n satı lması veya kiraya verilmesi; bu konularda bankalardan kredi kullanmak;
teminat almak veya vermek; ipotek almak, vermek ve/veya kaldı rmak; rehin tesis etmek

31

hususları nda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Üst örgütlerinin kurucusu olma veya bu türden üst örgütlere üye olma veya üyelikten çekilme,
Şube açma, birleştirme veya kapatma veya Bölge Temsilciliğine dönüştürme, bu konuda
tüzükte belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
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Ayn ı iş kolundan olmak şartı yla bir baş ka sendika ile birleş me veya katı lma,
üyelikten çekilme
Sendikanı n feshi,

73

Uluslararası işçi örgütlerinin kurucusu olma, uluslararası işçi örgütlerine üye olma veya

32

I) Disiplin Kurulu kararları n ı n incelenerek ihracı istenen üyeler hakkı nda karar verilmesi,

18

Tüzükte yazı l ı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Sendika Yönetim Kuruluna
görev verilmesi,
Sendika organları nda görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve
tazminatları n tespit edilmesi,

31

Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları n tespit edilmesi,
Üst Örgüt Genel Kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi,
Mevzuat veya tüzük gereğince Genel Kurul tarafı ndan yapı lması belirtilen diğer iş lemlerin
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yerine getirilmesi, baş ka bir organa bı rakı lmamış konuları n karara bağlanması,
Delege seçiminde uyulacak esasları n, Kanuna ve Anatüzük hükümlerine aykı rı olmamak

üzere ve Anatüzük'ün eki niteliğinde bir yönetmelikle düzenlenmesi,

73

Sendika Yönetim Kurulu tarafı ndan sunulan, yeni yönetmelik tasarı ları ve mevcut

yönetmelik tekliflerinin görüş ülüp karara bağlanması, keza Genel Kurul ve Delege Seçim

31
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Yönetmeliği d ışı nda kalan diğer yönetmelik hükümlerinde gerekli değişiklikleri yapı p us
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MADDE 18-SENDİ KA YÖNETİ Cİ LERİ NDE ARANACAK Nİ TELİ KLER

1) Genel kurul dışı ndaki sendika organları na seçilebilmek için aş ağı daki şartlar aranı r;

31

Sendikan ı n üyesi olmak,
Fiil ehliyetine sahip kiş i olmak,
5237 sayı l ı Türk Ceza Kanununun 53tünci) maddesinde belirtilen süreler geçmi ş olsa bile;
zimmet, irtikâp, rüşvet, h ı rsı zl ı k, doland ı rı cı l ı k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
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ihaleye fesat karış tı rma, edimin ifası na fesat karıştı rma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama ve kaçakçı l ı k suçları ndan birinden mahküm olmamak,
Yukarı daki fı krada belirlenen d ışı nda 6356 sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi
Kanununda öngörülen nitelik ve şartları taşı mak,

2) Genel Kurul delegesi olmayan üyelerin yukarı daki şartlara ek olarak, adaylı k başvuru

73

dilekçesinin genel kurulu oluş turan delegelerin en az %Tl tarafı ndan imzalı dilekçe ekinde Divan

32

Baş kanl ığı na verilmesi gerekmektedir.
MADDE 19- SENDİ KA YÖNETİ M KURULU

Sendika Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafı ndan gizli oyla Genel Kurulu oluşturan

18

delegeler arası ndan seçilecek bir Genel Baş kan, bir Genel Sekreter, bir Genel Mali Sekreter, olmak
üzere 3 ası l üyeden oluşur.

31

Yönetim Kuruluna ayrı ca, asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir.
MADDE 20-SENDİ KA YÖNETİ M KURULUNUN GÖREV VE YETKİ LERİ
Yönetim Kurulu, sendikan ı n genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve icra organ ı d ı r.
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Sendikayı temsil görev ve yetkisi yönetim kurulu ad ı na Genel Baş kan tarafı ndan kullan ı l ı r.
Yönetim Kurulunun ba ş l ı ca görev ve yetkileri;

73

1) Üyeleri ad ı na toplu iş sözleş mesi imzalamak ve gerektiğinde Sendika Genel Yönetim
Kurulu ad ı na sözleşme imzalamaya yetki vermek,

32

2) Toplu iş uyuş mazlığı çı karmak,

3) Grev kararı almak, uygulamak ve kald ı rmak,
4) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,

18

5) Kurulları n kararları n ı uygulamak,
Genel Kurulu toplanması na karar vermek, Anatüzük hükümlerine göre üst kurul delege

31

sayı ları n ı tespit etmek, delegeleri toplantı ya çağı rmak
Çal ış ma ve mali raporları, yeminli mali müşavir raporunu, tahmini bütçeyi hazı rlayı p
Genel Kurula sunmak,

4-

Bütçe fası lları ve yı ll ı k bütçeler arası nda aktarma yapmak,

Gelir ve gider hesapları na iliş kin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,
Yurt içinde ve d ışı nda sendikan ı n üyesi bulunduğ u i ş çi örgütlerine ve diğer resmi ve özel

73

kuruluş ları n toplantı ları na temsilci seçmek, yurt içinde ve d ışı nda tertiplenecek etüd ve gezilere
katı lacakları tespit etmek

31
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Sendikan ı n faaliyet sahası içindeki işyerlerinde çalışan sendikası z işçilerin sendika
bünyesinde örgütlenmesini, toplu sözleş me kapsam ı na girmesini sağlamak, Sendika ,ü1— glifk
„kr ŞÇ)fe jy
başvuranları n üyeliklerinin kabul veya reddine karar vermek,
Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Ve Disiplin Kurulu üye sayı lardSı nfigplantı
inAls
nisabı n ı n altı na düş mesi veya diğer herhangi bir sebeple toplantı yeter sayı sı n ı n albna 88
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üzerine Ş ube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Disiplin Kurulu yerine yeni yönetim,
denetleme veya disiplin kurulları n ı n seçilebilmesi için gerekli iş lemleri yapmak, seçime kadar
gerekli tedbirleri almak,

Kanun, toplu iş sözleş mesi ve uluslararası anlaş ma hükümlerine göre toplanan kurullara
girecek işçi üyeleri seçmek ve göndermek,

31

İş uyuş mazlı kları nda ilgili makam, merci, uzlaşt ı rma, arabulucu ve hakem kurulları na, iş

mahkemelerine vs. yargı mercilerine kanun hükümlerine göre baş vurmak, mütalaa bildirmek ve

4-

bu mercilerden talepte bulunmak,

Üyelerini temsilen çalış ma hayatı ndan, mevzuattan, toplu iş sözleş mesinden, iş
sözleş melerinden, örf ve adetten doğan hakları veya sigorta hakları ile ilgili olarak işverenle, diğer

73

resmi veya özel şahı s, kurum veya kuruluş larla görüş melerde bulunmak, anlaş malar yapmak,
mahkemelerde dava açmak, açı lan davaları n mahkeme, harç ve masrafları ile tebligat ve bilirkişi

