
AilAnjaJK

ilADDE 1 ıı{
D

a.sendikanln adr :

I![opj,,9ryq,BoY.ma.Giyecek ve iplik sanayl lşileri 6ÖaGİS) sendikasidır. sendikanın Kısaliılmış adı
(TOBGIS )dir.

b.Sendikanın ertezi:
Sendikanın Genel Me*eziAsmalı Mescit tlah. Meşnrtiyet Cad.Toptaş Apt No.1o5 / 9 Bey€ıu/ ısTAı{BuL

c.§endikanın Genel ile*ez Adıaı ihğişikliği :

Sendikanln Genel Meİkez Adrc§ini il Hudutan içindeki Adr6 değişiHiğine TÖBGIS Genel Me*ez Yönelim
Kurulu Yetkjli' dir.Sendikanın il Hudutan içindekiAdres Deği$Riğ Tjz-ük değişiklifiiGĞ;.

ilAIDE 2 sEırDıKAılıı{ FAALİYEr GöSTEREGEĞı ısKotu :

6356 SaYı|ı Sendikahr ve TÇlu İş Sıiz|Emesi Kanununun 4.Maddesinin-( 1 ) lş Kollan bu Kanunun ekindeki
cetvelin S.sırasında gostuilen Dokuma ,Hazır giyim ııe Deıi işkolunda eaaryet gısİrıİefteaİr ıyİİi[oıunoan sayıanAsll iŞe. Yaidrmcı olaıak yurutı|en işler ile 

-niteliği 
bakımİndan işyeriniİı e-klenlileıi oırnt,*j.a;ı,'İİİ tiırlü dokuma

:':1*',*.rffil.İü:.İ.,rIl19L*, eşyası yapımı Çrribq ),iplık sinavi 1 sun,i ve serıteıii ryJ'ii[n dahil ) ÇırçırŞanaY ( lololıl. YaPml dahal) Çamaşırtıaneler. iitii,kola,Boyama ve temideme işleri,Dg1i hazİ giyim ve bu' i$erin
mütemmimi sayılan i$eri ve buralaıda ça|ışan işi|eri kapsamİm ahr.

ilADDE 3 sEİ{Diı(ANlN AilAcı :

. _ Sendika ÇalıŞma iliŞkileıinde üye|eıinin elonomik ve sosyal hak ııe menfaatannı koruma ve geli$me amaqnı
F_1':1!, 

.i*|:, g"ıÇekle$ililmesi. için ,Deüetin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez biittinlüğünün ı,ornm"ari'r. ATATÜii
ll|(ebnnin ygşatlması dogrultısunda demok atik İlkeleiden sapmadan;

a.uyelerinin yaptıklan işe uygun ve insanhk onuruna yakışır adaleti bir ücıet sağlamap çahşır.
U .lvePlnin şlgcere giivenle_bakmalannı saglayacat Ğyal gwenlik sisteminT gelişİnÖvJ çalışır.c.lJyelerinin Beden ve Ruh sağhğını koruyacai v6 gefişmejini üğıayacak öndĞilmai:- - '
d.Milli geliri artlrmak Ve arbn milli çlirden üyelerinin aaaleti Oiİ ğlHe p"y draİİ* oı.nak sağlaıTpk uzere

çaba haıcar.
e,DjL ı*" cinsiYet, siYasal, düŞünce, felsef inanç, din ve nnzhep ayrımı gozetııelaizin, çalşmanın bplum

YaŞaYıŞırdaki Yerini ve tirıemini kavıamış, bu konudaki hak ve gonvlerinin Üıi*ın. ,İ-ş ui, üy" ttİğ, oluşfurmak
i$n çahşır.

f,Sendika, demokıalik ve ozgür.sendikacılık.ü|küsüne bağh ka|mak kayf ve şart ile üyelerinin sosyal adalet,sosYa| giiııenlik ve insan haklan ile_ yıtanda belirlilen amağar 
-ugruna 

yapaĞak|an çalışmalah ve beninsemeyi ve
desteHemeyi başhca ilkelerirıden biri sayar.

g.Yukandaki ilkeleri gerçek|Eliımek amacı ile işkolu i$nde sendikayı geli$irir.

ilAIıDE 1 sEİ{Dıı(Aİ{lıl cAtısIA Bıcıfı- GöRn, vE YEIKİı.ER|:

A.sendikanln çallyna biçimi:

. _. . . tdik? ÇrhŞmalann| geıÇekleŞtjrmek üeıe Anayasanın koyduğu i|kelere ve ona uygun olarak çıkanlan yasalan
baglı kalırAırn$an uğruna deınokıalik ilke|eıden sapmaz ve sapaıır;.

B.Sendika'nın goıev ve yetdkfi:

lleüzuaraj,.dogan hak ve yeftilerini kullanmaktan başka,
a.Toplu iş sıizleşmesi akdetıe(
b.Toplu iş uyuşnazlığü çıkaımak,
qToPlu iŞ uYuŞınazhklan ile 

,ibili nnkama, arabulucuya, hakem kurallanna, iş nuhkemelerine ve diğer yargı
organlanna başwrmak, goniş bildiınnk, isbkb bu|unmak,
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d.QhŞma haYahndan, meızuatbn, toplu iş sodeEnesinden, örf ve adeterden dogan hususlarda işi|eri teınsilen
veYa Yazılı baŞwrulan uzerine nakliye, neşir ve adi şi*et mukave|eleri ile hizmet akdinden dogan hakİİn ve sigorta
haklannda üyeleıini ve mirasçılarını temsilen davaya ve münasebete açı|an davadan ffirü husumeİe ehil olmak,

e.Greve karar vermek ve idare etnek,
f.Uluslararasl iŞi kurulu$anna üye olmak, üyelikten ayılmak, uyesi bulunduğu uluslanrası işi kuruluşlanna

delege, temsilci ve gtıdemci $indermek,
g.Sendikalar kanunu gereği işyeri sendika temsilcilerini ahnnk ve görevden almalç
h.FaliYette bulundugu işkolu ve iş yerlerinde çalışan iş$|erisendika ilkeled ehat1dan örgutemek,
ı.Tüzel kişi ohrak gene| hükümlere gore sahip olduğu yet<ileri kullanmak,

.. j.ÇalÇnıayı doguran hukuk ilişki|erinde sosyal sigorblar, eıırcHi|ik ve benzeri haHann kullanılması ile ilgili olaak
üyelerine ve mirasçılanna adli yaıdımda bulunmak,

k.UYe|ainin rnesleki bilgileıine artıraca(milli bsamıfu \re yatınmın gelişmesine,red ııerimliliğinin artnasına
hİzmet edecek kurs Ve konferanslar teıtip etmek, sağhk ı/e spor bisleıi ,kiıtuphane,basım işleri bsisleıiİurmak,işileıin
boş vakiüai iyi bir şekilde geçirmelerine olanak sağhmak.

ı..Bagışh bu|unmak ve nakit mevadunun %5'inden fazla o|mamak koşulu ile
evlenme.hasblık,ihliyadık,ölüm,sakatık, işizlik gibi hal|eıde yaıdım ve egitim amaçlı sandıklar kurmak ve kıedi yotu ile
yardımcı olmak.

m.BağıŞb bu|unmak ve nakit meva,ıdunun %10 unu geçınemek uzeıe iiyelain Kooperalif kurnulanna yardıma
olmak. n.Uyeleri i$n mesleki biği ve beceıilerini arhnd çal§malar yapmak.

o.Nakit Mevgıdunun %20 sini aşmamak koşu|u ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yafunmlar yapmak.

. . P.Gaye_v9 qöıeüerinin geıektiıdiği her neü mülk edinmek(Iü*iye Cumhuriyeti hudufan d;hilirıde dilediği yerden
ve kimselerden diledİği bedelııe şrtarla hisseliııeya bm gyrimenküller almaya,bede|lerini odemeye,Sendika |ehine vaki
olacak ferağ bkİirini kabule ve tescili talebe,ilgili dairelerdeki işlerini takibe ve tapu senedine teseilüme,satın alacağl bu
gaYdmenküller ı2erine inşaatar yaptrnnya,belediye imar müdüdııgü,hpu,kadosbo ve sair alakalı daiıeleıdeki işTuini
hkiP,bra ve ifaye ruhsatını çıkaımaya,proje tasdik ettirıınye,mühendis,mimar ve kalhlada nrukavelecr akdine ııe
feshine,imar durumunu çıkaıtnaya,iskan iznini almaya,cins tashihini yaptırmaya,muab-katte bulunmaya,liizumlu evıak ve
sicilatı imzaya kat mülkiyab lGnunu hükümlerine göre kat iıtifukı re kat mülkiyeti hakiı kuımaya,bunİ ait dilekçe,mimari
Projeleri,plan |!$9,fulogptyonetim ğanı vesair vesaiki,ıesmi senedi hnzimle imzaya,kurulmuş Veya kurulacak kat irtifukı
hakkını,kat mülkiyeti hakkına çeviımeye ve sahn almak şaftyla ve Sendikanın sahiti bulunİcağİ gaıimenkulleri (satışa
dair Me*ez Yönetim Kurul karan almak ve Satış prtan bu karara uygun bulunnak şar@a ) kısnnn-veya nannn jiıeoigi
bedel ve Şartlada,diledği kimselere satnaya,satş bede|ini tahsil ve atıaı kabza-ait 6lau6u apu dainleıinde ırıemuİ
1ng.ngusy 

huzı.ırufa furağ bkirini ifaya,ahosı adına tescil ettirmeye,bedelden mütevellit lGnuni ipotekler tesisine ve
fekkine,iPotek ve fek hkrirleıini kabule ve ifuya bey nadi akti mukaveleleri hnzimine ve imzasına,şartarını tesbite ve
icasında fesh ııe ibraya,bi|umum Deüet deııair müessatı,eşhasl hakikiye ve hükmiyeler nezdirdeki her tıı|ü muamelah
takip ve icraya ııergi ve nisümleri tediyeye,depoziteler yatırmaya ve geri almaya,elehirik su ve doğalgaz şi*etleri ile
mukaveleler imzasına ve feshine bağlatım işlerini ifaya ve lüzumlu ewakı aK ve imzaya,ou husııslarda
Sendikayı tek§le muzun ve selahiyattar olarak Genel Başkan ve Yönetim Kurulu uyelerinden biri olmak üzeıe
İkisi birden yetkilidirler.Bu yetkilerini lüzumlu bir ki$ye veya kişileıe vermek wıeti ile de kul|anabilir|er.

sEİ{DıKAYA ürc oırıiiveürreıı cıKAR|["tA
Iil^DDE 5 SE}|DIKAYA ÜYE ottA:

c.Sendikaya üyelit Bakanl*ça Sağlanacak elektonİk başıuru sistemine e-Devlet kapısı Ezerinden
ğinde belirlenen yetkili organm kabulü ile e-Dev

a.SendikaYa üYe olmak serbestrir. Hiç Kimse Sendikaya üye olınaya veya ğe olınımaya zorlanamaz
.\çİ ve İşverenler ayn işkolunda ve aynr zemanr|a [iıden çok sendikaya üye olamaz Ancak aynı işkolunda ve
a)mr 7'mande farklr §verenlere ait işyerlerinde çalşan işiler birden çok sendikaya ğe olabilirğ-işi ve işve
reı-lerin bu hilhe aYkın şkilde birden çok sendikaya üye olmalaıı halinde sonraki İyelikler geçersizdir.

b.Bir §erinde Yardımcı işlerde çalrşaı. işçiler de, işyerinin girdiğ işkolımda kuutu bir sendikaya uye
olabilir.

