
ANA TÜZtIK

MADDE l- sENDII(A,NIN ADI MERKEZIvİ, ADRESI
a) Sendikanın adı (Dcri, dokuma ve tekstilden yapılan hcr türlu gıyim cşyası işlemc yerleri
ışçileri sendikası) dır. Sendikarun kısa adı DERİTEKS SENDİKASl'dır,

b) Sendikanın merkezi İSTANBUL'dadır. Bu merkezin başka bir ile nakline Sendika Genel
Kurulu yetkilidir. İl içensinde adres değişikliğine (İlgi mercilere bilgi vermek kaydı ile)
Sendika merkez yönetim kurulu yetkilidiı.

c) Sendikanın adresi; ISTANBULI'füJZLA- Aydınlı Mah. Budak Sok. No:41 Kat:3 diiır.

SENDiKANIN AMACI, ÇALIŞMA BiÇiMi

MADDE 2- SENDİKANIN AMACI
Sendika, ÇalıŞma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve
geliştirme amacı taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için; Devletin ülkesi ve milleti ile
bolii,rımez bütünlüğünün korunması ve Atatiiırk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda
demokratık ilkelerinden sapmadan,

a)_üyelerine yaptıkları işe uygun ve insanhk haysiyetine yaraşır adil bir ücret sağlamaya
çalışır.

b) Üyelerinin beden ve rü sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alır,

c) Üy,elennııı geleceğine güverıle bakmalanru sağlayacak sosyal güvenlik sistemini
getiştirmeye gayret eder.

d) Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerini adil bir şekilde pay alınmasını
mümk{i,n kılmak üzere çaba sarf eder.

e)_Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşii,nce, felsefi inanç, din ve mezhep farkr gözetrneksizin
çalışmanın toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini müdnk ve bu ionudaki haklanna ve
görevlenne vakıfbir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.
f) sendika, Tiirk sendikacılık ülküsüne bağlı kalmak kayıt ve şartı ile üyelerinin Ekmek-
BanŞ-Özgürlük, Sosyal adalet, sosyal güvenİik ve insan haklanyta yukarıda belirtilen gayeler
uğruna yapacaklan çalışmalan benimsemeyi başlıca prensıplerinden biri sayar,

g) yukarıdaki hususları gerçekleştırmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir.
h) sendika amaçlannı gerçekleştirmek için bankalardan kedi kullanabilir; kullanacağ
kredilerin teminatınl teşkit etmek i.izere maliki bulunduğu menkul ve/veya gayrimenkuller
i.lzerinde a]acaklılar yararına sınırlı ayni haklar tesis edebilir. İpotek alıp ipotek verebilir,
Sendikanln gerekli taşınmaz mallann satın alınması veya mevcut taş,nma, rnuİüa.rn satılması,
satın alınan veya mevcut taşınmazlar üzerine gerekli olduğunda sendikanın amaçlanna uygun
inŞaat YaPtırılması, inşaat ile ilgili her türlü yasal işlemlerin yapılııası, tamamlanması iİe bu
taşınmazlar tiaerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm hakların kullanılmasını tesis
edebilir.
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NIADDE 3- SENDiKANlN ÇALIŞMA ŞEKLİ
a) Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun
olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğıuna demokratik prensiplerden sapamaz.

b) Anayasanın ve yasaların çağdaş Anayasalar ve yasalarla uyumsuzluk gösteren, uluslararası
anlaşmalara ve ILO kararlarına aykırılık oluşturan yönlerinin değiştirilmesi içuı çalışma
yapar.

c) En alt kadrolardan en üst kadrolanna kadar bütün yönetici, temsilci ve diğer gtırevlilenn
yine üyeler delegeler tarafindan seçi]melerini sağlayacak her aşamada sendika içi demokrasiyi
ve tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini yaşama geçirir.

d) Sendikal birımlerde alınacak kararlann oluşturulmasında tartışma, eleştiri ve ikna
yöntemleri uygulanarak, demokratik merkeziyetçilik ilkesi yerleştirilmeye çalışılır. Bu
yöntemler uygulanarak, çıkacak kararlarda azınlık çoğunluğun alt organlar üst organların
kararlanna uyarlar.

e) Sendika sorunlara çözüm üretebllmek adma komisyon ve komitelerle çalışmayı esas alır.
Böylece, üyelerinı oluşturan kadın işçilerıne, engelli işçilenn, genç işçilerin komisyonlar
aracılığı ile çalışmasını sağlar. Merkez ve şubeler düzeyinde Kadın İşçıler Komisyonu,
Engelli İşçiler Komisyonu, Genç İşçiter Komisyonu otuştwabilir,

MADDE 4- SENDiKANIN FAALiYET GÖSTERECEĞi iŞ KOLU
Sendika, Sendikalar ve Toplu İş Stlzleşmesi Kanunu'nun 4,Maddesınde sayılan 5, srra
numaralı DOKLIN4A, HAZIR GİYİM VE DERİ ışkolunda kuruludur. Bu iş kolu ile işin
niteliğı ve yürutümü bakımından işyerinde bağlı bulunan yerlerde dinlenme, mı]ayene ve
bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair ek|entiler ve araçlarda asıl işe
yardımcı işlerden olup, asıl işin dahil olduğu bu yerlerde de Türkye çapında faaIiyet gösterir,

MADDE 5- SENDiKAI\IN YETKİ VE FAALi}TTLERİ
Mevzuattan doğan hak ve yetkilenni kullanmaktan başka;

a) Toplu İş Stlzleşmesi akdetmek,

b) Toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak
c) Toplu İş uyuşmazlıklannda, ilgili makama arabulucuya, hakem kurullarına iş
mahkemelenne ve diğer tüm yargı organlarına başvurmak, mütalaa vermek, talepte bulunmak,

d) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden örf ve adetlerden doğan
hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları tizerine nakliye, neşir veya adi şirket
mukavelelen ile hizmet akdınden doğan hakları ve sigorta haklarına üyeleriru ve mirasçılannı
temsilen davaya ve bu mtiçıasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak

e) Greve karar vermek ve idare etmek,

f) Uluslararası işçi teşekkUllerine üye olmak, üyelikten aynlmak, üyesi bulunduğu ulus|ararası
işçi teşekküllerine deIege temsilci ve müşahrt göndermek,

g) kanun ve uluslararası anlaşma hükti,ınlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

u Iş Scizleşmesi Kanunu'nun 27. Maddesi gereği işyeri sendika
görevden almak,

h) Sendikalar ve Topl
temsilci]erini ataınak ve
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i) Faaliyette bulunduğu işkolu ve işyerlerinde çalışan işçileri sendika ilkeleri etrafında
teşkilatlandırmak,

.1) Tılzel kişi olarak genel hükiirnlere göre sahip olduğu yetkilen kullanmak,

k) Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerden sosyal sigortalar eneklilik ve benzeri haklann
kullanılmasıyla ilgili oIarak üyelerine ve mirasçılanna adli yardımda bulunmak,

l) Üyelerinin mesleki bilgilenni arttıracak milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine reel
verimliliğin arttınhıasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal
tesisleri kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak üyelerinin boş zamanları için
imkanlar sağlamak. Sendika getirlennin %l0'unu üyelerinin eğitimi ile ilgili mesleki bilgi ve
tecrübeleri iIe klilttlreI faaliyetlerini arttırmak için kullanmak.

m) Bağşta bulunmamak kaydı ile evlenme doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlık
gibi hatlerde yardım ve eğitim amaçh sandıklann kurulmasına nakit mevcudunun %5'inden
fazla olmamak kaydıyla kedi vermek sureti ile yardımcı olmak,

n) Bağışta bulunmamak kaydıyla üyelerinin kooperatif kurmalarına yardım etmek ve nakit
mevcudunu %10'unu geçmemek kaydı ile kooperatife kredi vermek,

o) Üyeleri içın mesleki eğitim, bilgi ve tecrübe kazaıdırıcı çalışmalarda bulunınak,

p) Nakit mevcudunun %2O'sinden fazla olmamak kaydıyla sınayi ve iilisadi teşebbüslere
yatınmlar yapmak,

r) kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğn inşası için evde, işyerinde ve sendikada
gereken her nirlü önlemin alınması ve uygulanması için çaba sarf etmek, bu amaçla kadın
komisyonlan kurmak, kadına yönelik evde, işyerinde ve sendıkada her tiirlü şiddete karşı
mücadele etmek

Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeler arasında eşitliğe uymak zorundadır,

MADDE 6- YASAK FAALi\TTLER
Sendika. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun yasak faaliyetler|e i|gili maddelerine
aykın hareket edemez.

MADDE 7- SENDiKAYA tryE OLMA VE ÜYELiĞiN KAZANILMASI
A) 6356 Sayılı Yasanın 2.maddesinde belirtilen niteliği haiz ve Sendıka Tıizüğünün
4,Maddesinde sayılan iş kolunü çatışan l5 yaşını bitirmiş işçiler sendikaya üye olabilirler.