32

ücretlerini ödemek bu davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,
Tüzükte belirlenen sendika amaçları n ı gerçekleştirebilmek için gerekli bilim ve teknik
bürolar kurmak ve bunlar için gerekli elemanları bulup çalıştı rmak ve atamaları yapmak, sendika

18

ve ş ubelerinde çalış anları atamak ve bunları n ücretlerini, çalış ma şartları n ı tespit etmek, sendika
bünyesinde çalış an işçiler için sendika adı na anla ş malar ve sözleş meler yapmak,

31

üyelerin ve sendikan ı n çeşitli kademlerinde görev alan yönetici ve temsilcilerin, sendikal
bilgilerini, çalış ma hayatı na, ekonomik ve toplumsal hayata, işçi sağl ığı ve iş güvenliğine, sosyal
güvenlik sistemine iliş kin bilgilerini artı rmak amacı yla toplantı, eğitim, kurs, seminer, konferans
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düzenlemek; bu konularda kitap broş ür, bülten, periyodik yayı n, bildiri vb. yayı nlar çı karmak, web
sitesi açmak, sosyal medya uygulamaları kullanmak,
Üyeleri arası nda birlik ve dayan ış maya katkı sağlamak için olanakları ve mevzuatı n

73

elverdiği ölçülerde, sağl ı k, eğitim ve spor tesisleri kurmak veya kiralamak, kütüphane veya bası n
etkinlikler düzenlemek,

32

tesisi kurmak, konaklama ve dinlenme tesisleri kurmak veya kiralamak, sosyal ve kültürel

Üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalış mak,
yatı rı m yapmak,

18

Nakit mevcudunun %40'ı ndan fazla olmamak kayd ı yla sanayi ve iktisadi kuruluşlara

4-

31

Gerekli ta şı n ı r ve taşı nmaz malları n satı n alı nması , kiralanması veya mevcut taşı n ı r ve
taşı nmaz malları n sat ı lması veya kiraya verilmesi; bu konularda bankalardan kredi kullanmak,
teminat almak veya vermek, ipotek almak, vermek ve/veya kaldı rmak, rehin tesis etmek
hususunda alı nan genel kurul kararı uyarı nca gerekli işlemleri yapmak ve bu iş lemlerin yapı lması
hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek,
işyeri sendika temsilcilerinin seçilmesi, atanması, değiştirilmesi veya Kanuna, Genel

73

Kurul kararları na, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykı rı hareket eden işyeri temsilcilerinin,
görevden alı nması veya geçici olarak görevden el çektirilmesi hususunda Sendika Yönetim Kurulu
üyelerinden veya ilgili Şube Yönetim, Disiplin Kurulları ndan gelecek karar, öneri ve görüş leri de

32

dikkate alarak gerekli iş ve iş lemleri yapmak,

31

18

Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince ş ube olağanüstü genel kurulunu.n_
i, inşıp
.tr
ok
toplanması na karar vermek,
rifit
Yasal olarak Genel Kurula sunulması gereken yönetmelikler ile tüzük tadil
hazı rlayı p Genel Kurula sunmak, keza mevcut iç yönetmelik hukümlerinde gerekli dqişiDEUkş;
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yapı p uygulamak ve ilk genel kurula sunmak, Genel Kuruldan yetki al ı nmak kayd ı yla Bakanlığı n
Anatüzük'ün yasaya uygunluğ u konusundaki uyarı ları halinde gerekli değiş iklikleri yapmak,
Bölge temsilcilikleri kurmak ve bu temsilciliklere bölge temsilcisi ile yeterli eleman
atamak,

Sendika ş ubesinin faaliyet alanı içindeki işyerlerinde, çalış malardan dolayı ş ube yönetim

31

kuruluna veya doğ rudan Sendika Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmak üzere temsilcilikler
kurmak ve temsilciler atamak veya bu konuda ş ube yönetim kurulunu yetkili kı lmak,

Şube disiplin kurulları nca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin

4-

kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,

Sendika adı na ş ubelerde yapı lan sarf vesair harcamaları usul, kanun, tüzük, yönetmelik

73

uyarı nca incelemek ve Yeminli Mali Müşavire iki yı lda bir inceleterek karara bağlamak,
Şubelerde çalış tı rı lacaklar için bütçe dahilinde kadro açmak,

32

Genel Kurul kararları doğrultusunda ş ube açmak, birleştirmek, kapatmak veya Bölge
Temsilciliğine dönüştürmek,

6356 sayı l ı Kanunda sayı lan suçlardan biri ile mahkum olan sendika, sendika ş ubesi

18

organları nda görevlendirilmiş kişilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazı lı
bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek iş lemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak,

31

Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanı n ilkelerine
uygun olarak amaçları n ı gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalış malarda
bulunmak,

4-

Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak, demirbaş ları n satış ve terkini için komisyon
kurmak, bu komisyonları n hazı rlayacağı raporlar doğrultusunda karar vermek
Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve sendikada çalış anları n yapacakları seyahatlere

73

karar vermek, (Ancak olağanüstü hallerde seyahatler için bir yönetim kurulu üyesinin
imzalayacağı görev kağı d ı tanzim edilir ve sonradan kararı sağlanabilir.)

32

Grev ve lokavt süresince, sendika üyelerine yapı lacak yardı mları günün koş ulları na göre
belirlemek,

yerine getirmek,

18

Tüzüğün ilgili maddelerinde Yönetim Kurulunun görevleri arası nda belirlenen hususları
Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,

31

Tüzüğün 17. maddesinde sayı lan genel kurulun yetki alanı na giren hususlar dışı ndaki
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

4-

MADDE 21-SENDİ KA YÖNETİ M KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLAR
Yönetim Kurulu en az 3 ayda bir zorunlu olmak üzere olağan olarak toplanı r. Sendika

73

Genel Ba ş kan ı n ı n çağrı sı üzerine olağanüstü toplant ı yapar.
Yönetim Kurulunun toplant ı sayı sı üye tam sayı sı salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut

32

üyenin salt çoğunluğu ile al ı n ı r. Oyları n eş itliği halinde toplantı baş kan ı n ı n oyunun katı ld ığı tarafı n

31

18

oyuna itibar olunur.
‘cşı

Oylamanı n gizli veya açı k yapı lması Yönetim Kurulunun kararı na bağl ı d ı r.

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçı nı n herhangi bir nedenle kurul üypiğili) en

ayrı lması halinde, Yönetim Kurulu yedek üyeleri arası nda en çok oy almış bulunandan lifOşla
ı tl)
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oy sı rası na göre Yönetim Kurulu üyeliğine çağrı yapı lı r. Yönetim Kurulu üye sayısı tamamlan ı r.
Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamland ı ktan sonra yapacağı ilk toplantı da üyeler kendi

araları nda boşalan yerlere aday olanlar arası ndan görev bölümünün gerektirdiğ i seçimi yaparlar.
5) Ayrı lmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayı sı n ı n yarı sı ndan

31

aşağı düş mesi halinde, genel kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu
tarafı ndan bir ay içinde toplantı ya ça ğ rı l ı r.