üyelik başvurusunda bu]unulınasr ve seııdika tiizii kaprsı
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iizerindeıı kazanılır. Üyelik başnırusu sendika tarafindan ofuz gtln içinde reddeülmediğ takdiııcle üyelik tale_
bi kabul edilniş sayıiır.Ilaklı bir neden gösterilmeden üyelik talebi kabul edilıneyenler,bu karann kendilerine
tebliğini takiben ohız gün içinde dava açüilir.Mahkemenin karan kesindir. Mahkeınenin davacı lehine karar
vermesi halinde,üyelik ret karannın alın<iığ tarihte kazanıJmış sayıJır.

MADDE iUYEıioırı :

Sendikaya kayıtı üyelerin odeyeceği aylık üyelik aidatı, ,ayhk çıplak ücretin yüzde ikisi tutand|r kadardır..İş bu
aidat her ay ödenk. Aıdat keş;/mesi esas ve usıJllei halüında üılilıalar ve toplu § Söz/Eme§ t6nun un 18.rni naddesi
ile toplu § sizleşıııesı hükümleri uygulanır.

lilADDE 7 sEttDiKA ıjyruĞiıvıil sorı ERırEsi t/E AsKrYA AUİülİASl:

a.İşçi ,serdikada tiye ka|maya veya üyelikten aynlmaya zodanamaz.
b.Her üye +Deüet lGpsı üzeıinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiy|e üyeliKen çekilebilir.E-Deüet Kapısı

üzerinden yapılan çkilme bildirimi elektonik orbmda eş zamank olarak Bakanlığa ve Sendikaya ulaşır.
c.Çekilme,sendikaya bildirim taıihinden itjbann bir ay sonra gaçeriilik kazanır.çehlenin bir ay|ık süre içinde

başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik bu sürenin bitimi brihinden itibaren geçeılilik kazanılmış sayıhr.
d.Serdika üye|iğinden çıkanlma karan Genel kurulca verilir,Karar e-Devlet kapsı iizenden Bakanhg elekbonik

ortamda bildirilir ve çıkanlana yazı ile tebliğ edilir.Çıkanlırıa kaıanna kaşı üye,karann bb|iği brihirıden itibaren otz gün
i$nde Mahkemeye itiraz edebilir .Mahkeme 2 ay iÇnde kesin olank karar verir.Uye|ik Çıkanlma karan kesinleşinceye
kadar devam eder.

e.SGK dan yaşlılık veya nıalullük ay|ığı ya da toptan odeme alarak işten ayılan işileıin üyeliği sona eıer.Ancak

çahşmaya devam edenler ile kuruluş ve şubeleıinin Yönetim denetim ve Disiplin l«ırullannın asil ve yedelderinde ki
göreüeri süresirdeki üyelikJeri devam ederAyrıca giireüai sırasında yaşhlık ve malullük ay'ğı yada topbn ödeıne
alanlann üyeliği,göreüeri süıesince Ve yeniden seçi|dikleri sürece devam eder.

f.lşkolu deg§tirenlerin üyeliğ kendiliğinden sona erer.
g.İşi kuruluşu ve şubelerinin oıganlannda griıev almak üyeliği sona eıdirmez.
h.İşçi sendika§ üyesinin bir yılı gegneınek ızeıe işiz kalması üyeliğini et<ilemez lşinin yeniden çalışmaya

başlaması halinde yeniden üyelik başwrusunu geıehirmediği gibi işiz kalması § imkan|annın olmaması durumu işçinin
başwrusu ve Sendika karar oıganının b|ebi hakh goıııesi halleıirde de üydiği devam eder.

ı.Herhangi tir askeri tidev nedeni ile silah altna alınan üyenin iiyelik ilişkisi bu süre içinde askıda lohr.
i.Uyeliğin kazanılması ve sona ermesine yonelik Bakanlıkça çıkanlacak yonetnenlik düzenleıneleıi dikkate ahnır.

uADDE 8 ÜsT KuRuLusA ÜYE otJAwıı-iı<reıı ıvnıLxı Gl}GRlLİıtA:

A .Sendikanın bir konfedarasyona üye olabilmesi i$n Genel Kurul üye veya delege tam sayısının sait çoğunlugu
ile karar a|ınması şarttr .Delege veya üyE hm sayısının salt çoğunluğunun kann olmadan üst kuruluşa üye olunamaz

b. Bir konfederasyorıdan çekilmede ( a )fıknsındaki hüküm uygulanır.
c. Ust kurulı6 üye|iğinden çıkanlma üst kuruluş genel kurul karan ile olur
d. uye olma,uyelikten çekilme ve çıkanlma kaEdan, üst kuruluş tarafrndan bir ay içinde bakanh$ bildirilir.
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SEND|I(ANIı{ oRGAİ{LARı
MADDE 9 sENDıKAt{lil oRGANLAR|

A§endiia ile*ez Zorunlu organlan

1.Sendika Me*ez Genel Kurulu
2.Sendika Me*ez Yönetim Kurulu
3.Sendika Merkez Denetim Kurulu
4.Sendika Me*ez Disiplin Kurulu

B.Sendika ]tleıtez İstişn Oıganı
Başkanlaı Kurulu

C.Şube Zorunlu Organlan

l.Şube Genel Kuru|u
2.Şube Yönetim Kurulu
3.Şube Derntim Kuru|u
4.Şube Disiplin Kurulu

D.Şube İşt§arı Oıganlan

1.Bolge Temsi|cilikleri
2.Temsilciler Kurulu

E.Zorunlu organlara yapılan seçimler 6356 sayılı serdikalar Kanunu'nun l4.maddesirdeki usul ve esaslara göıe
yapıhr.

sEh{DiKA MERKEZ GEı{EL KURIJLU
MADDE 10 SEIIDİKA MERKEZ KtiRUL-UN[]N §EIai

Sendika Merkez Genel Kurulu en üst ve en etkili organrdır.Sendika Merkez Genel Kunılıı,üye sayısı
500 den az ise üyelerden 500'ü aştr6r ,"-an delegelerden oluşur.Sendika Merkez Genel Kuıulu aşğda
belirtilen delegeler ile işyeri ve şube genel Kuru.tlanndan seçilen l00 delegeden teşekkiıl eder.Merkez Gİnel
I(ıııuluna katılacak delege saysınr Merkez yönetim kurulu üye say§ ı göz öniine alarak belirler

l.Merkez Yönetim Kurıılu Uyeleri
2.Merkez Denetim Kurulu Üyeleri

ıSeçimli Delegeler

Delege seÇimleri şube genel kurullannda yapıIır .Bu halde her şubeye üçer delege|ik ve o şubeye bağü
iŞYerlerine birtr delegelik verilir .Şubesi bulunmayan duıumlarda ise,deleç seçimleri işyerlerinde yapılır 3u
takdirde önceükle her işyerine birer delegelik veritir.

b.Yukanda 1,2 ve a filcasında belirtilen deleçler toplam delege t"m sayısmdan çıkarılır. Sendikanm
toPlam üYe mevcudu geri kalan delege sayısma tiiliinilı. Böylece bir delege için ölçiı üye saysr bulunur.Her

üYe saytsr veya §erinin toplam üye sayısı ölçü ğe sa5nsına boliınerelb şubenin veya
iŞYerinin Merkez Genel Kunıluna kala-cağı asil ğe adedi bulunur.c-Yukanda ll,a ve fikralannda teıirtefa - ,

deleçler toplaın, ile delege sayısı arasmdaki faık kadar delege ( b) fih_ası uyannca bölne
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sonucu,en fazla kiisİrraıı bulunanlaıdan başlamak üzere şube veya işyerlerine birer delege daha 6|mak ı.izelç
taksim edilir.Bu taksimden sonra eksik delege kalır ise,iş bu eksik delege sayısı en çok uyeli işyeri veya
Şbelerden başlayaıak her §yerine veya şubeye birer deleçlik aana verilmeİ sureti ile deİege ,,- 5ayr5,
tamanlanıı.

dJer Şube Genel Kurulunğ§enel Kurula karar alm<lığındaki ıarihte aidat ödeyen şutıe üye says,,,,.,
öIÇü üY.e saYrsma bölinerek bu]unacak YoSO fadası kadaı sendfta Merkez Genel Kınulu aeıeçsİ gizİ oyıa
seCğ.§bg deleçsi gizli oyla seçiliıİ§bu delegeler,her şbe fünel Kurulunda yenilenir .ı," ğ1* -o"ı"g"İç1

mütakiP Şube Cıenel Kuruluna değin toplanacak Merkez Gçnel Kurullanndaki deleçlikleri- devam e*<ler.(
Şube,Yönetim,denetim ve disiplin Kurullarma seçilen 4y1 zamanğ Ççael Meıkez dedgeliğine de seçile-
bilirler.)delege sçimlerinde delegeler oy alş sırasma göıt belirlenirier.delege asiı ve ydek-<iiye ayn gunıplar
h{inde qO9tgilmezleı.Toplu ş_ «izleşmesi yilriılııkte iken iş icüı işi tatr eaiıogınaen aiaat
ödemeYenlerle,§yeri toplu iş sözleşm,esi kesinteşmiş olupt4aidat odemeyenler ile aynca ğ ve lokavt
nedeni ile aidat iidemeyenleıde aidat iıdeyenler gibi delege tesbitinde naıan iübaıa alınırür.

Merkez Genel KunıIıma Kalılacak delegeler genel kurula çağn tarihindeki üye durumlanna
göre,yukandaki hesaplama ile doğal delegelerle birlikte isimlendirirler.

e.SeÇileıı Ğlegeler bir siire sonra başka şube gineler de dahi eski şube genel Kuruluna
kadar o Şbenin deleçsi sayıln.Her hangi bir nedenle §inden aynlan ve sendika üyetiğni kalbemeyen nye
işkolu değ$irınediğ sürece yeni şube genel kunıluna kadar delÇtgi devam eder. 