B) Üyeliğin kazanılmasında yetkili orgarı, Genel Yönetim Kuruludur.

Üye[ğin kazanılması için yapılacak işlemler;

a) sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvrıru sistemine e-Devlet kapısı
üzerinden üyelik başvurusunda bulunması ve sendika ti|züğiinde belirlenen yetkili organın
kabulü ile e-Devlet kapısı iızennden kazanılır.

b) ÜYelik başvurusu, sendika tarafından, otuz gün içinde reddedılmediği takdirde üyelik talebi
kabul edilmiş sayılır

c) HakIı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu karann kendilerine
tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir Mahkemenin kararı kesindir.
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MADDE 8- SENDiKA ÜWLiĞİNiN SONA ERMESİ
a) Her üye, e - devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle ilıyelikten
çekilebitir. Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden bir ay sonra geçerlilık kazanır,

b) Sendikadan çekilen üye sendikaya bildirim tanhinden itibaren aidatı bir ay daha ödemek
mecbunyetindedir.

MADDE 9- ÜYELiĞiN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ
a) Sendika yönetim, denetleme ve disiptin kuru]lannda görev almalanndan dolayü işyerinden
ayrılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri sendikadaki üyelik sıfatları, üyelik aidatı
ödemek kaydı ile devaın eder.

b) Sendikaya üye olmak hakkına sahip olanlardan, bir işletme veya kurumun yönetim
kurullannda veya benzeri kurullannda işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanlann sendika üyeliği
devam eder.

c) İşkolunu değiştirenin sendika üyeliğ kendiliğinden sona erer,

d) İşçi kuruluşu ve şubelerinin orgaılannda görev almak üyeliği sona erdirmez.

e) İşçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek iiaere işsiz kalması üyeliğini etkilemez,

f) Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde
askıda kalır.

g) Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malulluk aylığı ya da toptan ödeme alarak
işten ayrılan işçilerin sendika iiyeliği sona erer. Ancak çahşmaya devaıı edenler ile kuruluş ve
şubelerinrn yönetim, denetleme ve disiplin kurullanndaki görevleri sırasında yaşlılık veya
malullil,k ayhğı ya da toptan ödeme alanlann uyeliği, görevleri süresince ve yeniden
seçildikleri sürece devam eder.

MADDE lG ÜYELiI(TEN ÇIKARILMA VE iTiRAZ
Sendika üyeliğinden çıkanlma karan genel kurulca venlir. Karar, e-Devlet kapısı iiaerinden
Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkanlana yazı ile tebliğ edilir. Çıkanlma karanna
karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz g[rn içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme
iki ay içinde kesin olarak karar verir, Üyelik, ç*anlma karan kesu eşinceye kadaı devam
eder.

MADDE rr- ÜsT KURULUŞLARA Üyr oı,lra tJYELi(TEN AYRILMA
l) Yurtiçi konfederasyona ve uluslararası bir federasyona veya konfederasyona üye olabilmek
için, Genel Kurul delege tam saytstnn salt çoğunluğu şarttır.

2) Yurtiçi bir konfederasyon veya uluslararası bir federasyon veya konfederasyondan
aynlmak için l inci fikra htikmu aynen uygulanr.

3) Üye olma, üyelikten çekilme ve çıkarılma kararlan, üst kuruluş tarafindan bir ay içerisinde
Bakanlığa bildirilir

SENDiKANIN ORGANLARI

MADDE 12- ZORUNLU ORGANLAR
A)
l-
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2- Sendika Yönetim Kurulu,

3- Sendika Denetleme Kurulu

4- Sendika Disiplin Kurulu.

B)

l- Şube Genel Kurulu.

2- Şube Yönetim Kurulu,

3- Şube Denetleme Kurulu_

4- Şube Disipiin Kurulu.

C) İstişari Organlar:

l- Başkanlar Kurulu,

2- Genel Temsilciler Kurulu,

3- Şube Temsilciler Kurulu.

MADDE 13- SENDiKA GENEL KURULUNUN KIJRULUŞ ŞEKLi
Sendika Genel Kurulu, teşekkülün en yüksek ve yetkili orgaru olup, Şube Genel Kurullarınca
Genel Kurul ve Seçim Yönetrneliğine göre seçilecek 200 Delege ite Sendika Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulları üyelerinden meydana gelir.

MADDE 14- SENDiKA GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE
TOPLANTIESASLARJ
Olağan Genel Kurul 4 yılda bir, Sendikanın merkezinin bulunduğu yerde, Yönetim Kurulunun
tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

Genel kurula çağı yönetim kurulu tarafindan yaptlır,

İki genel kwul toplanhsı arsındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yemin_li mali müşavir
raporu, denetleme kurulu raporu ve gelecek doneme ait bütçe teklifi Genel Kurula
katılacaklara toplantı tanhinden on beş giln önce gönderilir,

Genel Kurulun toplantı yeter sayısı delege tam sayısırırn salt çoğunluğudur, Bu toplanüda
yeter sayı sağlanamazsa, ıkinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır, Ancak ikinci
toplantıya katılanların sayısı, delege sayısının üçte birinden az o|amaz.

Genel Kurullaıda delege olmayanlar karar yeter sayısında dikkate alınmazlar ve oy
kullanamazlar.

Genel Kurul toplanhsında yalruz giirıdemdeki konular görüşülill Gii,rıdeme madde eklenmesi
genel kurula kahlan de|egelerin l/10'unun yazılı teklifiyle mi,irnkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafindan yoklama yapılır. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti
halinde genel kurulu sendika başkanı veya görevlendirdiği Yönetim Kurulundan birisi açar,
Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Divan
seçimi açık oyla yapılır. Başkanlık Divanı. delegeler arasından veya Türk-İş ya da Türk-İş'e
bağlı olan teşkilat üyelen arasından seçılir.
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MADDE 1S SENDi]G, GENEL KURUL KARAR YETER SAYISI
Genel I(urul karar yeter saytsı, toplantıya katılan delege sayıslnın salt çoğunluğudur. Ancak
bu sayı delege tam sayısının dörtte binnden az olamaz.

MADDE ,& SENDiKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
o1ağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya
da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazıh isteği iizerine altmış giiırı içinde
yazılı istekleki konulan öncelikle görüşmek üere toplanır. Talep tarihi itibariyla oliğan genel
kurul toplantı tarihine aitı aydaı az bir silre kalrnası halınde, olağanıisru genıü turuıa
gidilemez, ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınrr.

MADDE 17- SENDiKA GENEL KURULI,NUN GÖREVLERİ
a) Organlann seçimi,

b) Ttiziik değişikliği,

c) Yönetim ve Denetleme kurulları ile yerninli mali müşavir raporlarınrn görüşülmesi

d) Yönetim ve Denetleme kurulları ile yeminli mali müşavir raporlannın ibrası,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin gön§ülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü,

f) Gerekli taşınmaz malların satrn alınmasr veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

g) Konfederasyonlara üye olma ve ya çekilme,
h) Şube açma, birleştirme veya kapatına,

i) Ayn iş kolundan olmak şartı ile bir başka sendika ile birleşme veya katılma,

j) Sendıkanrn uluslar arası işçi kuruluşlanna üye olması ve üyelikten çekılmesi,
k) Sendikanın feshi.

l) Disiplin Kurulu kararlarınm incelenerek ihraç edilecek üyeler hakkrnda karar verilmesi,

m)Ti.iaükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna görev
verilmesi,

n) Sendikanın organlarında görev alan yöneticilere venlecek ücretler ile ödenek, yolluk ve
tazminatın tespit edilmesi,

o) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk, tazminatlann tespit edilmesi,

p) Üst kuruluş genel kuruluna gidilecek delegelerin seçilmesi,

q) Mevzuat veya ttizük gereğince genel kurul tarafindan yapılması belirtilen diğer işlemlerin
yerine getirılmesi, başka biı organa bırakıImış konuların karara bağlanması,

r) Genel Kurul ve seçim yönetmeliğn yapmak ve değiştirmek,

s) Genel Kurul gerekli gördıiğü komisyonlarr kurar ve komisyon raporlan kurulda
görüşülerek karara bağlanır.

t) Bankalardan kredı kullanmaya karar vermek; kredilerin teminatlnı teşkıl etmek izere
Sendikanın maliki bulunduğu menkul ve/veya gayrimenkuller iZerinde alacakhlar yararına

sis edilmesine karar vermek, ipotek alıp ipotek vermek; Sendikanınsırurlı ayni lpklar te
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gerekli taşınmaz mallann satın alınması ve/veya mevcut taşmmaz mallann satılması, satln
alınan veya mevcut taştnmazlar uzerine gerekli olduğunda sendikanın amaçlanna uygun
inşaat yaptırılması, inşaat ile ilgili her ttirlü yasat işlemlerin yapılması, tamamlanması iıe bu
taŞınmazlar üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şal,ısi ttirn haklann tesis edilmesini sağlamak;
bu konularda yönetim kurulunu vetkiiendirmek

MADDE 1& SENDiKA YÖNETiCiLERiNDE ARANACAK NiTELiKLER
Sendika yöneticilerinde aşağda belirtilen nitelikler aranr.

a) Fiil ehliyetine sahip olmak

b) Fiilen çalışıyor olmak,

c) 26.09.2004 Tarihi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanuıu'nun 53,Maddesinde belirtilen süeler
geçmiş olsa bile, zimmet, irtikap, rüşvet, hrsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat kanştıına suçundan
kaynaklanan mal varhğı değenni aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkumiyetı
olmamak

MADDE 19- SENDiKA YÖNETiM KIJRULU
Sendika Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafindan glzli oyla Genel Kunılu oluşturan delegeler
yı1,,a üyeler araslndan seçilecek bir BAŞKAN, bir GENEL TEŞKiLATLANDIRMA
SEKRITğRI ile beş üye olrnak iiaere yedi asil üyeden oluşw. Asil üye adedi kadar da yedek
üye seçilir.