4-

MADDE 22- GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİ LER
1) SENDİ KA GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ :

32

73

Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışı nda Genel Baş kan temsil eder. Yönetim
Kuruluna baş kanlı k eder. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün
komisyonlara, kurul veya komitelere baş kanlı k eder. Lüzumu halinde bu komisyonları n, kurul
veya komitelerin baş kanlığı n ı Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

18

Genel Baş kan, sendikadaki bütün büroları n amiri olup, ş ubeler dahil her türlü çalış maları
denetim ve tetkike yetkilidir. Anatüzüğün 20. Maddesinde yer alan görevlerle ilgili alı nan Yönetim
Kurulu kararları n ı n uygulanması ndan, Genel Merkez tarafı ndan üstlenilen iş ve iş lemlerin yerine

31

getirilmesinden; Anatüzük ve Yönetmeliklerde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde sendikanı n
yönetilmesinden; Yönetim, Denetleme, Disiplin, Yürütme ve Baş kanlar Kurulu toplantı ları n ı n
organizasyonundan sorumludur.

4-

c)Sendika ad ı na bası n toplant ı sı yapmak ve beyanatta bulunma yetkisi Genel Baş kana aittir.
Yönetim Kurulu kararı na dayanmaksı zı n yaptığı bası n toplant ı sı ve verdiği beyanattan bizzat
sorumludur.

73

Genel Sekreter ile birlikte tüm yazış maları , mali sekreter ile birlikte bütün muhasebe ve
muamelat evrakı n ı imza eder.
Denetleme Kurulu raporunu ilk Yönetim Kurulu toplantı sı na getirmekle görevlidir.

32

Sendika yayı n organı n ı n sahibidir.

2) SENDIKA GENEL SEKRETERİ Nİ N GÖREV VE YETKİ LERİ:

18

Anatüzüğün 20. Maddesi başta olmak üzere ilgili diğer hükümleri, yönetmelikler,
Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Kurul sonrası nda yapı lacak ilk Yönetim Kurulu Toplantı sı nda
yapı lacak iş bölümü kapsamı nda üzerine düşen görevleri yürütmekle görevlidir.

31

Toplu sözleş me, grev, işçi - işveren iliş kileri, örgütlenme, eğitim, iş sağl ığı ve güvenliği,
eylem-etkinlik, kurul veya komite toplantı ları ve benzeri sendikal etkinlik ve çalış malarda Genel
Baş kana yard ı mcı olur.

4-

Sendikan ı n resmi yazış maları n ı n yapı lması nda; yayı nları nda; sendikal toplantı ları n
organizasyonları nda Genel Ba ş kan ile birlikte sorumludur.

73

Genel Baş kan ı n ve sendika organları n ı n almış olduğu kararları ve vereceği görevleri ve
ayrı ca Genel Baş kan ı n ş ubelerle ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

32

Genel Baş kan ı n bulunmad ığı zamanlarda görev ve yetkilerine sahiptir.

31

18

3) SENDIKA GENEL MALİ SEKRETERININ GÖREV VE YETKİ LERİ :

a) Anatüzüğün 20. Maddesi başta olmak üzere ilgili diğer hükümleri, yög‘
-illşOkftışş
Yönetim Kurulu kararları ve Genel Kurul sonrası nda yapı lacak ilk Yönetim KurulOcıftiâleitı
yapı lacak iş bölümü kapsamı nda üzerine düş en görevleri yürütmekle görevlidir.

.;s;
kto

(13)

7„494sırd
'şa7voıtt4
-1

1,963

teıg9.

18
32
73

Toplu sözleş me, grev, işçi - işveren iliş kileri, örgütlenme, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği,
eylem-etkinlik, kurul veya komite toplant ı ları ve benzeri sendikal etkinlik ve çal ış malarda Genel
Baş kana yard ı mcı olur.

Yönetim Kuruluna sunulması nda Genel Baş kan ile birlikte sorumludur.

31

Sendikan ı n tüm muhasebe iş lerinin, bütçenin, mali denetimlerin ilgili yasa, tüzük,
yönetmelik hükümleri gereğince yürütülmesinde; sendika gelirlerinin toplanması nda;
harcamaları n Anatüzük ve bütçe esasları na göre yapı lması nda; gelir-gider tablosu ile mizanları n

4-

Genel Baş kan ı n ve sendika organları n ı n alm ış olduğu kararları, vereceği görevleri ve
ayrı ca Genel Baş kan ı n ş ubelerle ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

73

MADDE 23-SENDİ KA DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, genel kurul taraf ı ndan ve Tüzüğün 18. maddesinde sayı lan niteliğe
sahip delegeler arası ndan gizli oyla seçilen 3 asil üyeden oluş ur. Asil üye sayı sı kadar yedek üye

32

de seçilir. Denetleme Kurulunun görev süresi 4 yı ld ı r. Denetleme Kurulu asil üyeleri yapacakları
ilk toplantı da kendi araları nda bir baş kan ve bir raportör seçerler.

18

Denetleme Kurulu en az yı lda iki kez zorunlu olmak üzere sendika merkezinde toplan ı p,
sendika çalış maları n ı denetlemeye mecburdur. Denetlemenin yapı labilmesi için kurul

31

üyelerinden en az 2 denetçinin bir araya gelmesi şarttı r. Denetleme Kurulu kararı n ı oy
çoğunluğuyla alı r. Oylarda eşitlik halinde baş kan ı n katı ld ığı taraf çoğunluğu sağlam ış sayı l ı r.
Denetleme Kurulu toplantı ları na yaln ı z asil üyeler katı l ı rlar. Asil üyelerden bir veya
birkaçı n ı n kurul üyeliğinden ayrı lması halinde Denetleme Kurulu baş kan ı yedek üye seçimindeki

4-

en çok oy alandan baş lamak suretiyle sı rayla yedekleri göreve çağı rı r.
Denetçiler, denetimlerini sendika merkezinde yaparlar, sendikaya ait evrak veya

73

defterleri sendika merkezinden d ış arı ya çı karamazlar.
Denetleme Kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara
raporunu sendika baş kanl ığı na verir. Devre sonu raporunu da Genel Kurula sunar.
yapı lmad ığı n ı denetler.

32

Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul kararları na uygun olarak yapı lı p

18

Sendika Yönetim Kurulunun çağrı sı üzerine şubelerle ilgili gerekli idari ve mali denetimi yapar.
Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantı ya çağrı lması n ı ister.
Sendika tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar.

31

Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sı rası nda sendikan ı n mali iş lerinde,
usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu Yönetim Kurulu baş kanlığı na bir raporla
birlikte bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarı da belirtilen fiil

4-

veya fiilleri iş leyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister.
Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi yolsuzluk veya

73

usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararı nda ı srar etmesi halinde,

denetleme kurulu yönetim kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantı ya çağı rı lması n ı

32

isteyebilir.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin Genel Kurulca görevlerine iade veya sendikadan

31

18

ihraçları na karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri sü

sendikadan almaları gereken ücret ve hak, sosyal hakları sendikaca ödenir.
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13) Sendikada ihracı na karar verilenler hakkı nda gerekiyorsa yargı mercilerine de
başvurulur.