-

MADDD 1r snNDİKA MERKEZ GEıIEL KIJRIJLI NIJN ToPI-ANMA ZAMAM
VE TOPLANTI ESASLARI:

ilADDE12KARAR ilİsABl vE oYıjtA §EKLİ :

.. Merkez Genel Kurulu 4 Yllda 1 Sendika Meıtezinin bulunduğu yerde te*eı Yönetim kunılunun sapbyacağı
yeİ,gÜn ve saafü toPlanıİ.

Yönetim Kurulu tarafından hazr|anan Genel Kurul toplantısının gündemi,yer gün ve saati en az 2 hafta
öncesinde mahallin en büyük mülki. amirine.yazı ile bildiıilir.lki genel Krul araİındaki döneıne ait haliyet hesap ıaponı ile

rynetüne kurulu raporu ııe gelecek dönerne ait bütçe 
-önerisi,Gerıel 

Kurula katlacak|.o İo qün 
'ewelindefı

gönderilh.Genel Kurul yeter say§ üye ııeya_.delege saysının salt çoğunluğudur.İ|k toplantda geıeİi nisap teınin
edilemez ise ikinci top|ant en çoi 15 gün sonraya bınkıhr ve auruh mülki amiıe bildİıilir.ikinci top|antıya
katlanlann sayısl_üye.veya delege bmsaysınh u@ birinden az olamaz.Genel Kurula çağn merkez yörntim kurulu
tatafından YaPıhr.Genel Kurul Toplanbsı Mülkiamire bildiıilen ya,gün ve saatte yapılır.Geneİ xuruı opaıhtısında yalnız
gündemdeki konular görüşülür.gündeme madde eklenmesi,Genel Kurula katılan- delegeleıin 1/l0 unun yazılı tekııfi i|e
mümkindür.

Sn.| Sekfetef Yada gd@üendiı€ceği sekrcbdeıden biri hrafından yoklama }aphr.yebıii çoğun|uğun vaılğı
halinde Genel Kurulu Sendika Genel Başkanı veya gQreüendireceği Meıkez Yöneiim KuİrıÜ uyeıerirıaen Üt aŞr.

Genel Kurulu Yonetnek izere bir Başkan,bir Başkan vekili ve yeterince kalip Seçilir.DÜan seçimi açık oy'a yapılır.

Me*ez Genel Kuru|unda açıklanacak kaılarda aşagıdaki nisap aranır.
a. Anaüizük degişik|ğinde üye ve delege bm sayısının % çoğun|uğu çrekir.
b. Sendikanın Feshinde delege bmsayısının 28 çoğınluğunun karan genkir.

. . c.. Zorunlu oıganlar iğn yapı|acak seçimleıde kongre başkanlık divanı ve komispn gibi buün seçimlerde en fazla
oy alanlar kazanmış olur. Başka bir nisap aıanmaz.

d .Diğer bütiin kaıarlar meıııo.ıdun sait çoğunlugunun oyu ile alınır -Arıcak bu say de|ege hm sayısının % ünden
azolqnaz.

e. Kongre, Başkan|ık divanı ve komisyon seçimleıi dışında
f. Diğer bütiin kanrlar açık oylama ile ahnır.
g. Her delegenin tek oy hah<ı o|up başkasına devıedemez.

i\.
btifun seçimler gizli oy açık tasnif esasına 9ıe yapılır--
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ilADDE 13 sEİ{oiKA oLAĞAüüüsTu IERKEZ GEilEL KURULU :

Sendika Merkez Yönelim Kurulunun veya me*ez denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul
delegeleıinin l/5 inin yazılı isteği üzerine Genelkurul olaganüshi toplanır,( Bu isbmde toplantının ne için yapılmaz
istendiği gerekçeleri ile belirtilir ) Geıel Kurula çağn merkez Yönetim Kurulu brafndan yapılır.Olaganüstı Gerel Kurulda
gündem dışı bir konu görüşülemez ve istenemez.

İIADDE 14 sEilDiKA tERxEz GEı{EL ruRuluiluı{ GöREvrERi :

, Merkez Genel Kurulunun başlıca gıirev ve yeü<ileri şunlardır.
a. Organlann seÇmi,
b. Tüzuk degişikliği,
c. Me*ez Yönetim,Meıkez Denetim,Meılıez Disiplin ktırulu raporlannın göruşülmesi,
d. Me*ez Yönetim,Me*ez deneiim,Me*ez disiplin hırullannın aklanması ( ibra )
e .Me*ez Yönetim kurulunca hazıdanacak bü@nin goruşülüp aynen veya degiştirileıek kabulü,
f. Gerek|i hşınmaz mallann alınması veya mevcut taşınmaz mallann satılması hususunda Merkez Yönetim

Kuruluna ye*i verilmesi
g.Konfederasyonlara üye olma veya çekilrTıe,
h.Şube açına,tİdştirrre vep kapatna,
ı. Aynı işkolunda olmak koşulu ile tir başka sendika ile bidşme veya kahlnn,
j. Sendikanın Uluslararası kuruluşlara üye olmasıveya uyelikten çekilmsi,
k.lhncı isbnen üyeler hakkında karar verilmesi,
l. Sendikanın Feshi,
m.Tüdkb yazılan amaç,ilke ve yet«ilerin çrçekleşlirilmesii iğn Mertez YöretimKııruluna grirev vermesi,
n.Sendika organlanrda goıev alan prntici|ere verilecek ücreter ile ikıamiye ,odenek yo|luk ve hizmet

tazminatannın sapbması,
o.Geçici olank gorev vedlen üyelere verilecek <i,denek yolluk ve bzminatann sapbnması,
p.Ust kuru|uşa gidecek delegelerin seçilmesi,
r.Meır4at ve Arıatiizük geıeğince Genel Kurul brafından yapılması beliderıen diğer işlerin yerine

gelirilmesi,başka bir organa b|rakılmış konu|an karara b{laması,

ilADDE ls.üsT ı$RUt DELEGEL"ERi :

Yurt i$ ve yırt dışı üst bplantılanna katılrcak, sendikay temsile yeftili delege|er, llgili üst tızük hükümlerine
gerekli sayıda katılmayl sağlamak için aşağldaki s|raya gdrc Seçim yapılır.Yapılan seçimlerde Meıtez Yönetim Kuruluna (

Genel Başkan,Cıenel Sekıebr,Genel Mali Sekıeter,Genel Yönetim ve Tşkilatanma Sekıeteri olarak) seçilenler üst kurul
delegeliğine seçilmiş oludar. Geri kalan delegelikler için yapılan seçimlerde en frzla oy elenlar fıst kuıul delegeliğine
seçilmiş 91*1.r,.

MADDE 16 sENIliKA YÖNErİcİr,nnİxnr enexecAK NiTELİIil,ER :

Sendika yöneticilerinde aşağda belirlenen nitelikler aranır.
aMed€ni hetlan kullanmaya ehil olmak
b.Kamu hinetlerinden men edilniş bul ,nmak,

c.Tiirkçe okur yazar olmak,
d.Yukandaki fikralaıda belirtilenler üşında 6356 sayıh Sendikalar Kanunu'nun yöneticiük için

öngöriiılen koşullara ve niteliklere sahip olınak.



IJLU§U:

,dTanrmı:
Merkez Yönetjm Kurulu,Sendika Ti2el ki$liğini sendika olarak temsile yeftili olup Meı*ez Gene| Kurulu

tarafından seçilen 5 asil ile 5 yedek uyeden teşekkül eder.
Merkez Yönetim kurulu asil üye|eri_Genel Başkan.Geneİ Selrıeter,Genel talİ §eketeı,Geııel Tşkihthnma sek eteıi
ve Genel Yönetim Sekrebıidir. ile*eı Yöııetim Kurulu Sendikaya heı tırlü işlem ve çahşnalannda temsil ebnek hak
ve yet(isine sahiptir.

Meıftez Yönetim Kurulu iiyeleri Sendikanın mali durumu elveriyor ise bütun mesailerini sendikaya hasıedeıek
ÇalŞıdar.Genel BaŞkan'ın bü$n mesai[eıini Sendikaya harcamak şartı ile diğer üyeleıin üoetli olarak çahşmalan
hususuna meı*ez Yiinelim Kurulu lGıar verir. Ancak Geıel Mali Sekreter ile Genel Yoneüm sekreteri Genet M;rkezin
bulunduğu işyerinde çalışıyor iseler gıireüerini işyerinden ayn|madan da sürdürebilirleı

. .Bu fu ÇahŞırıalarda Gene| Kurulun te§bit edecaği niktaıda ücıet öt|eniı.Merkez Yonelim Kurulunun alacağı bir
kararla merkez yoneticilerinin büfun ınesailerini Sendikaya isteme hakkı sa|dıdır.

.. . 
M.S* Y_önelim Kurulu üyeleıinin bir yada birkaçının her haııgi bir nedenle boşalması halinde,Me*ez yönetim

Kurulu eksilen tiYe kadar Yedek üyeleıin aldüklan oy sııasına gore göıeve davet eder.Eİsilen üyeliklere ya grjreve davet
edilen atanır veYa kendi aıasında yapacağı toplant| ve oYama yenilaini seçjlebilir. Göıevden ayrılmamş-üye ayrılmış
o|anın yaine seçilirse,onun yeıine oylama ile ve sait çoğunlukla yenisini seçer.

Me*ez Yönetim Kurulunun bir anda tamamının aynlması halinde İedek uyeler kendi aralannda tophnarak,grirev
btilümü yaparak çahşmaya başlarlar.

Sendika Me*ez Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. lGrarlar toplantrya katılanlann salt çoğunluğu ile alınır

tAilDE 18 TOPLAİ{II ZAtANl :

a.Merkez Ytiönetim Kurulu o|agan olarak ayda bir defa toplanır.
b.Merftez Yonetim Kurulu üyelerinden birinin isteği uzeıine olağanüsfu olarak her zaman top|anır.
c.Me*ez Ydnetim Kuru|u toplantılan genktğinde bir ayı aşan süıeye de uzablabilir. Süre uzatımı Me*ez

Yönetim Kurulunun inisiyalifine bağh olarak bilidenir.

ilADDE 19 sEİüDiKA tERlGz YöııEtiu KuRuLuııuİı GöREV ırE YErKiLERi :

Sendika Me*ez Yönetim Kurulu Sendikanın Genel Kurulundan sonra gelen en ye&ili karar ve yonetim
oÇanıdlr-SendikaYı temsi|,gorev ve yetkisi Me*ez Yörıetim Kurulu Adına Genel Başkan hrafındİn ku|lanılır.

lleıftez Yönetim Kurulunun başlıca gtirev ve yedıileııi:
l.Üyeleri adına toplu iş sıizleşmesi akdlemet. 