MADDE 2c SENDiKA YÖNETiM KURULUNUN GÖnnv vr ITTKiLERİ
yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan soma gelen en yetloli karar ve icra organrdıı.

Sendikayı temsil görev ve yetkisi yönetim kurulu aüna başkan tarafindan kullanılır.

Yönetim Kurulunun başhca görev ve yetkileri;

1) Üyelen adına toplu iş sözleşmesi akdetmek,

2) Toplu iş uyuşmazlıklannda, ilgili makama, arabulucuy4 hakeın kurullanıa, iş maikemelerine
ve diğer yargı organlanna başwrmak, görüş bildirmek, istekte bulunmak

3) Grev karan almak, uygulamak ve kaldırmak,

4) Tizüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,

5) Kurulların kararlannı uygulamak,

6) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
7) Çalışma ve mali raporlan, tahmini bUtçeyi hazırlayıp, Genel Kurula sunmak,

8) Bütçe fasıllan ve yıllık bütçeler arasında alrlarma yapmak,

9) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak karara bağlamak,

10) Yurtiçinde ve dışında sendikanrn üyesi bulunduğu işçi kuruluşuna ve diğer resmi ve
özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve
gezilere katıl acakları tespit etmek,

11) Sendıka üyeliğine başvuranların üyeliklerinin kabul veya reddine karar vermek,
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12) Yönetim kurulu üye sayrsrnın toplantı yeter sayısının altına dUşmesi veya diğer herhangi
bir sebeple çalışamaz duruına gelmiş şube yönetim kurulu yerine yeni yönetim kurulunun
seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak,

l3) Kanun, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kuru|lara
girecek işçi üyelen seçmek ve göndermek,

|4) İş anlaşmazl ıklannda ilgili makam, merci uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurullanna, iş
mahkemelerine v.s. yargı mercilerine kanun hükiııınlerine göre başvulmak, mütalaa bildirmek
ve onlardan ıalepte bulunmak.

15) Üyelerini temsilen çahşma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, hizmet
akitlerinden, öri ve adetten doğan hakları ile sigorta haklanndan işverenle, diğer şahıs ve
kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, akitler yapmak, mahkemelerde
dava açmak, bu sebeple açtığı davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,

16) Tiizilkte belirlenen sendika amaçlarıru gerçekleştirmek için gerekli bılim ve tell-nik
bürolar kurmak ve bunlar için gerekli elemanlan bulup, çalıştırmak ve atamalarını vapmak,
sendika ve şubede çalışacaklan aomak ve bunlann ücretlenni çalışma şartlannı tespit etmek,
sendika lumayesinde çalışan işçiler için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,

I7) İşçiierin meslekı bilgilenni arttıracak milli tasamıf ve yatınm gelişmesine, reel
verimliliğn artmasına hızmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri
kütüphane basın işleri için gerekJi tesis|er kurmak, işçilerin boş zamar annı iyi ve nezih
şekilde geçirmeleri için imkdnlar sağlamak,

l8) Herhangi bir bağışta bulıınmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, işsizlik
gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardrmcı olmak ve nakit
mevcudunun %5'inden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,

19) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, üyeleri için kooperatifler kurulmasına
yardım etrnek ve nakrt mevcudunun % lO'undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere
kredi vermek,

20) Üvelenn mesleki eğitım, bilgi ve tecrübelenni ylıkseltrnek için çalışmak,
2l) Nakit mevcudunun %2O'sinden fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi kuruluşlara
yatırım yapmak. (Bu yatırımlar kararlaştınlmadan Türk-İş'le istişarede bu|unmak
zorunludur.)

22) Gerekli taşınmaz mallann satln alınmast veya mevcut taşınmaz mallann satılması
hususunda alınan genel kurul karan uyannca, gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin
yapılması hususunda görevlendirileceklen tespit etmek,

23) Başkanlar Kurulunu toplantlya çağırmak,

24) Kanuna, genel kurul kararlanna, tüzük ve yönetmeliklere aykın hareket eden, Şube
Yöneticileri ve İşyen Temsilcilerinr Disiplin Kurulu'na sevk etmek, Disiplin Kurulunca geçici
olarak işten el çekıirilınesi karar altına alınan, Şube Yöneticileri ve İşyeri Temsilcilen
hakkında kararı uygulamaya koymak,

25) Tiızfü ve yönetınelik hüki.lıınleri gereğince Şube Olağanüstü Genel Kurulu'nun
toplantısına karar vermek,

26) Yeni yönetmelik tasanlan ve mevcut yönetmelik tıizük tadil tekliflerini hazırlayıp,
Genel Kurul'a sunmak,

27) Böl
atamak,

iklen kurmak ve bu temsilciliklere bölge temsilcisi ile yeterli eleman
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28) sendika şubesinin faaliyet alanı içindeki işyerlennde çalışmalardan dolayı Şubeyönetim kurulu'na karşı sorumlu olmak iizere temsilcilikler kurmak ve atamak veya bu
konuda Şube Yönetim Kurulu'nu yetkili kılmak,

29) Şube disiplin kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin
kuru|una sevk etmek, geçici ve temelli çıkarma kararlan ile ycıneticilerin kesin olarak
görevden uzaklaştırma kararları sendika genel kurulundadır.

30) Sendika adı na şubelerde yapılan sarf ve sair harcamalan usul, kanun, ttizük, yönetmelik
uyarınca inceleyip karara bağlamak,

3l) Şubelerde çalıştırılacaklar için bUtçe dAhilinde kadro açmak,

32) Genel Kurul kararlan doğrultusunda Şube açmak, birleştirmek,

33) Demokatik yöntemlerle seçilen işyeri temsilcilenni atamak ve değiştirmek,

34) 6356 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan suçlardan biriyle mahküm olan, sendika,
sendika şubesi organlarında görevlendirilmiş kişilerle ilgili oIarak yetkili mercilerden
sendikaya gelecek yazılı bildirimlere, ilgilinin görevine son vermek işlemi de dıihil olmak
üere gereğini yapmak,

35) yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine
uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gelen her tiirlü teşebbüs ve çahşmalarda
bulunmak,

36) Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri hususlarınr karara bağlamak,

37) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

38) sendika ycıneticilennin, üyelerinin ve sendikada çalışanlann yapacaklara seyahatlere
karar vermek, (Ancak olağanustii hallerde seyahatler için bir yönetim Kurulu üyesinin
İmzalayacağ görev kdğdı tanz im edilir ve sonradan kararabaflanabılir)

39) Grev ve Lokavt süresince sendika üyelerine yapılacak yardımlan günün koşullarına
göre belirlemek,

40) Tiızüğiiul ilgili maddelennde yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususlan
yenne getirrnek,

41) Genel kurulca venlen diğer görevleri yapmak,

42) Tuzüğiın 18 inci maddesinde sayılan Genel Kurul'un yetki alaruna uygun hususlar
dışındaki görevleri yenne getırmek ve yetkileri kullanmak,

43) Sendikanın paralannın yatınlacağ bankalan tospit etrnek.

MADDE 21- SENDİKA YÖNETiM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim Kurulu ayda bir olmak iizere olağan olarak toplanır, Sendika başkanı veya
yokluğunda kendisine vekAlet eden Yönetim Kurulu üyesinin çağnsı iizerine olağanüstü
toplanh yapar.