MADDE 24-SENDİ KA Dİ Sİ PLİ N KURULU

31

Sendika Disiplin Kurulu, Sendika Genel Kurulu tarafı ndan tüzüğün 18. maddesinde sayı lan

niteliğe sahip delegeler arası nda gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Ayn ı sayı da yedek
ilk toplant ı da kendi araları nda bir baş kan ve bir raportör seçerler.

4-

üye de seçilir. Disiplin Kurulunun görev süresi dört yı ld ı r. Disiplin Kurulu asil üyeleri yapacakları
Disiplin Kurulu asil üyelerinden bir veya bir kaçı n ı n kurul üyeliğinden ayrı lması halinde,

73

Disiplin Kurulu baş kan ı yedek üyelerden en çok oy alandan baş lamak üzere göreve çağrı l ı r.
Disiplin Kurulu Sendika Yönetim Kurulunun çağrı sı üzerine toplan ı r. Kurulun

toplanabilmesi için en az 2 kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttı r. Karar nisabı mevcut üyelerin

32

salt çoğunluğudur. Oyları n eşitliği halinde baş kan ı n katı ld ığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayı l ı r,
Disiplin Kurulu, ilgilinin yazı l ı savunması n ı da ald ı ktan sonra karar verir. İ lgilinin yazı l ı savunma

yapmaktan kaçı nması halinde sadece Kurula intikal eden bilgi ve belgelere dayanarak kararı n ı

18

verir ve kararı n ı gereği yapı lmak üzere Sendika Genel Baş kanl ığı na sunar.
Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykı rı hareket ettiği ileri sürülen sendika

31

ve sendika ş ubesi yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri ve üyeleri hakkı nda soruşturma yaparak
uyarı, kı nama veya (sendikal görevi olanlar açı sı ndan) geçici olarak işten el çektirme, görevden alma
cezaları ndan birini verir, gereğini yapar ve sonucunu Genel Kurula ve diğer ilgililere bildirir. Kurul, bu
cezaları n yan ı sı ra ayrı ca kiş inin uyelikten de ihraç edilmesi gerektiği yönünde bir kanı ya varması

4-

halinde bu görüş ünü değerlendirilmek üzere Genel Kurula sunar.
Disiplin kurulu, sendika ş ubesi disiplin kurulları tarafı ndan sendika üyeleri hakkı nda

73

verilen ve ilgililerince itirazen incelenmesi istenilen ş ube disiplin kurulu kararları n ı inceler,
sonucunu gereğinin yapı lması , için sendika ş ubesi ba ş kanl ığı na gönderir.

32

Disiplin Kurulu, ş ube disiplin kurulları taraf ı ndan sendikadan ihracı gerektiren suçlar

18

hakkı nda hazı rlanan raporları inceler, görüş ünü de belirleyerek Genel Kurula sunar.

MADDE 25- $UBELERİ N KURULU Ş ESASLARİ
Şubeler, Genel Kurul kararı veya Genel Kurulun yetki vermesi halinde Sendika Yönetim

31

Kurulu Kararı ile kurulur, bir diğeriyle birleştirilebilir, Bölge Temsilciliğine dönüştürülebilir veya
kapatı labilir. Genel Kurulun bu yoldaki kararları Sendika Yönetim Kurulu taraf ı ndan yerine
getirilir.

4-

Şube Teş kilatı bulunmayan yerlerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışı p da sendika üyesi

olan işçiler, önce Sendika Genel Merkezi bünyesine alı n ı rlar. Daha sonra, Sendika Yönetim Kurulu

73

kararı ile işyerinin bulunduğu coğrafi bölge içinde bulunan en yakı n ş ubenin, bu bölgede şube

bulunmad ığı takdirde, işyeri adresinin mevcut şubelere uzaklı kları ve temsilde adalet kriterleri de

dikkate alı narak işyerine en yakı n ş ubenin ya da sendika genel merkezinin bulunduğu mahaldeki

32

en büyük ş ubenin faaliyet sahası içine alı n ı r.
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MADDE 26- ŞUBE GENEL KURULLARININ OLU Ş UMU

Şube Genel Kurulu ş ubenin en yüksek ve yetkili organı d ı r. Şube genel kurulları Şube
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ası l üyeleri dahil toplam 100 delegeden oluş ur.

31

Şube Genel Kurulu Delege seçimleri, iş bu Anatüzük ve eki niteliğinde olan Genel Kurul ve
Delege Seçim Yönetmeliği uyarı nca yapı l ı r.
MADDE 27- ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI

4-

Şube Genel Kurulu en geç dört yı lda bir Sendika Yönetim Kurulunun mutabakatı n ı almak
koşulu ile ve Sendika Genel Kurul toplantı sı ndan en az iki ay önce olmak üzere, ş ubenin faaliyette
bulunduğu mahalde, şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanı r.

73

Şube Yönetim Kurulu tarafı ndan hazı rlanan Genel Kurul toplantı sı n ı n gündemi yer, gün
ve saati ve çoğunluk olmad ığı takdirde yapı lacak ikinci toplantı ya ilişkin hususlar en az on beş gün

32

önce o mahaldeki yetkili seçim kurulu baş kanlığı na yazı ile bildirilir:

Şube Genel Kurulları n ı n toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkı nda sendika genel

18

kurulları için uygulanan usuller uygulan ı r. Şube Yönetim Kurulu, bağl ı bulunduğu ilçe Seçim
Hakimliği'ne Genel Kurul dosyası n ı teslim ederken, seçim sonuçları n ı gösteren mazbatada aynı

31

organlarda eşit oy alanları n sı ralaması n ı n kura ile yapı lması n ı talep eder.
Ş ube Genel Kurulunu yönetmek üzere bir baş kan, iki baş kan vekili ve yeterince üyeden
oluşan Divan seçilir. Divan seçimi açı k oyla yapı l ı r. Baş kanlı k Divan ı, delegeler arası ndan, Bası n-İş

4-

Yönetim Kurulu, Türk-İş 'e bağl ı Sendikaları n Merkez veya Şube Yönetim Kurulu üyeleri arası ndan

73

veya Türk-İş İ l Temsilcileri arası ndan seçilir.

MADDE 28- ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

32

Şube Yönetim Kurulunun kararı , Şube veya Sendika Denetleme Kurulları n ı n teklifi
üzerine, Sendika Yönetim Kurulunun onayı ile alı n ı r.

18

Delegelerin 1/5'nin yazı l ı isteği üzerine, Sendika Genel Yönetim Kurulu'nun onayı ile
altmış gün içerisinde toplan ı r. Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan

31

az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar
olağan genel kurul gündemine alı n ı r.

4-

Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üye sayı ları n ı n yedekleri dahil toplantı
yeter sayı sı n ı n altı na düş mesi halinde, Şube Genel Kurulu bu maddedeki esaslar dahilinde
toplanı r.
Olağanüstü Genel Kurul toplantı ları nda gündem dışı konular görüş ülemez ve teklifte

73

bulunulamaz.