'
2.toPlu iŞ uYıŞma2ıklarırıda. ilgili 

.makama,arabulucuya,hakem kurullanna, lş Mahkeme|erine ve diger yargı
oıganlanna başvurmak, griruş bildiımek istekte bulunmak

3.Grev lGran alma( uygulamak ve kaldırmak,
4.Anahizüğü uygulamak ve gaeginde yorumlamak
5.Kurullann karadannı uygulamak.
6.Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,
7.Çalışnn ııe ma|i rapodan,bhmini butçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
8.Bütçe fusıllan ve yılhk bü@ler arasında akhrma yapnnk,
9Gelir ve gider hesap|anna ilişkin işlem|eri yaprıak ve karara bağlamak
10.Yuıt i$nde ve dıŞında Sendikanın uyesi bulundugu işi kuruluşuna ve dğer Resni ve üel kurulu$ann

toplantılanna temsilci segn*prt içnde ve düzenlenecek etiid vi ğbre katiacaklan tğt ehnk.
1 1.sendika uyeliği için başwranlann üyelikleıinin kabul ve ıeddine karar ııermek.

7

MADDE 17 YöNETiM TAIIIMIYE I(UR__-

l2.Yöneüm Kuru|u ııye say$ toplantı nisabının alhna düşerı veya hertnngi bir nedenle pişamaz duruma çlmiş
şube yönetim kurulu yerine yeni yonetim kurulu seçebilmesi için gerekii i$emleri yapmak seçime kadar gerekli önlemleri
almak. 13.Kanun,top|u iş sozleşnesi ve uluslar arası anlaşma hüküın|eıine hükümlerine gıİe toplanan kurullara
katılacak iiyeleri seçmek ııe göndermek.

14.1ş anlaşma/ ıhan ile ilgili makam ve merci, u/4tırrru, arabuluoJ \re hakem kurullanna , lş Mahkemp|gifo İs-,.-:-.
yaıgı merci|erine,lGnun hükümleıire gore başwrmak, miiblaa bildirrrıek ve onlaıdan istek de bulun mak
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15.üyelerini temsilen çahşma hayatından,merzuatbn,bplu iŞ sözleşmesİrden,hiznet akitlerinden,örf Ve adetbn
dogan haklan ile sigorb hakhnnda işverenle,diğer şahıs ve kuruluşlada gönişmeleıte bulunmak,anlaşma|ar
YaPmak,akiter yapmak,mahkemelere dava açınak, bu nedenle a$ığı davalarda husumete ehil olmak,sulh olmİk.ibra
etmek.

l6.Tüzükte beliılenen sendika amaçlannı gerçeklştirmek için geıekli tiliırsel ve teknik bürolar kurmak,bunlar
iÇin geıekli elemanlan bulup çalıştıımak ve abmalannı yapmak. Sendika ve şubeleıde çahşacaHan abmak ve bunlann
ücreteıini,Çahşma şartannı vphmak, serdika bünyesinde çalışan işiler için sendika adına anlaynalar ve
akfleryapmak.

. l7.İŞÇilerin msleki bilgi|eıini artıracak,milli bsanuf ve yatınmın çlişmesine,reel vaimliliğin artnasına hizmet
edecek kurs ve konferanslar d0zenlernek.Spoıkuttiphane,basım,için tesisler kurmak ve işJlerin boş vakiterini iyi bir
şekilde geçiımeleri için olanaHar sağlamak.

l8.BagıŞb bulunmak prtı ile eüenme,doğum,ölüm,ihüyaı|ık,hasbfuk,işsislik halleıinde egitim ve yaıdım gayesi
ile sandıklarlurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun %5 i oranında kfedi \remek

19.Uyelerine,kooperalif kurmalanna yardııncı olmak ve bağış yapmak koşulu ilenakit mevcudunun %10 oranında
kredi vermek.

2O.Üyelerinin bilgi,beceri ve deneyimleıini artırmak i$n çahşmak,
21.Nakit meıaudunun %20 sinden fuzla olmamak prtı ile sınai ve iktisadi kuruluşlan yatınmlar yapmak,
22.1htiyaç olan taş|nmaz mallann satın alınması veya me\rcut taşınmaz mallİnn satlııBsı hlsusunda alınan

Me*ez Genel kurul kann çnkli gereHi işlemleri yaprnak ve bu işla i$r goreüendirileceHeri sapbıınk,
23.Başkanlar kurulunu toplantrya çağlrmak,
24.YasaYa ve Genel Kurul kandanna,Anatüzük ve anatiizüğe ek yönetnenlik hükümlerirn aykın ay,|<ırı hareket

eden şube pneticilaini meıkez disiplin kuruluna sevk etnek ilgililerin gıiıevde devamı,sendika ve üyelain menfuatına
aykın dduğu goruşünde olması halinde geçici onlem darak işten el çeRiıme isteminde bu|unmak

25.1Gnun ve Anatiizük hükümlerine gön,şube olaganüsfu gene| kurullarının bp
Lanmasına karar rıermek

26.Bolge temsilcilikleri kurmak,
27"Anatiizük degi$klikle.ini hazıdayıp,Merkez Genel Kuruluna sunmak,çrekli yonetnenlikleri yapmak ve

uygulamak.

28.Şube Disiplin Kurulunca veıilen Kandan gerekli gördüğü hallerde disiplin kuruluna akbrmak.lvedi durumlarda
bizat inceleyip gefeğini yapmak.uyannca inceleyip karan bağlamak.

3O.Şubeleıde çalıştınlacaklar için bübe çeıçevesinde kadıo açmak,
31.Geııel Kurul'un Me*ez Y<irıetim Kurulu'na yeki vermesi halinde şube agnak,şubelere bağlanacak işyerlerini

tesbit etnek degişliımek,Gene| Kurul'un şubeleıie ilgili veıe@i diğer göıeüerle ilgili karadjn almak ve uyguıamaİ.
32,Şube Yöıelim Kurullannın giruşünü alarak,işeıitensilcilerini deg§tirmek,ge-

reğinde abmak.
33.6356 sayıİ Yasanln o.maddesinde belirti|en sıç|ardan biıi ile mahkum olan|ar

ile ilgili,resıni ınakamlardan gelecek yazıya gore goıeüne sonvermek ııe geıeğini yapnnk.
34.Yönebnelikler gereği yapılan programlar gereği komisyonlar kuımak,sendika

ilke ve amaç,lannı geıçeldeştiımek iizere geıeken giri$m ve çahynalarda bulunmak.
35.Demirb4 Eşyanın te*ini veya şubeleıe dewi hususlanna karar vermek.
36.Şubelerin idari ııe ma|i denetimini yapmak.
37.Sendika yjnelicilerinin,üyderinin ve sendika çalışnlannın yapacaklan gezileıe kara veıınek.(olaganüsfu

durumlarda ise bir çnd yorntim kurulu üyesinin imzalayacağı goıev kağıdı yebrli olup durum sonradan kaıara baElanır.)
38.Gıev ve |okaü sıiresince sendika üyelerine yapılacak yardımlan günün koşullanna gı<ire belirlemek
39.Tüzüğün i|gili maddeleıinde Me*ez Yönetim Kurulu'na ııerilen göreüeri yerine gelirmek, lGnuni prosedürleıe

uyarak gefeğinde tildiri yayınhınak.
40.Tüzüğün l4.maddesinde saylan ltle*ez kurulu'nun yeti alanına giren hususlar dışındaki goreüeri yerine

getirmek ve yeü<ileıi kullanmak, Me*ez Geüıel Kurulu'nca verilen dğer goıevleıri yapmak.

uADDE 20 GEİ{EL YErKivE
r o"

Me*ez Yönetim Kurulu adına Sendika fuzel k§iliğini temsil yet<isi Gene| Başkan'a aiüir. Genel ayııGı

Ç

aşağlda belirtilen yet(i ııe göıeüeıe sahiptir

- l..
<'rr,ı\ulj ,; 'ı, 9l§ ''

\',t:
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1.Me*ez Yönetim Kurulu'na ve başkanlar kuruluna başkanhk etnek,

.. 2,Serıdjka adlna beyanatta bulunmak ve basın toplantısı yapmak,(ivedi olmayan hallerde bu iş|eri diğer merkez
yöneüm kurulu uyelai ile konuprak yapmak.)

3.Sendika yazışmalannın ve işlemlerini biıirrci ilTıza olarak imza etnek,

!.$nd]ka bunyasj i$nde ( Gene Kurul komisyonlan hariç) kurulacak büliin komisyonlara başkanlık etnek.
S.GeıBkli halleıde me*ez Ygıetim Kurulu'nun sonradan onayını almak ve saıİ beleıuinı ibaz etnek üzere

40.000.0.Tl ye kadar harcama yapmak
O.SendikaYı lGmu ve her tırtü özel ve hizel kişilere kaşı idari,mali,mesleki hususlarda her bakımdan temsil

etnek, 7Anatiizük veAna fuzüç ek fonetnenlik hükümlerinin uygulanmasını sağhmak,
8.SerdikaYa bünyesi içinde,tam bir işbiıliği halinde çalrynayı,duzen ııe di§iplin sağlamak üs,ncü kişilerle ilişkiler

de disiplinSaglamak,üçüncı.ı kişilede ilişkilerinde sendikanın onuİ ve eıdemini korumak.
9.Şubeler dahil, her tuılü çahşmalan incelemek ve kontol etmek.
lO.Mertez ve Şubelerin haberleşıne,yazışma ve hesaplannı kontol ehelqgeıekli gör<lüğü uyanlan

yapma\
ll.Diğer Merkez Yıinetim.. Kurulu uyeleri taraftndan yurütiilmekb olan i$eri yakından bkip etnek,gereğinde

bunlan ince|emek,bilgi almak,gerekli uyanda bulunmak ve gorev vermek,

A GEİ{EL BAs}Qilıİ{,lil soRutıtJluĞU :

Genel BaŞkan,kurullar dışında en pksek amirdir.Sendikanln Sevk ve idaresini Saglamak|a göıeüi ve
yet<ilidir.çalışmalanndan dolayı Şahsen Merkez yönetim kuruluna ve sendikaya }açı sorumludur.

ilADDE 2l GEİüEL SEKRETER€ÖREV|-YEIK|LER| vE soRuf,tuluĞu :

Genel seketer, Genel Başkandan sonra Sendikayı temsile yefdli ikinci yönelicidir.
Aynca :

l.Sendikanın her tiir|ü yazışmalannda imza yet<isine sahiptir.
2. Sendikanın her tiidü yazışırıalannı idare eder,
3.Yazızşma işlerinin düzgün §lemesini sağlar,
4.Sendika kdemelerinde istihdam edilen peısonelin sevk ve idaıesi için bir personel blimat hsansı veya

mevcut talimaia degişiklik önailai hazıdayank Me*ez Yonetim kurulu'na sunar.
S.Merkez Yönetim ve Başkanlar Kurullan defterlerini hazırlar,düzenle1 y&aı ve Saklar.( iiyelige kabul

defteri,Gene| Ma|i Sekıeter bnfından yazılır ve saklanır.)
6.Meıtez Yönetim ve başkanlar kuru|lan kararlannın yerine çtirilmesinisağlar.