Yönetim Kurulu'nun toplantı sayısı üye tam sayıSı salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin
salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının katıldığı tarafin oyuna
itibar olunur,

OyIamarun gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.
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yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul tıyeliğinden
ayrılması halinde en geç üç ay içinde, yönetim kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy
almış bulunanlardan başlayarak, oy sırasına göre yönetim kuru|u Üyeliği'ne çagrı yapılır.
Yönetim Kurulu üye sayısı tamamlanır, Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıklan
sonra YaPacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralannda boşalan yerlere aday olanlar arasından
görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar,

Ayrılmalar sebebiyle yedeklenn de getirilmesinden sonıa, üye tam sayısının yarısından aşağı
düşmesi halinde, GeneI kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu
tarafından bir ay içinde toplantıya çağnlır. Çağnnın süresi içınde yapılmaması halinde,
üyelerden birinin başvurması iizerine, iş davalanna bakmakla gtırevli mahalli mahkeme,
üyeler arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel I(urulu toplamakla görevlendinr.

MADDE 22- GÖREV BÖLÜŞÜMÜ vE YETKiLER
I- SENDiKA GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKiLERİ

a) sendika Tıızel kişiliğini yurt içinde ve yurt üşında başkan temsil eder, yönetim kurulu ve
BaŞkanlar Kurulu'na Başkanlık eder. Sendika gayesinde genel hükümler ddhilinde kurulacak
bütün komisyonlara başkanlık eder. Luzumu halinde bu komisyonun başkanlığını yönetim
Kurulu Üyelerinden herhangi birine devredebilir.

b) BaŞkan, sendikadaki bütün bürolann amin olup, şubeler ddhil her türlü çalışmalan denetim
ve tetkike yetkilidir_

c) Sendika adına basın toplantıst yapma ve beyanatta bulunma yetkisi başkana aittir. Yönetim
kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplanhsı ve beyanattan bizzat sorumludur.

d) Genel Teşkilatlandırma sekreteri ile birliltle tilm yazışmalan ve bütün muhasebe ve
Muamelat evrakını, eğitım ve teşkilatlanma ile ilgıli belgeleri imza eder.

e) Denetim kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir,

f) Başkan lüzumu halinde herhangi bir karar almaksızın ve belgeye dayalı otarak 500,00
TL'srna kadar butçe gereğince harcamalarda bulunabilir. ve ilk toplantıda bu durum yönetim
kuruluna bildinlir, Bu rakamlar her takvim yılında Vo50 kadar arttınlır. Bu harcama yalnız
Başkan tarafindan yapıhr.

g) Sendika yayın organınln sahibidir.

h) sendikanın ttizüğü ve kanun esaslanna göre yapabileceği sosyal faaliyetler konusunda
Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, karar altına alınan faaliyetlerin gerektirdiği Cıdeneklerin
bütçeye konulması hususunda önende bulunmak

i) Sendikanın her türlü yazışmalannı yapmak, haber almak, sendikanın ilke amaçları ile ilgili
yaytn araştlrrna ve istatistiklen denetlemek, yapılacak Toplu İş sözleşmelenne esas olacak
bilgileri toparlamak, hazırlamak ve yürütmek,

j) sendikanın iç bunyesinde istihdam edilen elemanlar ile ilgili yönetrnelik ve Toplu iş
Sözleşmesinin tatbikatından sorumlu olmak

k) sendikarun muhasebe işlerinı, ilgili yasa tüzük yönetmelik hüki.i,mleri gereğince yürütmek,
devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak

l) Mali dengeyi, lanzim edeceği gelir gider tablosu ve mizanlarla her a Yöneti

\

\-,\J

kuruluna s ak
yın sonunda ^.rrt



m)seıdika gelirlerinin toplanmasını, harcamalann bütçe esastna göre yapılmasını, müasebe
kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve müasebe biırosunu-vönetmeı<

n) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak

o) Şubelere zamanında sarf avanslarınn gönderilınesi ve sarflann gözetim ve denetimini
yapmak

P) Sendikanın taŞınır Ve t]aşınmaz mal, mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlannın
usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak

q) sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak
r) yönetim kurulunun karan doğrultusıırıda sendika taşınmaz mal ve araçlannn sigona
ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanmda venılenmesini sağlamak

s) Genel Kurul karan uyannca, harcamalar ve butçede fasıllar arasında allarmalar konusunda
yönetim kurulundan karar almak, tekliflerde bulunmak

I la|ıs|l TedlYe mahsuP ve sair muhasebe işlernlerine ilişkin belge|eri ve yazışrnaları Cenel
Teşkilatlandırma Sekreteri ile birlikte imza etmek

u) Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçelen hazırlamak ve yönetim kuruluna
sunmak

v) Sendıka gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 30 gilrı içinde Yönetim Kurulunca
belirlenecek bankalara yatırmak

Y) Yönetim Kurulu'nun bilgisi dışında Sendikanın Kasasrnda ayhk gelirin %5'inin i.izerinde
fazla para bıılundurmamak

z) sendika yönetiın kurulu üyelerinin 6356 sayıIı sendikalar ve Topltı iş sözleşmesi
Kanunu'nun 29. maddesi uyannca dUzenleyip vereceklen mal bildirimine rİ o"ıgeı".i yonetim
Kurulu Karar deftennin özel bir sahifesine yazrrıak ve bu belgeleri denetçilere veİerelq yönetim
kurulu karar defterini denetçilere imzalatııak

aa) Sendika giderlerinde almabilecek tasarruf önlemleri için Ytınetim Kuruluna tekliflerde
bulunmak

bb) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sozleşmesi Kanunu'nun 18, maddesi uyannca
sendika aidatınrn üye ücretinden kesilip zamanında sendikaya gönderilmesini temin 4in her
tülü işlemleri yapmak

cc) Sendikalar ve Top|u iş Stızleşmesi Kanunun 29.Maddesi uyarınca, her hesap ve bütçe
stresine ait bilanço ve hesaplanı ve çalrşma raporlanna ait olduğu d<ınemi izleyen 3 ay içinde
Denetim Kurulu tarafından, yılda bir kez de mali müşavir denetimiru sağlamak,

II- SENDiKA
YETKİLERi

TEŞKiLATLANDIRMA SEKRETERİNiN GÖREV VE

a) Başkanla birlikte mesai sarf eder

b) Başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkanın işlerinin yürütiimune bakar
başkanla birlikte görevlendinldigi bürolann çahşmalanndan sorumludur.

c) Başkanın ve Sendika organlarının vereceği görevleri yerine getirmek,

Genel

d) Yönetim
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e) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek
getirilmesine yardrmcı olınak,

veya bu faaliyetlerin gereği gibi yerine

f) IŞÇilerin üYe kayıtların ve üyelikten ayrılmalanna, üyelikten ihraç edılen ve disiplin cezası
alan üYelere ilışkin işlemlerini gözetmek, sendikanın üyelik arşivini diizenlemek, bu işle ilgili
görevlef yöngtmek, üye envanterini çıkarmak,
g) Şubelerin faaliyet alanlarınrn duzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin
kapatllmasl konularrnda incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ ka.annro
alınmasını için Yönetim Kurulu'na rapor hazırlayarak sunmak,

h) Şubeler için delege seçımleri ve şube kongrelerinin zamannda ve gereği gıbi yapılmasına
yardımcı olmak

i) Sendikanın faaliyet sahası dışında kalmış işyerlerini sendika bünyesinde teşkilatlanmasını
sağlamak

.1) sendika temsilcilerinin atanması konusunda şube başkarıJan ile istişarede bulunmak
suretiyle Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak,

k) Teşkilatlanan işyerindekı işçilere, teşkilatlanmarun faydalannı anlatan kitap, broşü ve
bildiri gibi Yayın organlannrn hazırlaımasını ve dağrtımını sağlamak veya bizzat toplantılar
düenleyerek, teşkilatlanmanın faydalannı anlatrnak, teşkilatlanma hususunda alınan
kaıarların uygulanmasfI sağlamak ve bu konuda başkanla birliite mesai sarf etmek,

l) Eğitim programlarınr hazırlamak ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak

m)Yönetim Kurulunca onaylanan Eğitim Programınrn uygulanmasını sağlamak

n) Eğitım faaliyetlerinin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda önende
bulunmak

o) Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yüüttilmesinde sendikarun çıkaracağ dergi,
broşü, krtap vs. yayınlar yoluyla Uyelerinin eğitilmesini temin etmek

p) Kendısine bağlı büro personel ve uzmanlannı yönetıırek, diızenli çalışmasını sağlamak

MADDE 23- SENDiKA DENETLEME KURIJLU
a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafindan ve Tiizüğün 19 uncu maddesinde sayılan
niteliğe sahip delegeler arasrndan gizli oyla seçilen üç asil üyeden teşekkül eder. Asi1 üye
saYısı kadar yedek üye seçilir. Denetleme kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda, kendı
aralaruıda bir başkan ve nportöI seçerier.

b) Denetleme kurulu toplantı|anna yalnu asil üyeler katılır. Asil üyelerden bir veya
birkaçınrn kurul üyeliğinden aynlması halinde Denetleme Kurulu başkanr yedek üye
seçimindeki en çok oy alandan başlamak suıetiyle sırayla yedekleri göreve çağınr.
Denetleme kurulu en az 3 ayda bir sendika merkezinde toplanıp sendika çalışmalannı
denetlemeye mecburdur, Denetlemenin yapılabilmesi için, kurul üyelerinden en az 2
denetçinin bir araya gelmesi şarttır, Denetleme kurulu kararlannı oy çoğunluğu ile alır.
Oylardan eşitlik halinde başkanın kahldığ taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkanlar
Kurul'una bilgi verir.