31

18

32

MADDE 29- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERI
1) Şube genel kurulunun baş l ı ca görev ve yetkileri ş unlard ı r;
Organları n seçimi,

"..,.-:;tecilik Gra
Yönetim ve Denetleme Kurulları ile yeminli mali müşavir raporları n ı n g9rüNtşidWieş

c) Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası ,
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Sendika Genel Kuruluna delege seçimi,

Mevzuat ve tüzükle belirtilen diğer iş lemlerin yerine getirilmesi, baş ka bir organa
bı rakı lmamış konuları n karara bağlanması ,

31

2) Şube genel kurulları n ı n mali ibra yetkisi yoktur.
MADDE 30- ŞUBE YÖNETİ M KURULU

4-

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu taraf ı ndan gizli oyla ve iş bu Tüzüğün 18.
maddesinde belirtilen niteliklere sahip, Genel Kurulu oluşturan delegeler arası ndan seçilir.

73

Buna göre Şube Yönetim Kurulu, 1 Baş kan, 1 Sekreter, 1 Mali Sekreter olmak üzere 3 asil
üyeden oluş ur. Asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir.
MADDE 31- ŞUBE YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKİ LERİ

32

Şubeyi temsil görev ve yetkisi Şube Yönetim Kurulu ad ı na Şube Baş kan ı tarafı ndan
kullan ı l ı r.

18

Kanunları n, sendika tüzüğünün ve Sendika Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde
ş ubenin yönetilmesi Yönetim Kuruluna aittir.

31

Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ş unlard ı r;
Gelir ve gider hesapları na iliş kin işlemleri sarf ve yetkileri dahilinde bulunan harcamalar ı
usulüne uygun olarak yapmak, yapı lacak ilk Şube Yönetim Kurulu toplantı sı nda yaptığı sarfları

4-

görüşerek onaylamak, yapı lan sarfları yapı ld ığı tarihi takip eden ayı n onuncu gününe kadar Genel
Merkeze göndermek,

73

Şube genel kuruluna sunulacak çalış ma raporunu hazı rlamak, yeminli mali müşavir
raporu ile birlikte delegelere veya üyelere göndermek ve uygun vası talarla yayı nlamak,

32

Şube Genel Kurulu'nu toplantı ya çağı rmak,
Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluş lara karşı ş ubeyi temsilen her türlü
işlemleri yapmak,

18

Ş ubede istihdam edilecek eleman için kadro açı lması n ı sendika yönetim kurulundan talep
etmek,

31

Şube sı n ı rları içinde ortaya çı kan her türlü sendikal uyuş mazlığı n çözümü ve üye sorunları
ile ilgili gerekli faaliyetleri göstermek, yerelde çözemedi ği konuları Genel Merkeze iletmek,
Sendika Genel Yönetim Kurulu'nun vereceği yetkiye ve Anatüzük ve yönetmelik hükümlerine

4-

istinaden Toplu İş Sözleş mesi, örgütlenme, eğitim, eylem, etkinlik ve benzeri sendikal ça:şerilrca;re_
ve toplantı lara katı lmak, bu çalış malarla

Sendika Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

73

Sendika Yönetim Kurulunun talebi halinde, Sendika üyeliği için ş ube kapsamı ndaki
işyerlerinden başvuran işçilerin üyeliklerinin kabul ve reddi hakkı nda görüş ve tavsiyelerde

31

18

32

bulunmak,
Gerek duyulması halinde Şube Temsilciler Kurulunu toplantı ya çağı rmak,

işyeri sendika temsilcilerinin atanması , seçilmesi veya değiştirilmesi hususuReŞığ fkg,0
ş ,
Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
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Şube sı n ı rları içinde kalan işyerlerinde çalış an üyelerin her türlü müracaatları n ı incelemek,
işverenler ve ilgili mercilerle iliş ki kurarak sonuçland ı rmaya çalış mak, mahalli temasları nda
halledemediği konuları sendikaya intikal ettirmek,

6356 Sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 18. maddesi uyarı nca sendika

31

aidatı n ı n kesilip sendikaya gönderilmesini sağlamak, üye işçilerin listelerini sendikaya
göndermek,

Anatüzüğe ve iç mevzuata uygun olan görevleri yapmak.

73

MADDE 32- ŞUBE YÖNETİ M KURULUNUN ÇALİŞMA ESASLARİ

4-

I) Şube Genel Kurulunca ve sendika yetkili organları nca verilecek diğer görevleri ve

Şube Yönetim Kurulu en az 3 ayda bir zorunlu olmak üzere olağan olarak toplan ı r. Şube

Başkan ı veya yokluğunda kendisine vekalet eden Şube Yönetim Kurulu üyesinin çağrı sı üzerine

32

olağanüstü toplantı yapar.

Şube Yönetim Kurulunun toplantı sayı sı üye tam sayı sı n ı n salt çoğunluğudur. Kararlar

18

mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alı n ı r. Oyları n 'eş itliği halinde toplantı baş kan ı n ı n oyunun
katı ld ığı taraf ı n oyuna itibar olunur. Oylaman ı n gizli veya açı k yapı lması Şube Yönetim Kurulunun

31

kararı na bağl ı d ı r. Şube Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı n ı n herhangi bir nedenle kurul
üyeliğinden ayrı lmaları halinde tüzüğün 21. maddesi hükümleri uygulan ı r.

4-

MADDE 33- GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİ LERİ

1) ŞUBE BAŞKANİ Nİ N GÖREV VE YETKİ LERİ :

73

Şubeyi Şube Baş kan ı temsil eder. Ş ube Baş kan ı Şube Yönetim Kuruluna ve ş ubede
kurulacak komisyonları n ba ş kanl ığı n ı Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
Şube Baş kan ı ş ubedeki bütün büroları n amiri olup, her türlü çalış maları denetlemeye ve

32

tetkike yetkilidir. (31.) Maddede yer alan görevierin yerine getirilmesinden birinci derecede

18

sorumludur. Bu görevlerle ilgili olarak Genel Kurul sonrası yapı lacak ilk Yönetim Kurulu
toplantı sı nda iş bölümü yapar.
Şube Sekreteri ile Şube yazış maları n ı , Mali Sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakı nı

31

imza eder, defterleri tutar. Yapı lan sarflara iliş kin Yönetim Kuruluna bilgi verir, liste, evrak ve
kararları n onaylı birer örneğini incelenmek veLereği yapı lmak üzere Sendika Genel Merkezine
gönderir. Şube Başkan ı , Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri
alı r.

4-

2) ŞUBE SEKRETERİ Nİ N"GÖREV VE YETKİ LERİ :

Şube Baş kan ı n ı n bulunmad ığı zamanlarda ba ş kan ı n görev ve yetkilerini kullan ı r.
Şube Yönetim Kurulunca ve Ş ube Baş kan ı taraf ı ndan verilecek sair görevleri yerine getirir.

73

3) ŞUBE MALİ SEKRETERININ GÖREV VE YETKİ LERİ :

a) Ş ube Baş kan ı ile birlikte, Şubenin mali konulardaki bilcümle iş lemlerini kanun ve tüzük

32

hükümleri ile sendikan ı n yetkili organları n ı n talimatları halinde yürütür.