. . l.Se$ika defter ve dcyalan ile yazışma ve işlemlefe ait blgelerin düzenli fufulmasını sağlar.lşleri yünifur ve
konbol eder.( Bunlardan mali konulaıla ilgili olanlan hari$ir)

8.Sendikanın basın işlerini düenleı.
9.Genel SekıetelSeıdika adına basına ııe kamu oyuna beyanat veımeye ve açıklana yapmaya yetıi|idh.ivedi

olmayan ahvalde bu i$er diğer Merftez Yoneüm Kuru|u üyelai ile anlaşarak yapar.

_ 10.ToPlu sözJŞme,rİgİiüenme,örgiiflenme,uyuşmazlık,egitim işlerini Sendika poliükasına uygun şekilde koordina
eder.PiıensiPlerini saphr,çrektiğinde teşkilatanma ııe yönetim sekreteıine göıev veıeıek üyebr ğranna yuruttimünü
sağlar.

AsoRutLULuĞu :

Genel Sekretelkendisine bu anatiiziikte verilen goıeüuinde en yuksek amiıdir.Sendikanın yazşna ve
iŞJemlerinin dı-ızgün yurümesini,disiplin ve nizamı sağlamak,sendikanın iç ve dış ilişkileıini Sendika politiİasına 9öıe
Y_urürııekle goıeüidir.Ye&ilerini kısmen rıe tamamen dewedemez.çahşmalanrJan dolayı Şahsen İiıle*ez yönetim
Kuruluna ve Sendikaya kaşı sorunıludur.

B
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ADDE 22 GEilEL tALi SEIGETER-YEıKİLERi GÖREV vE soRutlutuĞu :

Genel Mali Sekıeter, Sendikayı temsile yet<ili üçüncü yönelicidir. Sendikanın muhasebe işlerini yüıütnekle, mati
dengesini dİizenlemek, kesin hesap ve bilançosunu yapmak, ai,yelik ve peı§onel işlerini yönetnekle göreüİve yet«ilidir.

Başlıca göıevleıi aşağdadıı:

fJ Yazışma ve i$emleri imzalamak,
2/ Mali konular ile ilgi|i deiierlain düzenlitJfulmas|nı ve onaylanmasını sağlamak,
3/ Sendika Genel Me*ez kademeleıinde g6ıev alan yonelicilerin md Üldirimlerini kanun hükümloine uygun

olarak sağlamak ve makbu/an brih ve numarasl ile birlikte, yönetim kurulu kanr defrerinin iizel bir sahifeğne
kaYdettikbn sonra, Me*ez Denelim Kuruluna verrrek, şubeler dahil, muhasebe işleıinin munıazam çalışmasını
sağlamak.

1) Me*ez Yönetim Kuruluna, ay'ık olarak ve geıehiğinde başkanlar kuru|una sunulmak üzere, mali bilarço ve
mali dençyi hazırlayarak bildirmek.

5J SendikaYa üYe olan, islifa eden veya ihraç edilen ve disidin cezası alan üyelerin durumlannı kayıtanna
işlemek, aid,at durumlannı kayıtara işlemek, aidat durumlan ile ilgili gerehi bi|dirimleri yapmit.

6,| Sendika aidatannın biısi|ini sağlamak.

I Sarfiyatın bütçe çeıçeııesinde yapılmasını ve tasamrfu sağlamak.
8) Ucreti yönetici ve persorel ücreteri ile diger tidemeleıi bütçe çeıçeııesinde yapmak.
9J Sendikanın mali konularda gelişmesini sağlayn önlemleri alıTıak ,gelişmeyi engelleyici hususlan Merkez

Yönetim Kuruluna ve gerektiğinde diger organlara bildiımek.
l0l Serıdika adına basına ve.kamu.oyuna beyanat vermek, açıklama yapmak, acilolmayan ha|lerde bu işleri diğer

Me*ez Yönetim Kurulu üyeleıi ile anlaşarak yaprnak.

A ıJĞu:

Genel Mali Sekretel mali hususb en ye&ili amirdir. Sendikanın mali konularla ilgili her çeşit yazşma ve
iŞlemlerinden, gelİr Ve gider|erden biıinci derecede sorumludur. Bütçeye aykın sarfiyattan 

-phsen -Merkez 
ythetim

K{ruluna Ve Sendikaya kaşı sorumludur. AnattizülCe aykın işlembrdenddayı-Me*ez Yıirıeıim kuruluna ve gerehiğinde
diğer ilgiİi organlan bilgi rıermekten de ayrıca 6356 sayıh Kanun E.Maddesi çreHaine uygun iç ve dış İeneıiıİlerin
yapılmasını denelim npodannın sonuçlannın gereğini yerine çtirmesinden de sorumludur.

ilADDE 23 GEilEt TEsKiLATLAİltA sEKRErERi :

Tanımı, görev ve yet<ileri;

A.Tanımı
Genel TeŞki|atannn Sekrebıi, Sendikanın b§kilatanma işlaini yürutnek ve egilim prognmlan hazıı|ayaıak

uYgu|anmasnı sağlamakla göıevlidir. Anati2üğün kendisine verdiği görevlede ilgili konulaıdİ Sendikİyı temsile ye&iİidir.
B.Görev ve yet*ilui
l.Sendikanın yeü<i|i bulunduğu işyer|erinde iiyeleıin

Sendikaya bağlılğını korumak,

2.şyederinde ğe kazanmak için çalışmalar yapmak,
3.ToPlu iŞ sodeşnesi yet<jlerinin alınması iÇn gerekli pıosedüıieıi kanun hüküm|eıine uygun olank yudtnek,
4.Geıel Mer|ez ile şubela arasındaki ilişkileıi yuriifııek, işyeıi Sendika teınsi|ciıeıi,disİplin, uz|aşma ve beıueri

kurul üyeleıini atamak ve degi$irme i$emleıini yapmak,
5.Graılerin yasalara uygun olarak devamını ve Sendikanın amağan ile i§ili yayınlann yurüfumünü sağlamaktır.

J
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tAiıDE 24 GEı{EL vöııErir sexnEreRi :

Tanımı göıev ve yetkileri
ATanımı :

Genel Yönelim Sekreteri, Sendikanın toplu iş soz|şmsi mizakereleri iie aıaştırma çalışnnlannı Wrütnelq
üYeluin toPlu iş sozlşmesi ile meıauatbn dogan blep ve uyuynazlıklannı i/emek ııe neticdendirmelde vazruııair.
Anattizüğün veıdiği yeü<i çerçevesinde Sendikayı temsile yeü<ili yoneticidir.

B)Göıev veyelkilai:
l.Toplu iş sozleşmelerinin yasalara uygun yürütımünü sağlamak,
2.ToPlu södeşme uyuşmadıklannı, arabuluoı çahşıTlahnnı anlaşna yada grev kannna kadar yüıüine(
3.Süresi dolan toplu iş sozlşınesinin fesih işlemini süresi içinde yapmak,
4.Sendikanın araşhıma çalışınalannı, amasada ilgi|i bilgi ve haberlerin ve çıekli isbtislilderin der|enmesine

çalışmak,
5.Toplu iş so/eşmesi redaksiyon ve imza iştemlerini hmamlamak,
6.ToPlu iŞ ozleşmesi ve yasahda ilgili o|ank üye şikayet ve uyuşmazlıklannı bkip etnek ve sonı.ırdandırmak,
C.Gaıel TeşHlatlanfln ve Genel Yöııeüh §ekıeturıhia Sorumlulul«lan
Her iki sekıeterde Anatilzük ile kendileıine ııeıilen göreüerinde en yuksek amirdiıler. Çahşnnlannda şahsen

Me*ez Yönetim Kuruluna ve Sendikaya karşı sorumtududar.

tERXEz Yöı{ETİil KuRULU ÜYELERi
HAKIO{DA oRTAK HüKUıiLER

MAİIDE 25 Yö]üEIit
XURuLUiluİ{ il

ilADDE 26 sEİlDiXA xERKEzDEilETiil XURULU:

İ{

_ A.Görev Dewİ: Genel Başkan herhangi bir sebeple gdıEvi başnda bulunmadığı sürelerde yetd ve göreüeri,
Genel Sekrcter, onunda yokluğunda Genel Mali Sekr€ter tarafrndan kullanılu, yurütiilür.

Genel Sekıeter ile Genel Mali Sekebrin göreü başında bulunmadığı zamanlarda, boşalan görevi
Merkez Yönetim Kurulunun ye*i vere@i Genel Tşkilaüanma veya Genel
Yönetim Sekrebrlerinden biri brafından kullanılır ve yüruhılür. Gend Teşkilatanma ıreya Genel Yönelim Sekrebrleıinden
biri göreü başında bulunmadğı zaman, gorei/ dğeri braftndan yurutiilür.

B.Yazsmalann imzası.' Serdikada yazışmalar iki imza ile yapılır. Bunlardan mali ve iiyeliHe ilgili konularda ki
YazıŞma|ara Genel Başkanla birlikte Ma|i Sekreter, bunun dışındakiler. Genel Başkan ve Genel Seketer taratndan
imzalanır. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde Genel Sekıeter ile, ilgi durumhnna goıe diğer sekreterleden biri irüızalar.
Genel Baş}an Ve Genel Sekıebrin yok|uğu hal|erirıde Genel Mali Sekıeter ile, ilgİ durumlanna goıe diğgf sekrebr|er
imzalar. İı,Edi hallefde @nd Ba$tan brafından imzalanır.

C.teıtez Y6netim Kurulunun t{iteiiği.' Me*ez Yönetim Kurulu sendika işlerinin sev* ve idaresini, işleıin

Y]nitjmülİi bir büüin halinde sağlar. Me*ez Yöneüm Kurulu, üyderi ara§rda göıev kilümü yapılmış olması, Merkez
Yönetim Kurulunun büfun|üğünü zedelemez. Kurul üyelainin sahip olduğu bütiin yeti ve göreüerin Wrütimünde
sorumluluk, Meıtez yonetim kuru|una aittir.