Denetçiler, denetimlerini sendika merkezinde yapa,rlar, sendikaya ait evrak veya defterlen
sendika merkezinden dışanya çıkaramazlar.
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c) Denetleme kurulu, sendıka Tiizüğü'ne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara
raporunu sendika Başkanlrğı'na venr, devre sonu raporunu da Genel kurul'a sunar.

Yönetim Kurulu'nun faalıyetlerinin Genel
yapılmadığını denetler.

Kurul kararlanna uygun olarak yapılıp

YOnetim Kuruiu'nun çaffısı üerine, Şubeterde gerekli denetimi yapar.

Yönetim Kurulu'ndan Genel Kurul'un Olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

Sendika tiiaüğıiu:ıde göstenlen diğer denetleme görevlenni yapar,

d) Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında Sendikanın mali işlerinde,
,'şy|:*l+.y:yu_yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bır raporia
birlikte bildinr. Soruşturmayı derinleştirmek tızere liızum gcırdüğü takdirde yuianda belirtilen
fiil veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektİmelerini ister.
yönetim kurulu'nun, Denetleme kuruIu'nıın bu isteği kabul etmemesi, yolsuzluk veya
u5u|5;iz]iik YaPtığı iddia edilenlere görevden el çektirrrıeme karannda ısrar etmesi halinde,
Denetleme kurulu, yönetim kurulu'ndan Genel kurul'un olağanüstiı toplantıya çağrılmasınıisteyebiIir

Görevden bu yoIla el çektirilenlerin Genel kurul'ca görevlenne iade veya sendika'dan
ihraÇlanna karar verilir, Görevlerine iade edilenlenn g:öreuden el çektirdi-kleri sılreye aıt
Sendika'dan almalan gereken ücret ve sosyal haklan senİ'ikaca ödenir.
sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa, yargı mercilerine de başvurulur.

Disiplin Kurulu, Şube Disiplin Kurulları tarafından sendikanın ihracı gerektiren suçlar
nü de belirleyerek Genel Kurul'a sunulmak uzere

hakkında haz ırlanan rapo
sendika baş

MADDE 2+ SENDiKA DisiPLİN KURULU
sendika Disiplın kurulu, sendıka Genel kurulu tarafindan tüzüğaın 19 uncu maddesinde
sayılan niteliğe- sahip delegeler ayıınd9n, giz|i oy|a seçilen 3 asil uyeden .eyduna g"ı,.
AYnı saYıda Yedek üye de seçilir. Disiplin kurulu İsil iıyeleri yapacaklan ilk toplantıda İendi
aralanndan bir başkan ve raportör ,"çerle.,

Disiplin J(urulu asil uyelennden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde,
Disiplin Kurulu Başkanı yedek üyelerden en çok oy alandan başiamu'k *... ğ,ır.u" çut,rr,
Disiplin kurulu, yönetim kurulu'nun karan tizerine toplanır, kurulun toplanabilmesi için en

= 
.2 \,,Li"|inrn bir araya gelmesi şarttır. Disiplin Kurulu karannı oy çokluğuyla verir,oylaıda eşitlik halinde Başkanın kahldığ taraf çoğunluğu sağlamış sayılir.'Disipıin İuruıu,ilgilinin yazılı savunmaslru aldıltan -sonra 

i..i"nr, -g.."gini 
yapıırnat uzire sendika

başkanlığına sunar.

DisiPlin Kurulu, sendikanın ti\züğüne, amaç ve ilkelerine aykın hareket ettiği ileri sürülen
sendika ve sendika şubesi yöneticilerı hakkında soruşturma yiparak uyan, kınaiıa veya geçici
olarak işten el çektırme cezalanndan birini verii ve sonucunu geregi yapılmak tere
sendikaYa bildiıir. Aııcak, ihracı gerektiren suçlar haklıında hazırlİdıgı- rİpoİa goruşlerini
ekleyerek, Genel Kurul' a sunulmak iizere, sendika başkanlığına verir.
Dısıplin kurulu, sendika Şubesi Disiplin kurulları tarafindan sendika üyeleri hakkındaverilen ve ilgilileıce itirazın .incelenmisi istenen şube disiplin kurulu kararlannı inceler,
sonucunu yapılması için gereğinin yapılması için sendıka başkİnlığına göndenr,

ka4lığına

]r*tL

verı
rları inceler, göruşü
r.
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MADDE 25- SENDiKA BAŞKANLAR KURULU
sendika Başkanlar kurulu, Şube Başkanlar ve sekreterlen ile sendika yönetim kurulu'ndan
oluşur kurula sendika Başkanı veya görevlendirdiği sendika yönetim kurulu üyelennden
biri başkanlık eder. kurul, sendika yönetim kurulu;nun çağnsı üzerine, en az 4 (dort) ayda
bir toplanır.

1- Başkanlar Kurulu:
a) Şubelerin Yerel sorunlarını dile getirir ve bu konuda yetiili kurullara tavsiyelerde bulunur,
b) Toplu iş sözleşmesınin diizenlenmesi ve uygulanması hakkında görüşlerini bildirir.
c) kurullaıın çalışmaları hakkında bilgi alarak çahşmalan daha rasyonel hale getirmek için
tavsiyelerde bulunur.

d) Çalışma hayatı nı ilgilendiren yasa, tasarı ve mevzuat iZerinde gönişlerini ortaya koyar.
e) Sendikanın hayatiyetle ilgili konularda görüşlenni açıklar.
f) sendikanın genel politikası hakkında istişarede bulunarak, gönişlerini açıklar.
g) Şube ilişkileri ve ortak konulan hakkında şubeler arası dengeyi sağlayıcı önenlerde
bulunuı.

Başkanlar kurulu'nca ortaya konulacak göruşler sendika yönetim kurulunca değerlendirilir.

2- Genel Temsilciler Kurulu:
Genel Temsilciler Kurulu, Sendika 

_Yönetim Kurulu'nun çağTısı üzerine 6 ayda bir topIanır,
Yönetim Kurulu gerektiğinde bu toplantıyı Bölgesel otarak da yapar.

a) sendikarun ve işyeri sorunlanrun tamamınl bir gıiırıdemle görüşür. yönetim kurulu'na
tavsiyelerde bulunur.

b) Toplu iş sözleşmelerinin diizenlenmesi ve yürütii,rn u ile ilgiti tavsiyelerde bulunur.
c) kurullann çalışmaları hakknda bilgi alarak gerekli uyan ve eleştirilerde bulunur.
d) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa tasartsı ve diğer mevzuat iizerinde görüşlerini ortaya
koyar.

e) sendikarun genel politikasr hakkında istişarede bulunarak görüşlerini açıkJar, tavsiye
kararlan çıkarır, Temsilciler Meclısi'nin ortaya koyduğu görüşler ve aldığı kararlar göz
öniirıde bulundurulur. Temsilciler Meclisi'nin kararlan ,JeyĞmlen Yönetım kurulu,nca tıi,ın
üyelere yazılı belge olarak ulaştınlır,

3- Şube Temsilciler Kurulu:

şubeye bağlı işyen temsilciler ve Şube yönetim kurulu'ndan oluşan Şube Temsilciler
Kurulu, Yönetim Kurulu'nun çağnsr iizerine 2 ayda bir toplarur,
a) sendika'nın Genel politikasını ve Şube yönetim kurulu'nun çağnlannı değerlendirir,
b) Toplu iş scizleşmelennin djizenlenmesi ve uygulanması ile ilgili sorunları görüşüp, ŞubeYönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur,

c) Şubeye bağ ı işyerlennin sorunlannı göruşüp Şube Yönetım Kurulu'na çözr nler önerirk*-M



d) Şubenin faaliyetlerinin daha verimli ve yarıırh hale gelmesi için görüş bildirir

SENDİKA ŞUBELERi

MADDE 26 ŞUBELERiN KURULUŞ ESASLARI

Şubeler Genel Kurul Kararı ile kurulur. Biri diğeri ile birleştirilebi lir veya kapatılabilir, Genel
Kurul'un bu yoldakj kararları Yönetim Kurulu taıafindan yerine getinlir.

Ayrıca Sendika Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde Şube açabilir.