31

18
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MADDE 34- ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafı ndan tüzüğün 18. maddesinde sayı lan niteliğe

sahip üye veya delegeler arası ndan seçilen 3 asil üyeden oluş ur. Asil üye sayısı kadar da yedek
üye seçilir.

31

Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun çalış ma şeklini düzenleyen Tüzüğün
23. maddesi hükümlerine kı yasen çalışı r.

Şube Denetleme Kurulu Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul kararları na
uygun olarak yapı l ı p yapı lmadığı n ı denetler.

4-

Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimini yapar, ara raporunu Şube Baş kan ı na

73

verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.
MADDE 35- ŞUBE Dİ Sİ PLİ N KURULU

32

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafı ndan tüzüğün 18. maddesinde sayı lan
nitelikleri haiz üye veya delegeler arası ndan gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Ayn ı
sayı da yedek üye de seçilir.

18

Şube Disiplin Kurulu Sendika Disiplin Kurulunun çalış ması ile ilgili tüzüğün 24. maddesi
hükümlerine kı yasen çalış maları n ı yürütür.

31

Şube Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykı rı hareket ettiği ileri
sürülen sendika üyeleri hakkı nda soruşturma yapar ve uyarı veya kı nama cezaları ndan birini verir,
sonucunu Şube Genel Kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.

4-

Şube Disiplin Kurulu sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkı nda hazı rlayacağı raporları
sendikaya gönderilmek üzere Şube Baş kan ı na sunar.

73

MADDE 36- ŞUBE FAALİ YETLERİ NDE UYULACAK ESASLAR
Sendika ş ubeleri, sendikanı n genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda

32

bulunamazlar.

18

MADDE 37- SECİ MLERDE UYULACAK ESASLAR
Sendikanı n ve ş ubelerinin zorunlu organları na, 6356 sayı l ı Kanun, Anatüzük ve Genel
Kurulda kabul edilen iş bu Anatüzük eki niteliğindeki Delege Seçim Yönetmeliği'nde belirlenen
yapı l ı r.

31

esaslar dahilinde serbest, eşit, gizli oy açı k sayı m ve döküm esası na göre delege veya üye seçimi

4-

Genel Kurul dışı ndaki zorunlu organlara seçilen asil üye sayı sı kadar yedek üye de seçilir.

32

73

MADDE 38 - BAŞ KANLAR KURULU
Baş kanlar Kurulu, Şubelerin Şube Baş kan ı, Şube Sekreteri ve Sendika Merkez Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluş ur. Baş kanlar Kurulu, Sendika Yönetim Kurulu taraf ı ndan gerekli
görülmesi halinde diğer yönetici ve kurul üyelerinin kat ı l ı mı ile geniş letilebilir.
Kurula Sendika Genel Baş kan ı veya tayin edeceği vekili ba ş kanlı k eder. Sendika Baş kanlar

31

18

Kurulu, sadece Merkez Yönetim Kurulunun çağrı sı üzerine, yı lda en az bir kez toiR
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MADDE 39 - BASKANLAR KURULUNUN GÖREVLERI
Başkanlar Kurulunun görev ve yetkileri ş unlard ı r:

Sendika ve Şubelerin sorunları n ı görüş ür ve bu konuda tavsiyelerde bulunur,

Toplu iş sözleş me, örgütlenme, iş sağl ığı ve güvenliği, eğitim, yayı n gibi sendikal

çalış maları değerlendirir; bu çalış maları n ı n düzenlenmesi ve uygulanması hakkı nda görüş lerini

31

bildirir; bu alanda Sendika ve Ş ube Yönetim Kurulları taraf ı ndan Kurula sunulacak yı ll ı k çal ış ma
programları n ı görüş ür, tavsiyelerde bulunur, işbölümü yapı lması na katkı verir,

Kurulları n çalış maları hakkı nda bilgi alarak, çalış maları daha rasyonel hale getirmek için
tavsiyelerde bulunur,
güncel durumu ve geliş meler üzerinde görüş lerini ortaya koyar,

4-

Çal ış ma hayatı n ı ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde, sendikal hareketin

73

Sendikan ı n politikası hakkı nda istişarede bulunarak görüş lerini açı klar.
MADDE 40 - İ $YERİ SENDIKA TEMSILCILERI

32

i şyeri Sendika Temsilcileri, 6356 sayı l ı Kanun'un 27. Maddesi ve Tüzük hükümleri

çerçevesinde, Sendika Yönetim Kurulu tarafı ndan atan ı r veya görevden alı n ı r.

Temsilcilerin atama usul ve esasları ile görev ve yetkileri Sendika Yönetim Kurulu

18

taraf ı ndan hazı rlan ı p onaylanan yönetmelikle belirlenir.

Sendika veya Şube Yönetimleri gerekli görmeleri halinde toplu sözleş me ve diğer sendikal

faaliyetler kapsam ı nda ve ilgili toplu iş sözleş me hükümleri çerçevesinde sendika düzeyinde veya

31

ş ube düzeyinde işyeri sendika temsilcilerini toplayabilir, işyeri sendika temsilcilerinden oluşan
Temsilciler Kurulu oluşturabilir.

4-

MADDE 41- SENDIKANİ N GELİ RLERİ

Sendika Anatüzüğünün 7. Maddesinde belirtilen ve üyelerden alı nacak üyelik aidatı,

73

Sendika Anatüzügunun 7. Maddesinde belirtilen dayanış ma aidatı,
Sendika taraf ı ndan yapı lacak faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak
gelirler.

32

6356 Sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun bağış alı namayacağı n ı
belirlediği kurum ve kuruluş ları n d ışı nda yapı lan bağış lar,

18

Mevduat ve fon gelirleri, Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve
satış ları ndan doğan kazançlar, Sı nai ve Ticari Kuruluş lara yapı lan yatı rı mlardan elde edilecek

31

kazançlar, eğitim tesislerinin iş letilmesinden elde edilen kazançlar ve sair gelirler,
Sendikan ı n taraf olduğu develerin sonunda ilanda belirtilen meblağ, harç ve masrafları n ı n
tahsilinden elde edilen gelirlerden ibarettir.

4-

MADDE 42- SENDIKAN İ N Gİ DERLERİ
Sendika, amaçları ve faaliyetleri d ışı nda harcama yapamaz ve bağış ta bulunamaz.

73

Sendika, bütçesinde belirlenen oranda üyelerinin mesleki, hukuki ve sendikal eğitimi ile

bilgi ve tecrübelerini arttı rmak için harcamada bulunur.

32

Sendika, üyeleri ile çalıştı rd ığı kiş iler dahil hiç kimseye borç veremez.
Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sı n ı fı na giren her türlü eşya ve

31

18

malzeme hakkı nda gider olarak iş lem yapı lamaz.
6356 sayı l ı Kanun'un 28. Maddesinin 7. Fı krası kapsam ı nda Yönetim 154.ü4u. <,ştrı

nakit mevcudunun yüzde onunu aş mamak kayd ı yla ayni ve nakdi yard ı mda bultip\al 1f .
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MADDE 43- BÜTÇENİ N DÜZENLENMESI

Bütçe, Sendika Yönetim Kurulunca hazı rlan ı r. Genel Kurulun onayı na sunulur ve kesin
şeklini alı r.