AKuruluŞu: Sendika Me*ez Denetim Kurulu, Genel Kurul brafından seçilen 3 asil ııe 3 yedek uyeden meydana
gelir. Me*ez Denelim Kuruluna seçibn 3 asi| üye kendi aralannda bir başkan, bir npor6r seçerek çalışıİ. Asiı
üYelerden eksilnıeler dması halinde Me*ez Yiinetim Kurulu tarafindan Genel Kurulda en çok oy alan yeoeİ ılyeıerten
ba$amak uzere çağn|ıdar.(Göreve)

a

BJspblğ_arn34 Yılda bir deh tıcplanarak deneteme göıeü
daveti üzeıine daganüst olankb bplanabilir ve deneteme yapabilir.

ni yapar. Geıeğirde kurul üyeleıi
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G.Toplanü lGıar l{isabı,'Me*ez Denetim Kurulu enaz2 üyenin iştiraki ile toplanır. lQnrlar en az 2 üyenin
ortak karan ile alınır. Ancak Merkez Disiplin Kuruluna ve adli merciilere sevk kararlan Meriez Genel Kurulunun
olağanüsfu toplantıya çağırma istemi oybirliği ile alınır.

D.calısma usulij: sendika Me*ez Denetim kurulu, sendikanın gelir ve giderleri ile ilgili her tııdü hesaplannı
diledikleıi zaman ve hkat en az iki asıl iiyenin imzalannı bşıyan karar ve istemleıi ile inceleyebi|irler. Konhol ve inceleme
için aldıklan Sendika evıaklannı da

ayııı şekilde en az iki üyenin imzası ile alırlar. Bu çalışnalannı,
l)(anılannl noterce onay'anmış bir deftere, toplantıya iştirak eden üyelerin imzalan ile yazaılar. Bu defrere

muhalefet eden uye muhalefet şehrinide ayıca yazaı ,

2)Rapodann bir nüshası Sendika Merkez Yönetim Kuruluna verilir.

3/Her tıırlü incelemeleıi sırasında rapora geçirilen hususlaıda Genel Mali Sekıeterin gffişü aknır.
ElGöıev ve yetkileıi:

Merkez Denetim Kurulu, denetimlerini, Sendika merkezinde yapar. Sendikaya ait evıak, kayü ve belge|eri
Sendika me*ezinden dışan çıkanmaz.

l)Me*ez Denetim Kuru|u, Sendika anatiizüğüne uygun olarak idari ve mali denetimi yapar. Ara raporunu
Sendikaya, Yönetim Kuruluna verir. Devn sonu raporunuda meıkez genel kuru|una sunar.

2,|Me*ez Yönetim Kurulunun çalışmalannı anattizük ve kanuna uygun olarak yapı|ıp yapılmadığını deneter.
3JMerkez Yönetim Kurulunun çağnsı üzeıine şubeleıde gerekli denetimi yapar.

4)Merkez Yönetim Kurulundan, Genel Kurulun o|ağanüsü toplantlya çağfllmaslnl isteİ.

5)Seııdika tiiziiğünde belirtilen diçr deneteme grireüerini yapar.

6JSendikanın gelir ııe giderlerinin diizenli i$enip işlennndiğini kontrol eder.
7,rcelir ve gidederin ispatayıcı belgelere dayanıp dayanmadığını sapbr.
8)Gelh ve giderlain anat]ziik hüküm|erine gore incelemesini yapar.
9,|Defter ve kayıtann anatijz]k ve kanuna gdxe tıtıılup fufulmadığını inceler.
10)Mal bildirimini Me*ez Genel Kuruluna kadar saklar ve yeni Me*ez Denetim Kurulu üyelerine teslim eder.

Göreüni en iyi şekilde yapmak için sendika oıganlan ve organlarda göreüi kişilerle merkez ve şubeleıde islihdam edilen
peısonelden gerek göıdüğü her tı,ırlii bilgili alır.

ll)Yaplığı incelemede elsildik, yanlı$ık görür, uyanya rağmen düzeltilmez ise, durumu Me*ez Yöneüm
Kuruluna ve bu ydla Me*ez Disiplin Kuruluna aktarır. Duruma göre üyelerin ııe sendikanın menfaatine aykın bir durumda
üyelikbn gkanlma, görevden uzaklaştııma isteyebilir.

HMDE27 oisiptiııxuruu:

Me*ez Disiplin Kurulu Genel Kurulunda seçilen 3 asil iiye ile 3 yedek uyeden meydana çlir. Seçimi bkiben, asil
üyeler yaptıHan ilk toplantıda aralannda biı başkan birde raportor seçeder.

Disiplin Kurulundan eksilenlerin yerine, Merkez Yönelim Kurulu en hZa oy alardan başlayank göreve çağınr.
Disiplin Kurulu en az iki üye ile toplanır. Karadar en az iki iiyenin oyu ile alınır. Kurul, keıdine intikal edenlerin gereğinde
savunmaslnl alır. Karannı gerekenin yapılması üzerine Genel Başkana ılerir. Me*ez Dbiplin Kurulu, Me*ez Yönetim
Kuru|unun çağnsı iizerine bğanır. AnatJzük ııe Sendika illaleıiırc aykın haıeket eden şube yonelicileri ile ilgili konulan
göruşüı beliılilen ceza|arı verir veya suşuz kararı verir.

Seçimle işbaşına çlen yöne4icilede ilgili olarak yasa ve tiizükb belirlilen durumlann orbya çıkması halinde
Disiplin Kurulu lGıan ile geçici dank haldannda kesin karar verilirıceye kadar, işten el çektiıiletilir. Şube disiplin l«ırulu
tanfından kendi§ne intikal eden ve itiraz edilen konulan irıce|er. A|mış olduğu karann gereği yapılınak ıre ilgili şubelere
gönderilmek üzeıe Genel Ba$<ana bvdi eder. Merkez yörıetim ve şube disiplin kurullan hıatndan kesin irlica istenen
şuçlan iııceler ve hazırlayacağı rapoda bidikte Me*ez Genel Kuruluna sunar.

l _:-:-"
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MADDE 2E BASKANLAR KUR[]LU:

A)Oluşunu;
Me*ez Genel Kurulu taraftndan seçilen 5 yönetim kurulu üyesi ile, şube başkanlanndan oluşur. şube

başkanlanrıdan biıinin i$rak edemedği toplantrya, şube yöınticilerinden birini seçeıek ginderirler.
B)Tofunü7ananı;
BaŞkanlar Kurulu ilk bplanhs|nı Genel Kurulu bkip eden bir hafra i$nde yapar. Diger bplanhlannı ise 6 ayda bir

Me*ez Yönetim Kurulunun daveli ijzerine ve belidenen brihleıde yapılır. Top|antı, belinilen brih|eıden &rce vs sonra
yapılabi|ir. Meıkez Yönetim Kurulu çıekli gördüğünde olaganüstii olarak kurulu bplayabilir.

C)Toflanü t(anr Nisafu ve oy şüli;
Toplantı, uydain üçte ikisinin kaülması ile yapılır ve kaıaı|ar salt çoğunlukla alınır. lGrarlar açık oylama ile ahnır.

Her üyenin bir oy haRı \rardır. Oylann eşiüiği halinde, başkanın katılacağı bratn göruşu kazanır. Toplantnın gündemi
Genel Yönelim Kurulu tanfindan hazır|anır. Salt çoğunluk oyu ile gündeme ilaveler yapıhr. Başkanlar Kurulu Gend
Başkanın
yoklugunda Genel Sekıeter ve onun yokluğunda Genel Mali Sekıeter başkankk eder. Gündem, yokhmayı bkiben
okunur. Başkanlar kurulu kaıarlan notedikçe onaylanmış bir defrere Gene| Sekreter brafından yazılarak ka lanlarca
imzalanır.

D)Yeüıileıi;
Sendika çalışmalannın Anatiizük ve anuçlanna uygun yurtitülüp yüıiifulmediğini konbol eder. Üırc içnaet

gelişmelai incele1 pıensip kararlan alır ve Merkez Yönelim Kuruluna akbnr. Gerekli gordüğü husushrdaki görüş ııe
<heıilerini tesbit edeıek Merkez Yonetim Kuruluna akbnr. Anatızüğe uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu taraftndan
hazıdanmış yönetnelikleıe i|işkin degişiklik isbm ve önerilerini gönişeıek bvsiye kannna baglar.

Merkez Yönetim Kurulunun gerekli giıerek yapacağı öneri üzerine, bplu iş so/eşmelai gönişıne ve
uyuşna/ıklan ile grw, lokaü eylemleri hakkında tavsiye kararlan alır. Bir işyerinin şube kapsamım g6ıe akbnlması,
şubelerin kapatılması konulannda ıiııerileıde bulunur.
ilADDE 29 SEİ{DıKA suBEı"ERi:

A)Tanımı;
Sendika| çalışmalann verimli yünihilebilmesi, teşkilatanmanın gereğirrce sağlanması ve demokraük i$ıjlümü

sisteminin gerçekleşmesi gayesi ile sendika bünyesi içinde kurulan üniblerdir. Şubeler, Sendikanın bir bölümüdür.
Şubeler sendika hakkında ve şubeye bagh uyeler i|e ilgili konularda, bölgesi dahilinde işverenleı, kuruluşlar ve ıesmi
daireler nezdinde Anafuziik ve Me*ez Yönelim Kurulu karar|an çeıçevesinde Sendikayı temsil edeı|er. Bu amada,
basınla ilişkilerini düzenlerler.

B)Kuıaluşu ve kuruluş usulii;
Geıek üye sayısı ve geıek ilgili işkolurda uye o|ma nib|iğine sahip işileıin sayısı vede Sendikanın amaç ve

ilkelerinin geıçkleşmesi bakımından gerekli görulecek böQeleıde, Merftez Genel Kurulunun kann ile şubeler kurulabilir,
bideşliıilebilir ve kapatılabilir. Me*ez Genel Kurulunun bu yoldah kararlan Me*ez Genel Ymetim kurulu brafından
uygulanır.

Sendika Genel Kurulu tarafrrıdan alınan kararlar dogrulfusunda kurulmasına karar verilen şubeleı, sendikala1
kanunda belirtilen niteliklere sahip sendika üyeleri ve Sendikahr kanunu ile ilgili yönetrnlik usul ve esaslanna uygun
olarak kurulur.