MADDE 27- şUBE GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLi
şube Genel kurulu, Şube'nin en yii4<sek ve yetkili organr olup, Şubenin faaliyet sahası içine
giren işyerlennde çalışan üyelerden, sendıkalı üye sayısı soo;u iştıgı tahirde, detegelerden,
şube yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinden meydan gelir.

Kayıtlı üye sayısı:

a) 500-750 arasında olan Şubelerde, t25 Delege

b) 75l - l300 arasında olan Şubelerde 15O Delege

c) l301-2000 arasında olan Şubelerde 180 Delege

d) 200l'den fazla olan Şubelerde 2O0 Delege

MADDE 29- ŞIJBE OLAĞANtISTÜ crxBr xunuıu
a) Sendika Yönetim Kurulu kararı ile
b) Şube Yönetim Kurulu, sendika denetim kuru|unun teklifi ve sendika yönetim kurulunun
onayı ile

şube Genel k_urullannın yapıhşı, Delege seçimi tüii,k ve tijzüğe bağh olarak, genel kurul'ca
di\zenlenen "Genel Kurul ve Seçim Yönetrneliği'' uyannca yapıüır.

MADDE 2& ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI
ESAsLARI

şube Genel kurulu, azami dört yılda bir sendika genel kurul toplanhsından en az iki ay önce
olmak ve Şube yönetim kurul'unun görüşlerini de almak şartıyla, sendika ytlnetim
Kurulunca belirlenecek şubenin faalıyette bulunduğu yer, gün ve saatte toplanır.
Sendika Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şube Genel Kurul toplantısının giirıdemi yer
gün ve saati en az 15 gün önce Seçim Kuıulu Başkanhğına yazı ile bildirilir.

şube_Genel kurul'larını toplantı esas ve usullen ile kanr rusabı hakkında sendika genel
kurulları için uygulanan usuller uygulanır,

A
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c) Uye saylsı 500'den az olan şubelerde üyelerin üye sayısı 5OO'den çok olan şubelerde
delegelerin |ll'inin yazıh isteği ile ( Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği
gerekçelen ile belirtilir)

d) Şube Yönetim Kurulu ve sayısııxn yedekleri d6hil toplantı yeter sayısının altına düşmesi
halınde, 29 uncu maddedeki esaslar d.Atulinde toplanır. olağanüstti Genel Kurul'larü gündem
dışı konu|ar görüşülemez teklifte bulunulmaz,

MADDE 30- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERi
Şube Genel Kurulu'nun başlıca görev ve yetkilerı şunlardır,
a) Organların seçimi,

b) Yönetim ve Denetim Kurulu Kurulları raporlarının görüşülmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulu'nun ibrası,

d) Sendika Genel Kurul'una delege seçimi,

e) Mevzuat ve tiıziikte belirtılen diğer işlemlenn yenne getirilmesi ve başka bir organa
bırakılmamış konulann karara bağlanması, Şube Genel kuru|lannın mali ibra yetkisi yol«ur.

MADDE 31- ŞUBE YÖr\tsTiM KURULU
ş üe yönetim kurulu, Şube Genel kurulu ıarafından gizli oyla Tiizüğün 19. maddesinde
belirtilen niteliklere haiz, Genel kurulu oluşturan üye veya delegeler arasından bir başkan, bir
sekreter ile 3 üye olmak lzere,S asil üyeden oluşur. Asil üye adedi kadar da yedek uye seçilir.

MADDE 32- ŞUBE YÖNETiM KURULUNUN cÖnnv vn YETKiLLERİ
şubeyi temsil görev ve yetkisi yönetim kurulu adına, başkan tarafindan kullanılır.
kanunlann, sendika Tiiziiğünün ve sendika yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde,
şubenin yönetilmesi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şube Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilen şunlardır:

a) Gelir ve gider hesaplanna ilişkin iştemlerin yapılması, sarf yetkilen ddhilinde bulunan
harcamaların usulti,ne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara bağlanması,
sarflaıla ilgili kararlann onaylı birer ömeğinin sarf evrakr üzerine sarfin yapıldığ ayı takip
eden ayın on beşine kadar sendikaya göndermek.

b) Şube Genel Kurulu'na sunulacak çalışma raporunu hazırlamak,

c) Şube hudutları içinde resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her ti,irlü işlemteri
yapmak,

d) Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını sendika yönetim kurulundan talep
etmek,

e) Şube sınırları içinde zuhur eden her türlü sendikal itilafin hallinde
göstermek,

,X'
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f) Sendika uyeliği için, şubeye başvuran işçilerin üyeliklerini kabul veya reddi hakkında karar
verilınesini sağlamak i|zere başvurunun başvuru tarihini izleyen üç işgünü içinde sendikaya
intjkalini sağlamak,

g) Şube Genel Kurulunu takip eden üç ay içinde işyen sendika temsilcisi ve baş
temsilcilennin atanması veya değştiri|mesi hususunda sendikaya teklifte bulunmak,

h) Şube sırurlan içinde kalan işyerlerinde çalışan üyelenn her türlü m[ifacaatlannı incelemek
ve işverenler ile ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışma( mahalli
temaslarında halledemediği konulan sendikaya intikal ettirmek.

i) Sendikalar ve Toplu İş Stlzleşmesi Kanunu'nun 18, maddesi uyarınca, sendika aidat]annın
kesiliP, sendikaYa gönderilmesini teminen üye işçilerin listelerini zamanında işveıenlere
göndermek, listelerin onaylı birer örneğinr sendikaya göndermek,

ı) Şube Genel kurulu'nca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

MADDE 33- ŞUBE YÖNETiM KURULUNUN ÇALIŞMA EsAsLARt
şube yönetim kurulu ayda bir olağan olarak toplarur, Şube Başkanı veya yokluğunda
kendisine vekdlet eden Şube yrınetim kurulu uyeiinin çagnsı tizeıine olagınuıtu tğlantı
yapat.

şube yönetim kurulu'nun toplantı sayısı üye tam sayıstnın salt çoğunluğudur. kararlar
mev^cut üYenin salt Çoğunluğu ile alınır, Oylann eşitliği halinde toplantİ Başkanrnın katıldığı
tarafin oyuna itıbar olunur. oylamanın gizli veyı açık yapılması §ube y<ınetim kurulu'nun
kararına bağlıdır. Şube yönetim kurulu üyelennden bir veya birkaçının herhangı bir nedenle
kurul üyeliğinden aynlmaları halinde Tüzüğiin 22 inci madiesi hukıimlen uyguıınr.

MADDE 34- GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKiLE& ŞUBE BAşKANININ GÖREV VElTTKiLERi
I. ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKiLERİ
şubeyi, Şube Başkanr temsil eder: Şube Başkanı, Şube yönetim kurulu'na ve şubeden
|_urula9a\ komisyonlara başkanlık eder. Ltizumu halinde bu komisyonlann başkanlıgını
Yönetim Kurulu üyelennden herhangi birine devredebilfu.

şube Başkanı, şubedeki bütün bürolann amiri olup, her türlü çahşmalan denetlemeye ve
tetkike yetkilidir.

Seketer ile şube yazışmalannr, müasebe ye muamelat evralrl annı imza eder.

şube Başkan şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ijzere her ttirlü tedbiri alır.
II. ŞUBE sEKRETERiNix cÖnBv vB YETKiLERİ
şube başkanının bulunmadığ zamanlarda başkantn görev ve yetkilerini kulianır.

Şube işlemlerinin yürütülmesi, şube bü,rolannın seketerine aittir.

şube yönetim kuıulunca ve şube başkanı tarafindan verilecek sair görevleri yenne getirir.

Şubenin mali konularındaki bilctiunle işlemlerini kanun ve tiizük hükiimlen ile sendikarun
yetkili organlarının talimatlan ddhilinde yürütiiır.

l
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MADDE 35- ŞUBE DENETLEME KURULU
a) Şube Denetleme kurulu, Genel kurul tarafindan Tüizüğitı 19 uncu maddesinde sayılan
nileliğe sahip üye veya delegeler arasından seçılen 3 asil üy;den oluşur. Asit üye sayısı kadar
da yedek üye seçilır.

Şube Denetleme Kurulu üye sayısıntn salt çoğuntuğu ile toplanır. Toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar verir,

Denetleme kurulu, sendika Denetleme kurulu'nun çalışma şeklini di\zenleyen Tirüğün
24.maddesi hükilrnlerine kıyasen çalrşıı.
b) Şube Denet[eme kurulu, Şube y<inetim kurulu'nun faaliyetlerinin yetkili organların
kararlanna uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler,

sendıka ttizüği.lrıe uygun olarak gerekli denetimı yapr, Ara raporunu şube başkanına verir.
Devre sonu raporunu da şube genel kuruluııa sunar.

Gerekli gördüğü hallerde, Denetim kurulu bu raporunu sendika başkanlığına g<lnderir.