Bütçe, dört yı ll ı k devre için ve her yı llığı ayrı ayrı olmak üzere hazı rlan ı r. Hesap dönemi
takvim yı l ı d ı r.

31

Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul mal karşı l ı kları ayrı ayrı
gösterilir.

4-

Bir önceki Genel Kurul tarafı ndan kabul edilen bütçenin 3. yı l bütçesinin sona erdiği
tarihten baş layarak yapı lacak ilk genel kurul sonunda yeni seçilen yönetim kurulunun fiilen göreve

73

baş layacağı tarihe kadar geçici bütçe tanzim etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.
MADDE 44- SENDİ KACA TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

32

1) Sendika, aşağı da yazı l ı defter, dosya, kayı tları tutar ve fişleri düzenler.
Üye kayı tları na, yeni üyeliklere ve sona eren üyeliklere iliş kin listeler,
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu karar defterleri,

18

Gelen ve giden evrak kayı t defteri ile zimmet defteri,

ç) Gelen evrakı n aslı, giden evrakı n suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları ,

31

Aidat kayı tları, yevmiye ve envanter defterleri ile defteri kebir,
Gelir ve giderlere iliş kin kayı t ve defterler ile bunları n saklanması na mahsus dosyalar,
4/1/1961 tarihli ve 213 sayı l ı Vergi Usul Kanununa göre demirba ş sı n ı fı na giren her türlü

4-

eşya veya malzemenin kaydedildiği demirba ş defteri,
6356 sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 30. Maddesi ve bu madde
uyarı nca çı karı lan yönetmelik kapsamı ndaki diğer defter ve kayı tlar,

73

2) Yukarı da yazı l ı defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere tasdik
ettirilir.

32

3) Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayı tlar d ışı nda yardı mcı defterler de
tutabilir.

18

4) Sendika defter ve belgeleri ilgili bulundukları yı l ı takip eden takvim yı lı ndan başlayarak

31

on yı l süre ile saklamak zorundad ı r.
MADDE 45- MAL Bİ LDİ Rİ Mİ
Sendika ve Sendika ş ubelerinin baş kanları ve yöneticileri, 6356 Sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş

4-

Sözleş mesi Kanunu'nun 29. Maddesinin 4 üncü f ı krası çerçevesinde Mal bildiriminde bulunurlar.
MADDE 46- MAL İ KTİ SABI

73

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği ta şı n ı r ve taşı nmaz mal iktisap edebilir.

32

MADDE 47- YASAK FAALİ YETLER
Sendika, Anayasa'da belirlenen Cumhuriyetin ilkelerine ve demokratik

31

18

olamaz.
Sendika, amaçları d ışı nda faaliyette bulunamaz. Siyasi partilerin ad, a

işaretlerini kullanamaz.
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Belediye Baş kanlığı ve milletvekili seçimlerinde aday olan yöneticilerinin görevleri adaylı k
süresince askı da kalı r ve sendika organları ndaki görevleri, Belediye Baş kan ı veya milletvekili
seçilmeleri halinde son bulur.
Sendika ticaretle uğraşamaz.

Sendika elde ettiği gelirleri, üyeleri ve mensupları arası nda dağıtamaz. Ancak grev ve

31

lokavt süresince mevcut tüzük ve yönetmeliklerine göre üyelerine yapacağı yard ı mlar bu hükmün

4-

d ışı ndad ı r.

MADDE 48- SENDİ KANIN ÜYE OLDUĞU ÖRGÜTLER

73

Bası n-İş Sendikası , Türkiye Işçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ ) ve Küresel Sendika
UNI (UNI Global Union) üyesidir.

32

MADDE 49- ÜST ÖRGÜT TALİ MATLARINA UYMA ZORUNLULUĞU

Sendika ş ubeleri, Sendikanı n, Sendika da Türk-iş Konfederasyonunun kanun ve tüzük

18

hükümleri doğrultusunda vereceği talimatlara uymak zorundadı r.

31

MADDE 50- ÜCRETLİ YÖNETİ Cİ Lİ K

Sendika Yönetim Kuruluna seçilmiş olanlardan mesaisinin tamamı n ı sendikaya harcama
koş uluyla ve sendika yönetim kurulu kararı ile yeteri kadar (kredi yönetici çalış tı rı labilir.

4-

Şubelerde, mesaisinin tümünü Sendikaya harcamak suretiyle ücretli yönetici
çalış tı rı lması na, ş ubenin asgari kendi giderlerini karşı layacak nitelikte olması göz önünde

73

bulundurularak Sendika Yönetim Kurulunca karar verilir.

MADDE 51-GÖREVLİ LERİ N ÜCRET, TAZMİ NAT VE SOSYAL HAKLARI

32

Sendika ve ş ubelerin yönetim kurulu üyeleri ile ba ş kanları na verilecek ücretler, her türlü
ödenek, yolluk ve tazminatları Genel Kurul tarafı ndan tespit olunur.

18

Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret gündelik ve
yollukları n tavanı da genel kurul taraf ı ndan tespit olunur.

31

Sendika ve Sendika ş ubelerinde çalış tı rı lanları n iş sözleş melerini yapmaya, feshe, bunlara
ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal hakları n ı tespite, sendika yönetim
kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini bütçede ve Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunda

4-

gösterilir. Toplu iş Sözleş mesi hükümleri saklı d ı r.
Sendika, yönetici ve çal ış anları n ı n sosyal güvenlik, ücret ve izin hakları nı garanti eder. Bu

hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

73

Sendika, sendika ş ubesi, yönetim kurulu baş kan ve üyeleri 30 gün yı ll ı k ücretli izin hakları

vard ı r.

32

Sendika ve sendika ş ubesi yöneticileri ile sendikada görevlendirilen üyeler veya
,;Ekı
çalış anları n görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalardan dolayı ölğğ%işç

31

18

mirasşları na, en son aylı k ücretinin beş katı tutarı nda, maluliyetleri halinde.".oW,k,tı tut

sosyal yardı m yapı l ı r. ilgililerin kanunlardan doğan diğer hakları saklı dı r.

(22)

Nı
t

-AıDik
19,63

ops./

18
32
73

Ücreti' olarak sendika ve/veya ş ube yönetim kurulu baş kan ve üyeliklerinde görev
alanları n yeniden seçilmemeleri, seçime girmemeleri, emeklilik, maluliyet veya ba ş ka nedenlerle
görevlerinden ayrı lmaları veya alı nmaları veya ölümleri halinde kendilerine veya varislerine,
sendikadan aldığı çı plak brüt aylı k ücretinin bir günlüğüne isabet eden tutarı ile kendisine ödenen

'sosyal yard ı mlar ile ikramiyelerinin brüt bir günlüğüne isabet eden tutarı n toplamı üzerinden her

31

türlü yasal kesintiler sendika tarafı ndan ödenmek kayd ı yla sendika ve sendika şubesinde geçen

her yı l için (01.09.2007 tarihinden sonra Sendika Genel Merkezinde veya Şubesi'nde geçen
hizmetler için uygulanmak üzere) net 30 günlük ücretleri tutarı nda iş sonu tazminatı ödenir.