Merkez Yörntim Kurulu bu ama$a kurulacak şube sınıdan içindeki sendikanın, kurulu bulundugu işkoluna dahil
işyederinde çahpn sendika uyeleıinden, çreldi nitelğe sahip en az
(3) ki$lik muteşebtİs kurucı.ı heyeli sapbr. Aynca aynı heyetin içinden bir kuruoı ba$<an, bir kurua.ı idari se*ıeter, birde

kurucu mali sek ebr belirler.
Kurucu listesi, sendikalar kanununda yazıh belgelerle ve kanunda belirtilen usul ve esaslara gore ve en geç 15

9ün i$nde Sendika ve şubenin bulunduğu illerin valilikleri ile Bölç Çalışnn Müdüılüklerine g&derilir ve sendikalar
kanununa göre ilan edilir. Bu şeklde yeni kurulan şubeler en geç 6 ay içinde ilk olagan geııel kurullannı
yüküm|üdüder. Yeni şubeye haııgi işyeılerinde çahşan uyelerin bağlı olacaHannın
degi$kleri de Me*ez Genel Yönelim Kurulu yapar.

ve_ -öü
yapınak|a
konudalıi -
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IIAI}DE 30 UBE RGAi{LAR|:

A.Zorunlu Organlan:
a.Şube Genel Kurulu
b.Şube Yöneüm Kurulu
c.Şube Denetim Kurulu
d.Şube Disiplin Kurulu

B)İstişi Oıganlan:
a.Bdlge temsilcilildefi
b.Temsilciler Kuru|u'dur

ilAIıDE 3l suBE GEı{EL KuRuLuİ{uı{ oLUsufU vE RULUS SEKLİ:

Şube üye melrcudu 500 den az olan şubelerin gene| kıırullan bütiİn üyelerin katılması i|e yapı|ır. Üye adedi 500
den fala olan şube Genel kurullan ise, aşağıda gcterilen sayıda delegeden oluşur.

f.Üye sayısı 250 ile 500 olan şubeler 50 delege,
2.Üye sayısı 501 ile 1(D0 arasında o|an şubela 75 delege,
3.Üye sayısı 1001 den 2{D0 e kadar şubeler l00 delege,
4.Üye saysı 200l den hzla ohn şubeler ise 125 delege,
Burada beliılilen de|egeler Sendikalar kanunuıda belirtilen esaslan göre seçilider.
Şube genel kurullan aşağıda giisterildiği şekilde dogal delegeler ile şubeye bağı üyeleıin agğıda belirtilen

sayıda kendi aralanrdan serbest,şit, gizli oy, açık sayı ve dii,l<iim
esasına gıire seçecekleri delegeleıden ıneydana gelir.

a,Şube yönetim ı/e denelim kurulu üyeleri asılian dogal delegelerdir.

. ... ö,Öncelı|de Şubeye bağlı her seçim kilgesinde bir debĞfik verilir. Bu uygulamada her seçim bögesi her
iŞyeıidir. Ancak üye işi sayısı 500 ve daha fuzla olan §yeıteriııde işletnecilik teknik zorunluk yaoİ işoauhıi gıbi
nedenleıle oluşfunı|muş her ünite gerekli gorulürse ayrı bir seçim bölgesi saylabilir. iki yada dana aıİ ıinite teı« uir seğm
bölgesi olarak tir|şürilebilh.

C.Yukanda, (a) ve (b) frkn|annda belirlenen delegeler bplam|, delege bmsayından çıkanir. Şubenin bplam üyts
saYısı, geıi ka|an delege sayısına bölünür. &iylece bir delege seçınek için gerekli anahtar üye miktan bulunmuş olur. i1ğili
seÇim bıilgesindeki bplam uye sayısı anahh(olçü) iiye sayısına bolünerek h.ılunmk sayİ kadar ilgi|i sEim bıilge|eriİe
delegelik verilir.

d.Yukandaki (a),(b),(c) frknlannda belidenen delegeler bplamı şubenin delege sayısından az ise, eksik
delege|iHer (c) fıkrasırıda yapılan bolme işlemi sonunda en fazla aıtin seçim bolgelerine birer delege|ik verilerek bksim
edilir. Buna rağmen sayı bmamlanmaz ise en

19
fazla üyeye sahip işyeıinden başlanarak, her sEim bölçsirn birer delegelik verilerek sayı bmamlanır.

e.Yukandaki a ve b fkralanna gıiıe hesaplanacak delegeler toplamı, delege hmsay|sından çok olursa artan

P9!e9e sayısının bir fuzlası en az üyeli seçim btiğesinden başlanarak çıi alınır. Az iilıeli işyerleıi tir seçim bolgesi olarak
birieştirilk ve kalan bir deleç bu seçim bıilgesine veıilir.

f,Sendika genel kurulu hariç, ıne*ez zorunlu oçanlannda seçimle icreti göıev alanla1 en son aynldıHan
iŞYerinin_bulunduğu seçim bolgesiıdeki delegelik, seçim bolgesinde oy ku|lanabilirler ve seçilebiliıler. Bu durum, uyeliğini
yitiımediği sürece devam eder.

g.Herhangi tİr işyeriıden aynhn ve iiyeliğini yitirmeyen işçide seçim bölgesinde oy kullanabilir ve seçilebilir.
lı.Delege seÇimlainde izlenecek usul ve esaslar Merkez Yönetim Kıııulu tarafuda yiiriırlüğe konacak

bir yönefu elikle diizenlenir.

ç,



Şube Genel Kurul en çok dört yılda Sendika Meıkez Gerıel Kurulundan en az bir ay önce Me*ez Yönetim
Kurulunun onayını almak şartıyla şube yönetim kurulunun tesbİt edeceği tafİh yer ve saatte toplanır. (top|antı yeıi şubenin
bulunduğu mahaldir)

Şube Yönelim Kurulu brafirıdan hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ııe saali en az 15 gün
ewelinden mahalli olanaklaıdan istifade edilerek ilan olunur. Ayrıca durum, maha|li en biiyük mülki amiıine yazılı ola-rak
bildiıilk Şube genel kurullarının toplant esas ve usulleıi hakkında sendika gerel ku-nıllan i$n uygulanan esaslar
uygulanIr.

15

MADDE 32 şuBE GENEL KuRuLUNuı{ ToPı_Aİ,lİtA zAılANı
vE ToPLAİ{ilA EsAsLARl

ıIADDE 33 GEilEL KURULU:

ı{ADDE 34 ToPl-AilTt vE KARAR NisABı:

ilADDE 36 suBE GEIEİ{ xURULu iluİ{ Güİ{DEIı_ GöREı/vE LERİ:

Şube Yöneüm ve Deneteme Kurulunun geıekli göıdugü halleıde veya genel kurul üye yeya delegglefinin beşte
birinin._(1/5) Yazılı istegi üzerine şube genel hırulu olağanüshi toplanır. Bu istemde Geneİ Kurulun njiçin yapılmak
istendiği aÇık bir şekilde yaahr. Genel Kuru|a çağn şube yönetim kurulu tarafından yapılır. şube pneüm kurulundan
aYnlma|ar 

_halinde 
seçimle ilgili ve g€nel kurulla ilgili işlem|er Merkez Yd{ıetim Kuru|u'tarafinjan yıiriittilür. o|ağanüsfii

genel kurulda gündem dışı konular göruşülmez ve de teklif edilmez.

A.Toplanb N|sabı:

.Şube 
genel kurullan, ilgili şubeye bağh üyeleıin veya deleçlerin salt çoğunluğunun (Biifun üye ve delegelerin

Pndan bir fazlasının) katılması ile toplanır._llk toplanhda geıekli nisap temin edilemaise ikinci toplantı en az ı73 uye
veya delegenin katıhmı ile yapılır. olaganüsfu toplantlaİda da ayııı nisap uygu|anır.

B.IGınr Nisabı:
Şube gene| kurullannda alınacak karadar toplanhya katlan üye vep delege bmsayının satt pğunluğudur yani

yandan bir fazlasnın oyu aranır. Ancak bu sayı uye ve delege taınsayısının l den az olaırw.

reDE35

l.Kongre baŞkanlık divanı ve komisyon seçimleri haıiç bütiin seçimler gizli oy agk bsnif esasına Eire yapılır.
2.Diğer biifun oylamalar açık oylanıa ile yapılır.
3.Her delegenin tek oy hakkı olup başkasına devredemez.
/(lki Genel Kurul toplantsı aıasındaki devreye ait şube yıinetim kurullannın hesap ve çalışma raporu ile şube

denetim kurulu raporu Geııel Kuruldan önce hazıdanır ve üye|ere dagıtıhr.
5.ToPhntıYa katılacak üye veya delege|er Sendika iye kayıtanna veya işbu Arıattizük esalarına g6re ve delege

seçim futanaklanna gore isimlendirilir.

A)Gindeni;
Şube Genel Kurulunun gündeıni olagan bplantılaıda şube yinetim kurulu bıafından hazırlanır.

. 
Olaganüstii. Genel Kurul gündemi daveti yapan oryan brafından ve olaganüstü gercl kurulun sebeplerini

içerecek şkilde yapılır.
ToP anhda aııcak gündeınde be|irtilen konular görtişülür. Başka konu görüşülınez ve örıeride de bulunulmaz.
B.G6ıev ve Yetkilei;

!{e eeleı Kurullan aşağıdaki konulan göriışmeye ve karara bağlamaya göıEvli ve yeüilidirler.
l.şube ytirntim kurullannın çalışma ve hesap raporhnnı kabul etnekb, (Mali ibra yet<isi yolrtu4
2,Şube denetim ve disiplin kurulu npodannı griişınek ve lebul etnekb,

- i;:ıİ
1

!ı !!,

,ri3,Şube yönetim, disiplin ve danelim kuru|lannın çalşma|annı aklamakb, (ibn etnekte)
.];6
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4.Şube baŞkanl, şube idari sekıEteri ve şube mali sekreteri ayı ayrı olmak uzere, şube yönetim kurulu asil
üyelaini ve yedek üyelerini seçrnekte.

5.Disiplin kurulu asil \re yedek üyelerini segnekte,
6.Şube denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seEnekte,
7.Meıkez Genel kuruluna şube adına katılacak delegelai seçmekb,
8.Şube ile ilgili Sendikal rrpseleler hakkında şube yörntim kuruluna havale edilmek uzere dilek ve temennilerde

bulunmakta,

9.Şube genel kurullan, şubenin feshine ve kapatılmasına, yada sendika fuzel kişiliğirıden ayrılmasına kanr
veremez. Herhangi bir surete sendikayı borç altına sokacak bk karar a|amaz.

ilADDE 37 suBE YÖİ{ETit XURULlARl:

A,Tanımı;
Şube Yönetim kurulu, Şube adına ve sendika iç teşkilatına göıe görev yapan ve şube çnel kurutu tarafından

seçilen zorun|u bir oıgandır.
B.Şuh Yönelim Kurulunun Oluşumu:
Şube yönetim kurulu tanfından gİzli oy, açık tasnif usulüyle seçilen bir şube başkanl, bir şube idari sekreteri, bir

şube mali sekreterirden nnydana gelir. Aynı orandada yedek üye İedlir-
C,Şube Yöııetim Kurullannın Toplaııb hmanı:
Şube Yönelim Kurulu ilk olagan toplantısını şube genel kuru|unun biümini izleyen 3 gün içerisinde yapar.
2.Sair oiagn bplantılannı ayda 1 defa yapar.