MADDE 3C ŞUBE DİSİPLiN KURULU
şube Disiplin kurulı! Şube Genel kurulu taıafından Tiaüğriüı 19 uncu maddesinde sayılan
niteliklele haiz üye veya delegeler arasından gizli oyla seçiıen ıiıç asil üyeden meydana gelir
ve aynı sayıda yedek üye seçilir.

Şube Disiplin Kurulu, Sendika Disiplin Kurulu'nun çalışması ile ilgiIi Tüzüğıin 25 inci
maddesi hükümlenne kıyasen çalışmalannı yürütür.

Şube DisiPlin Kıırulu, Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelenne aykın hareket ettiği ileri sii,rülen
sendika üyelen hakkında soruştulma yapar ve uyarı veya kınama cezalannda-n birini verir,
sonucunu şube genel kuruIuna ve diğer ilgililere bildinr.

şube Disiplin kurulq sendika'dan ikacı gerelctiren suçlar hakkında hazır|ayacağı raporlan
sendikaya göndermek iizere, Şube Başkanrna sunar,

MADDE 37- ŞUBE FAALiYETLERiNDE UYULACAK ESASLAR
sendika şubeleri, sendikanrn genel itke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda
bulunamazlar.

MADDE 3S- SEÇiMLERDE UYULACAK ESASLAR
sendikanın ve Şubelerinin zorunJu organlarına, 6356 sayılı sendikalar ve Toplu İş sözleşmesiyasası'nda belirlenen esaslar dıihilinde genel kurulca hazırlanacak ..Genel'kurul ve deçimyönetmeliği" ne göre serkst, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre delege veya
üye seçimi yapılır,

Zorunlu organlara seçilecek asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

MADDE 39- SENDiKANIN GELiRLERi
a) Üyelerinden alınacak uyelik aidatı,

b) Sendikalar ve Topu Iş Sözleşmesi Kanunu'nda belirtilen da
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yanışma aidatı,

V

ı



c) sendikalar ve Toplu İş sözteşmesi kanunu'nun göre yapılacak faaliyet|er ile eğlence,
konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

d) Bağışlar,

e) Mal varlığı gelirlen, mal varlığı değerinin devir, temlık ve satışından doğan kazançlardan
ibarettir.

f) sendikatar ve Toplu iş sözleşmesi kanunu'nun bağış alınamayacağını belirlediğ kurum
ve kuruluşlardan her ne nam a]tında olursa olsun, bağış ve yardım alınamaz.

MADDE 40* SENDiI(A ÜyB aİları
SendikaYa kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık aidatı, bir günli,iık çıplak ücreti (kargsaat ücıeti)
tutandır. Aidat kesilmesi esas ve usul]eri hakkında, sendıkalar ve Toplu iş sözleşmesı
Kanunu'nun hükümlen uygulanır.

MADDE 41- SENDiKANIN GİDERLERİ
Sendika, amaçlan ve faaliyetleri dışında harcama yaparnaz, bağışta bulunamaz.

Sendika, gelirlerirun %l0'unu üyelerin mesleki eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini arttırmak için
kullanmak zorundadır.

Sendika, üyeleri ile çailştlrdığ kişiler dıihii hiç kimseye borç veremez.

sendika, envanteI defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfina giren her türlü eşya ve malzeme
hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

MADDE 42- BÜTÇENiN DÜZENLENMESi
Bütçe, sendika yönetim kurulu'nca hazırlanır, Genel kurul'un onayına sunulur ve kesın
şeklini alır.

Bütçe, dört yı|lık devri için ve her yıllığı ayrı ayn olmak were hazır|anır. Hesap Dönemi
takvim YaPllır. BütÇede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul mal karşılıklan
ayrl ayn gösterilir.

MADDE 43- SENDiKACA TUTULACAK DEFTE& DosYA vE KAYTTLAR
Sendika, aşağıda yazılı defter ve kayıtları tutmak zorundadır:

a) Üye kayıt ve üyelik sona erme listelen,

b) Genel kurul, yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu ve disiplı'n kurulu karar defteıleri,

d) Gelen ve giden evrak kayıt defterlen ile zimmet defteri,

e) Aidat kayıtlan, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir
f) GeIirlere ilişkin kayıt ve defterleri

g) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirb aş sınıfina giren her tülü eşya veya malzeme
demirbaş deften

Tutulması zorunlu defter
Yönetıneliğinin 36'ncı
Müdürlüğün

ler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde Dernekler
maddesinin birinci fikasına göre notere veya İl Demekler
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Sendika tutmakla yükümlü olduklan defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.
Sendika btıtlin defter ve be|geler ile bunların dayanak ve eklerini hizmet binasında bulundurur
ve ilgili oldukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak on yıl süreyle saklar,

MADDE 44_ MAL nİı»inİıri
Sendika ve Sendika Şubelerinin başkanlan ve yöneticilen seçimIe geldiklen görevlenn
kesinleşmesi tanhini izleyen iki ay içinde kendilennin, eşlerinin velayetleri alhndak çocukJanna
ait mal bildirimlerini, Sendikalaı ve Toplu iş Sozleşmesi Karıununda 29. Maddesi ve 3628 sayılı
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlrıkla Mücadele Kanuıu uyanıca vermek
zorundadır.

Bu bildinm Genel Başkanlığa verilir. Bu belgeler Yönetim Kurullannın karar defterlerinin özel
bir sayfasına yazılır, Bu sahife denetçiler tarafındrı imza edı]ir,
yedek üyeler mal bildirimlerini göreve geldikleri tari}ıten itibaren iki ay içinde vermek
zorundadırl ar.

Bu zonuıluluğa uymayanlann Sendika veya Sendika Şubelerindeki Yöneticilik sıfattarı bildırim
sürosinrn bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.

Mal bildiriminde bulunan kişiler görey silrelen sonunda tekrar seçilseler bile yukandakr esaslara
göre yeniden bildırimde bulrınmak zonındadır|ar.

AYnl görev süresi içinde mal bildirimleri bir defaya müsus olarak venlir ve yöneticilerin
göreünin sona ermesinden itibaIen 5 yıl süe ile saklanır.

Mal bildiriminde yazıh olanlar açıklanam az, aıcak yargı mercilerince ve denetleme veya
ınceleme yetkisine sahip dığer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.

MADDE 45- MAL İ«risanr
Sendika, amaç ve görevlenni gerektırdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.

MADDE 4G ÜsT KURULUŞ Ür.rı,iĞi
Sendika, Turkiye işçi Sendikalan Konfederasyonu (TÜRK-iŞ) ve Kti,resel Sanayi İşçileri
Sendikası (IndustriAll Global Union) ve IndustnAll Avrupa Sendikası (IndustnAll European
Trade Union) üyesidir.

MADDE 47- ÜST KURULUŞ TALiMATLARINA UYMA ZORUNLULUĞU
Sendika Şubeleri, sendikanın, Sendika'da TÜRK-iŞ Konfederasyonu'nun Kanun ve ti\zük
hiikümleri doğultusunca vereceği talimatlara uymak zorundaür.

MADDE 48- KONFEDERASYONUN SI,NDiKAYI DENETiMİ
Tük-iş konfederasyonu, sendika'run gelir ve giderlerini sarf yerlerini ve her ttirliı
faaliyetlerini denetler.

MADDE 49- GÖREVLiLERiN ÜCRET TAZMiNAT VE sosYAL HAKLARI
a) Sendika'da görevli personel Yöneticiler şunlardır:
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Genel Yönetim Kurulu unvanlı kadrolara seçilen; Genel Başkan, Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri ile faaliyet alanı içindeki fiiIi aidat ödeyen üye sayısı 400'den yukarı olan şubelerde
Şube Başkanı ve l300'den fazla fıili aidat ödeyen üye sayüsü olan şubelerde Şube Seketeridir.
profesyonel olarak görev yapan Şube Başkanı ve sekreterlen; Şube Genel kurut tarihinden
sonra fiilj aidat ödeyen üye sayısr l30l'in altına düşmesi halinde Şube Seketen,40l'in altına
düŞmesi halinde Şube Başkanlan Profesyonel ücretli yöneticilik sıfatlarını 6 ay süreyle
korurlar,

Ancak, şu anda l301'in altında olan Şube Sekreteri ile 401'in altında olan Şube
Başkanları'nln durumu üye sayılannın artrnası haIinde yeru üye sayılannn Şube seketen için
l3Ol'in- usttınde Şube Başkanlan için 40l'in üstiıne çıkması halinde tekar profesyonel
yönetici ücreti alabilmeleri için geriye dönük 3 ayhk fiili aidat ödeyen üye ortalaması goz
önüne alınacaklır.