4-

Sendika Genel Merkezi ve Şubelerinde profesyonel görevde bulunan yöneticilerin bu çalış ma
sürelerine karşı l ı k gelen iş sonu tazminatları , her Olağan Genel Kurul sonrası nda hesaplanarak

73

kendilerine ödenir ve çalış ma sürelerine iliş kin hesaplar nihai olarak kapatı l ı r. Yı ldan az çalış malar
kı stelyevm hesabı na göre hesaplanı r.

32

Sendika ve sendika ş ubelerinde personel, uzman ve müşavir olarak çalıştı rı lan kimselerin
kı dem tazminatları kanun hükümleri esasları dahilinde beher hizmet yı lı için 30 gün üzerinden

18

sendikaca ödenir.
MADDE 52- Bİ RLE$MEYECEK GÖREVLER

4-

31

Sendika Genel Kurulları hariç Sendika veya Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin
Kurulları nda ası l üye olarak görev alanlar, bu kurullarda herhangi baş ka bir ası l görevi aynı anda
yürütemez. İ kinci bir ası l göreve seçilmiş olanlar, sendikadaki bu görevlerinden birini tercih eder.
Bu tercihini ikinci göreve seçildiği tarihten itibaren bir ay içinde kullanmaması halinde son seçildiği
görevi kendiliğinden düşer.

73

MADDE 53- YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI

Sendika genel kurul toplantı sı na iştirak eden üye veya delegelerin yol masrafları ile

32

yollukları bütçe talimatları doğrultusunda sendika tarafı ndan ödenir.
Sendika yönetim, denetleme, disiplin kurulları üyelerinin toplantı lara katı lmaları
dolayı sı yla varsa ücret kayı pları ile yollukları bütçe talimatları doğrultusunda sendikaca ödenir.

18

Sendika ş ubelerinin yönetim, denetleme, disiplin kurulları üyelerinin toplantı lara
katı lmaları dolayı sı yla varsa ücret kayı pları ile yollukları bütçe talimatları doğrultusunda sendika

31

ş ubesince ödenir.

MADDE 54-YURT DIŞINA GÖNDERİ LME

4-

Sendika Yönetim Kurulu üyelerinden, müşavir, uzman ve temsilcilerinden yurt dışı nda

görevli olarak gönderilenlerin ücret ve yollukları bütçe talimatları doğrultusunda Sendikaca

73

karşı lan ı r.

32

MADDE 55-TÜZÜK DEĞİ$İ KLİĞİ

31
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Sendika Anatüzüğünde; iş bu Anatüzüğün 17. Maddesinin 2 fı krası ndakkğ1
'2>
yapı lacak değişiklikler, Valiliğe ve Bakanlığa bildirilir.
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MADDE 56- FESİ H VE TASFİ YE

Sendikan ı n fesih kararı n ı olağan veya olağanüstü genel kurulu alabilir. Fesih Karar ı
için karar
yeter sayı sı Anatüzüğ ün 15. Maddesinde belirtilen orand ı r. Sendikan ı n feshi halinde mal varl
ığı
üyesi bulunduğu TÜRK-İŞ Konfederasyonu'na devredilir.

31

MADDE 57- SEND İ KA KURUCULARI

Sendika kurucular ı n ı n ad ve soyadları , meslek ve sanatları ve ikametgahları aşağı da
gösterilmiştir.

4-

TEKN İ SYENLER SENDİ KASI KURUCULARI

1-Ş ÜKRÜ BAŞ ARSLAN, Matbaa i şçisi, Bası n Mah. Mürettip Sk. No:28 ANKARA

73

2-MEHMET OZDER, Matbaa i ş çisi, Akı n Cad. Arat Sk. No:23 Yenimahalle/ANK.

32

3-ALİ Ş ENTÜRK, Matbaa i şçisi, Baş bakanlı k Matbaası ANKARA
4-MUHLİ S TANIK, Matbaa i şçisi, Bozkurt Matbaası ANKARA

5-AYHAN BAŞALP, Matbaa Iş çisi, Güzel istanbul Matbaası ANKARA
6-EROL ILDIRŞAH İ N, Matbaa işçisi, Ayd ı nl ı kevler Uzayan Sk. No:77 ANKARA

18

7-SüLEYMAN KARATAŞ, Matbaa iş çisi, Bası n Mah. Mürettip Sk.No:33 ANKARA

31

8-MUSTAFA ŞAHIN, Matbaa iş çisi, Türk Tarih Kurumu Bası mevi ANKARA
GAZETECİ LER SENDİ KASI KURUCULARI

4-

l r OLKü ARMAN, Gazeteci-Muhabir, Kavakl ı dere Yeş ilyurt Sk.No:6/10 ANKARA
2-ZEKİ SÖZER, Muhabir, TRT Genel Müdürlü ğü ANKARA
3-ÖZGEN ACAR, Gazeteci-Muhabir, Tuna Cad. I şı k Apt.No:24/1 ANKARA
4-ERDOĞ AN ÖRTÜLÜ, Gazeteci-Muhabir, Son Bask ı Gazetesi ANKARA

73

5-ATİ LLA BARTINLIOĞ LU, Gazeteci-Muhabir, Kı zı lay Gökdelen Kat:4 ANKARA

18

MADDE 58- YÜRÜRLÜK

32

6-NURETTİ N TEKİ NDOR, Gazeteci-Muhabir, Çankaya 1.Yap ı Koop. No:35/12 ANKARA
7-ERDOĞ AN GÖRGEN, Gazeteci-Muhabir, Çankaya Bas ı n Sitesi No:13 ANKARA

31

Türkiye Bası n, Yayı n, Gazetecilik, Grafik-Tasarı m, Baskı ve Ambalaj Sanayi Işçileri
Sendikası (Bası n-İş )/e ait olan bu tüzük, 21 Eylül 2019 tarihinde toplanan 20. Ola ğan Genel Kurulda
yapı lan değiş iklikler iş lenerek, 30. Maddede ve 33. Maddenin 4. F ı krası nda ve 52. Maddede

4-

yapı lan değiş iklikler hariç 21 Eylül 2019 tarihinde Genel Kurulca verilen kabul karar ı ile birlikte
yeni haliyle yürürlüğ e girer.
"Şube Yönetim Kurulu" ba ş l ı kl ı 30. Maddede, "Görev Bölümü ve Yetkileri" ba ş lı kl ı 33.

73

Maddenin (IV.) fı krası nda yapı lan değiş iklikler her bir Sendika Şubesi açı sı ndan yapı lacak ilk Şube
Genel Kurulundan geçerli olmak üzere yürürlü ğe girer.
Halihazı rda Sendika ve Şube zorunlu organları nda iki asil görevi birlikte yürüten yönetici
açı sı ndan "Birleş meyecek Görevler" ba ş l ı kl ı 52. Maddede yapı lan yeni düzenleme, Sendikan ı n 20.
Olağ an Genel Kurulundan sonra kat ı lacakları ilk Sendika veya Ş ube Genel Kurulundan geçerli

32

olmak üzere yürürlüğe girer.
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