SeÇimle ücretli_ olarak Çalışan yöneticilere verilecek ücretler sendika ve şubelerin yönetim
kurulu üYeleri ile BaŞkanlıklannda görevli yöneticilere verilecek ücretler, her türlü;denek,
yolluk ve tazminai|an, Genel Kurul tarafindan tesp|t edilir.
b),Sendika hizmetleri iÇin geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, giirıdelik veyolluklann tavanı da Genel Kurul tarafindan tespit olunur.
c), sendika ve sendika Şubelerinde çalıştırılanlann iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlaraödenecek ücret, ödenti, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklan ioİit", srroİt"'Yon"ıi.Kurulu yetkilidir, Bu hususlar Tahmini Bııtçe;de ve Genel Kurul]a sunulacak FaalıyetRaporu'nda gösterilir.

d) sendika, yönetici ve çalışanlann sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklannı garanti eder.Bu hususlar sendika yönetim kurutu taiafın-dan hazırbtranbir yonetmelikle düzenlenir.
e) sendika merkez ve şube organlannda, seçimle ücretli olarak çalışan yöneticilerden, seçımegirmeyenlere, yeniden seçilmeyenlere, .."Lırıik 

"ea"niyıe 
ayrılanlara, istifa edenJere, veyabaŞka nedenlerle Çekilme|eri, seçime girmemeleri lıalld kendilerine, vefat edenlerin yasalmirasçılarına seçimte ücretli olarak yöneticilikt g.ç"; h";;t;;.; il,'lç. jj"gurırt t.,

}ı:retir.q 
(her tülü sosYal yardım ve. ikramiyelen İİe diger tıdemelerin 3s'glıne irİÜ"İ.a"."ı,tutan dahil) brüt tutart net tazminat olarak öienir. Vergi-ve sair kesintiler ;Jd;; k;;şür,r.

seçimle ücretli yönetici olarak çalışaı yöneticilenn, lazminatları zorunlu organlaraseçildikleri her genel kurul sonrası, tıaminat-haklan ls jm içinde isteklen ve müracaatlanhalinde, kendılerine veya vefatı halinde kanuni *"u.giu"iu t o"nerek tasfiye edilir.
f), sendıkada çalışan personelın kıdem tazninatlan kanun hiiılrümlen d;ihilinde her biı hrzmetyıh için 35 giinli,ik ücret iizerinden ödenır.
g). seçimle ücretli yönetici olarak çalışan yöneticiler 30 gtiırı yıllık ücretli izin hakkınasahiptirler,. Aksine bir yönetim. kuruiu kararı oı.uJrtçu-tı...tli iznini yıl içinde kullanmakzorundadırlar. Kullanmayanlar, bu haktan vazgeçmiş rry,ü,.lu.

MADDE 50- BiRLEŞEBİLECEK GÖREVLER
Merkez ve Şube Yöneticile": }.i9ih biluıyesinde başka bir göreve aday olabilir, seçilebilirve her iki görevi birlikte yürütebilirler. a"cat c"o"ı-ü"rĞ yöneticileri, birden fazla merkezorganında Şube yöneticilen bird9l.faz|1 şube organında (tenel kurul tuiıç; g.i.", 

"ıo,n-ıu,ProfesYonel olarak ÇalıŞan yöneticiler, birden fazİa pJsy-one| g<ireve ,"çiıai"lı".i.,J., ,ro"..üst görevin ücretini alabilirler

Y (Lo/r/ ,



MADDE 51- YOLLUKLAR vE ÜCR_ET KAYIPLARI
a) Sendika Genel kurul toplantısına iştirak eden ve Sendika zorunlu organlannda görevli olan
üye veya delegelerin yol masraflan ile yolluklan sendika tarafından ödenır.

b) Sendika denetleııe, disiplin, başkanlar kurulu üyelerinin toplantılara katılmalan dolayısıyla
varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.

c) Sendika şubelerinin denetleme, disiplin kurullan üyelennin toplantılara katılmaları
dolayısıyla varsa ücret kayıplan ve yolluklan sendika şubelerince ödenir.

MADDE 52_ YURT D|ŞINA GÖNDERiLME
Sendikaca görevli olarak yurtdışına gönderilen yönetici, temsilci personel ve müşavirlenn
ücret ve yolluklan sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yolluklann mikları ve esasları
Genel Kurulca tespit olunur.

MADDI, 53- TÜzÜK DEĞiŞiKLiĞi
Sendika Ana tıuüğij,ırıde yapılacak değişiklikler Sendika Genel Kurulu'nun üye tam sayısının
2/3 ekseriyetinin oyu ile mümkündür. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranroaz, Ancak bu toplantıya katılan üye

sayısı, yönetim ve denetim kurullan üye tam sayısının iki katlndan az olamaz Toplantıya
kahlan üyelerin 2/3'U çoğunluğu ile karar alınabilir.

Tüzükte yapıIan değşiklik|er TURK-IŞ'e bildirilir

MADDE 54- FESİH VE TASFİYE
Sendikanın fesih kararını Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul alabilir, Fesih karan Genel
Kurul delege tam sayüslnın 2/3' iiırıün oyu ile alınabilir. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle
toplanlı n ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aıanmaz. Ancak bu toplantıya
katılan üye sayıst, yönetim ve denetım kurulları üye tam sayısının iki katından az o|amaz.
Toplanhya katılan üyelerin 2/3'ii çoğunluğu ile karar alınabilir. Sendıkanın fesü halinde
mamelekr üyesi bunduğu iist kuruluşa dewedilir.

MADDE 55- ADLi TAKiBATA UĞRAMAK
Sendika Şubesi veya Sendika yöneticilerinden bir veya bir kaçr Anayasa ve Sendikalar ve

Toplu İş sözleşmesi kanunu,nun saydığı suçlar dışında sendikal faaliyet sebebiyle adli

takibata uğraması Veya bu suçtan mahküm edilmesi halinde Yönetim Kurulu'nca gerekli

tedbirler alınır,

Sendika Şubesinin Karar alınasını engelleyecek miktarda üyenin takıbata ugraması halinde

Sendika Yönetim Kurulu, Sendikanın karar almasrnı engelleyecek miktarda üyenİn takibata

uğraması halinde de Sendika'nın bağlı bulunduğu üst kuruluş gerekli tedbirlen alır.

MADDE 5G SENDiKANIN KURUCULARI

Sendika kurucularının açık kimlikleri aşagda gösterilmiştir.

S. No ADI VE soYADI DOĞUM YERİ TARİIiİ TABiYETi

1 Abdül SİPAHi ist

2. Satım DEMiRTAŞ ist
]7 A*tj.u+

anbul

anbul

l93 8

t 330

TC
T.C il



3. Osman ÇİL
4. Mustafa ÖZc|L
5. KamberKARABAĞ
6, İsmail DEDE

7. ismail PiYADE
8. Mehmet TAYIŞ

9. İsmail UYGUN

llgaz

I|gaz

Erzincan

Ilgaz

Ilgaz

Van

I|gaz

l336

|334

l330

l929

1340

l313

1340

T,C

TC
T,C

TC
T.C

TC
T.C

MADDE 57- TÜZÜK VE KANUNLAR
Bu Tlızük'te mevcut kanunlara ve çıkacak kanunlara aykırı olan ııaddeler Hii,kümsiiz sayılır.yerine kanun Hükmü geçerlidir. ilk olagan Genei kurul'da Hükriırnsiıa olan maddede
Kanuna uygun halde dtlzenlenir

MADDE 5s- YÜRüRLÜLÜK
DERİ, DOKUMA VE TEKSTİLDEN YAPILAN HER TÜRLÜ GiYiM EŞYASI iŞLEME\GRLERI iŞÇiLERi SENDİKASI (DERITEKS SENDİKASI),na ait bu tuziı| 21-22Ağıstos.202l tarihinde yapılan 33.olağan Genel Kurul Toplantısinda, en son değişiklikleri ilebirlikte kabul edilerek, yürtı,rlüğe girmŞir.

DERİTEKS SENDİKASI

2r-22 AĞU§TO§ 202t TARi}IiltDE, YA}tr-AN
33. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

KARAR-r
Sendikamzın istanbul ve izmir il hudutları d6hilinde bulurıan gayrimenkullerinin ihtiyaçlar
çerçevesi içinde satılmasına yeni bina almıp yapılmasına ve bu kbnuda yönetim kuruıu'na
yetkı verilmesine karar verilmiştir.

KARAR-2
ihtiyaçlan doğrultusunda ihtiyaç duyulduğu takdırde banka

ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki ueİiümesine karar verilmiştır.

sendikamzın
kııllanılmasına

KARAR-3

kedisi

Sendikamrzın uzun yıllar Genel Başkanlığı ytlrüten Musa SERVi'nin sendikamızın onursal
baŞkanı o[arak kabul edilmesine ve OnurJal Başkan olarak tecrübelerinden yaralanmak tizere
sendika ile ilgili önemli konularda kendisinin görüş ve önerilerine başv-urulmasına kararverilmiştir.
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