3.Şube başkanı genkli griıdugü zaman olaganiistti toplant yapabi|ir.
D,Toplantı ve kanr nisabı ;
/.Şube yönetim kurullan en az üye tamsaylslnln salt çoğunl$u ile bplanır.
2.karar mevcudun salt çoğunluğunun oyu ile ahnır. (yandan bir bzlasının oyı ile ahnır.)

.. 3.Şube genel kurullannın. olağanüsfu bp|antrya davet karan en az üçb iki çoğunlukla afunır. şube asil
üYelerinden eksilırreler olması halinde, yedeklerden en fada oy almış olanlar, gdre\re-Uaıama'ı,-uzere çag;ı,,lar.E.ğlana ş&i ve giiııdaııi ;

f,Şube yönetim kuruIunda seçimler ve olaganüsfu genel kurul karartan gizi oy açık bsnif usulü ile yapllır. Diğer
bütun kaııarlar açık oy,|ama ile ahnır.

2.Her üYenin tek oY hakkı oluP oylamada oylann şiüiği halinde başkanın katılacağı braf kazanır. Başkanın oyu
çift sayıhr.

.. Gündem: Şube Yonelim kurulunun gündemi şube başkanı, şube idari sekretai ve şube mali sekreteıi tanfından
mliŞterc.ken ııeYa münferiden hazıılanır. Oy çoHuğu ile gündeme yeni ilave|er yapılabiİr, ,"y" ..r.,rt gündemden
çıkarmalar yapılabilir.

F,Şube Yönetim Kurulunun Toplan0 llsutü;
1.şube yonetim hırulum şube başkanı, onun p|duğunda şube idari sekrebri başkan|ık eder.
2.|Gradar notedikçe tasdik ettirilmiş olarak defrere yazılır ve karar|ann alt, hazır bulunanlar tarafndan irrızalanır.
3.Şube Yireİim kurulu ilk top|antısında, şube başkanının yokluğunda başkana vekalet edecek üyeyi de

belideder.

4,ToPlantı idaıi sekreteııinin yapacağı yoklamayı takiben başkan tarafrndan açılır, gündem okunur ve
görüşülmeye geçi|ir.

G.Şube Yöııelin Kurulunun göıev ve yeödlerıi;
f.Şube sınıdan iÇersinde, iğili yasalann, anaEzüğün ve Merkez Yönetim Kurulunun, şubeleıe verdiği göıev ve

yetıilere sahiptir.

2.Meıkez Yönelim Kurulu kararlannı uygular, karann uygulanmaslndan doğan sorumluluk, karan verenlere aittir.
3,TÇlu iŞ stizleŞmesi ve yasalada ilgili üye ta|ep ve $kayetlerini anaüizüç ve sözlşme <izel prosedürune göre

izler.

;i ,,

i,\
.l
"l

4.İşeri sendika temsilcileıi ib dbiplin, izleme, uyuşnazl
hakkında göruş ııe düşünceleıini Merkez Yörıetim Kuruluna bi|dirir.

ıklan Faım ve benzeri kurul uyelainin abnoıOğı

!.-
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5.Me*ez Yonetim Kurulunun vereceği giirev çerçevesinde bplu iş sizleşnesinin yapılmasına katılır. Merkez
Yönetim Kurulunun isteyeceği sayıda toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katılacak işyeri temsilcisini seçr.

6.Şube baŞkanı, idari ve mali sekreterince müştereken yapı|an 100 bin linyı aşmayan şube masraflannı inceler
ve karara baglar.

7.Şube Çnel kuru|unu lakiben yapılacak ilk toplantıda şube başkanının yokluğunda ona vekalet edecek tiyel
belirieıier. Bunlar idari ııe mali sekıeterden birisidir. Boşlan üyelikler iğn yedek uyeleıĞn sıra ile en fuzla oy alanlar
göreve çağnhr ve üye sayısı bmamlanarak tophntı yapılır.

E Meıftez Yönetim Kurulunun saptayacağı şekilde egitim çalışması yapıhr veya egitim çalşmalanna katılır.
9.Şube çnel kurulunu olaganüsfu top|antıya davet kanrı alır.
l0.tasraflann fe*az GenC Kurulunca saptanan biitçeyi aşmamak koşutu iie yapılmasını temin eder.
ff.Şube Ytinelim, denetim ve disiplin kurulu iiyelainden birinin veya bi*açının yasalara ve ana6zuğe aykın

davıandlklannl sapbr, uyanlaıa rağmen lsrar etneleri halinde durumu derhal merkez yönetim kuruluna bildirir.
f2Şube Yonetim kurulu uyeleıinden birinin veya bidoçının yolsuzluk yaptıgını tesbit eder§e, durumu dertıal şube

deneteme l«ruiuna bildirir.

f3.ÜYe$k için yapılan başvurulan inceler, noterden onaylı üyelik belgelerini, varsa giniş ve düşünce|eri ile birlikte
3 gün içinde Merkez Ytirıeüm Kuruluna grinderir.

f4.Şube genel kuruluna sunulacak çahşma ve hesap
raporlannı hazırlar.

l5.Ana uıa.ı$ aykın fufum ve davranşb bulunduğunu tesbit ettiği üyeleıi şube disiplin kuruluna aktanr.
fo,GereKiğinde şubeye baglı §yeıi Sendika temsilciler kurulunu toplantıya davet eder, şube ile ilgili Sendikal

konulan görİşür, ııanlacak sonuğan bir rapor halinde Me*ez Yönetim Kuruluna bildirir. Temsilcileİ kurulu işyeri Sendika
temsilcilerinden oluşur.

ilADDE 38 suBE KAİ{lı{ı}l GÖREV vE

Şube BaŞkanl işbu ana tızüç göıe, şube i$eıinin yürütimünde biriıri deıecede sorumlu olan yöneticidir. Bu
sorumluluğundan başka aşağdaki girev ve yet<ilere sahiptir.

1.Şube Yönetim Kurulu top|anhlanna ba$<anhk etınek,
2.Şube adına, şube yönetim kurulunun anattzük hükümleıi ve Me*ez Yönelim Kurulunun karar ve direKilİeri

çeıçevesinde vereceği yetıiye dayanarak beyanat vermek ve açıldama yapmak,
3.Şube yazıynalannı ve işlemlaini birinci olarak imzalamak,
4.Şube kademelerinde tam bir işbirliği halinde çahşmay, düzen ve disiplini sağ|amak, Sendika ilişkilerinde

sendikanın onur ve eıdemini korumak,
5.Şube içirdeki kurul|ann her tiidü plşmalannı konhol etnek ve ince|emek,

. _ 
6.Şubenin habedeşme, yazışma ve hesaplannl incelemek ve kontol etnek, gerektiğinde bizat yapmak, gerekli

gördüğü uyanlan yapmak,

7.idari ve mali seketer bnafından yuriifulen i$eıi yakından izlemek, çrektiğnde bunlan irEeleıIEk, btdk ebnek
ve yapmak,

8.Şube personelinin disiplinli ııe verimli çahşmaslnl konEol etnek ve geıekli önlemleri almak
9.Merkez Yörıeİim Kurulu ile üyelerinin kararlanna uymak, direffierini uygulamak,

tO.Gerekli halleıde şube yofıetim kuruluna sonradan haber rıermek ve onayını almak ve sarf belgelerini ibraz
etnek sureti ile 

'. 
500.00 Tt'ye kadar haıcama yapmak.

A.Şuöe Başianın ın Sorıımluluğu;
Şube baŞkanı, Yinetici olaıak şubenin en yetki|i amiridir. Şubenin sevk ve idaresini sağlamaya goreüi ve

Yetdlidh. Bu görev Ve Yetrileıini bizat kullanmaya mecbuıdur. Çahşmalanndan dolayı şahsen şube Yİnetim Kuruluna ve
Merlcz Yönetim Kuruluna kaşı sorumludur.

,o
| !_ı ,-j!n.", -
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ilADDE 39 eılBE iDARi G FrFPıf önErri vEtı.İl EDi l ıııl ln ılĞl l.vE

Şube idari sekreteri işbu Anatiizüğe göre, şube işlerinin yüıiifumünde, şube başkanından sonna ikinci derecede
yet<ili yöneticidir. Bu sorumlu|uğundan başka aşğıdaki gorev ve yet«ileıe sahiptir.

l.Şubenin mali pzışmdan hariç, şubenin her turlü
yazışma|annda ikirrci imza yeü«isine sahiptir.

2.Şubenin hertırlü yazışmalannı idaıe eder. Bu
yazışma ve işlem|erin duzgün işlemesini sağlar.

3.Şube penonelinin çahşmalannı yönetir.

4.Şube Yönetim Kurulu deftederini hzıda1 düenler,yazar ve korur.

5.Şube Yonetim kurulunun kaıarlannın ve şube b4kanının blimatannın yerine geliıilmesini sağlar.
6,Mali sekreteı|ikle ilgi|i olan|ar hariç olmak üzere şube defier,dosya,yazıyna ve haberleşmeye ait evıak vesair

işlai düzenler yuriiür ve kontol eder.
7.Me*ez Yönetim Kurulu ile üyelerinin kararlanna uyar ve dircktiflerini uygular. Bu tır uygulamada direkt'f veıen

sorumludur.

8.Gereği haüinde seMika iiyesi olan veya olmayan kimselere muayyen hususlann takibi için yetd vermek,
davaya vekalet yet<isi vermek, sulh olmak, iba etnek, daıadan fenagat etnek ve davayı kabul etnek, idaıi, ad|i,nuliye,
icni takibat yapmak ve yaphımak.

ilADDE 10 §uBE tALi SEKRETER|€öRni. YErKivE soRuutuluĞU:

AlGöıev veretkilgi:
Şubenin muhasebe işlerini yüıübııek, ma|i dençsini

düzenlemek, kesin hesaplannı yapmak gibi biitin mali işlai şube mali sek ebri yapar. Bu nedenle aşğıda be|irlilen
görev ve yeüilere haizdir.

l)Mali konular ile ilgili yazışma ve işlemleri ikinci imza olarak imzalamak.
2,|Mali konular ile iğili şube defter ve evıaklarının dizenli fufulmasını, korunmasını sağlannk vede saklamak.
3,|Şube yinetim kurulu [iyelerinin mal bildirimlerini kanuna uygun olarak sağ|amak, Makbızlann brih ve sııa

numaralanna göre şube yönetim kuru|unun üel bir sahifesine kayıüadıÜİn sonra şube denetim kurulu üyelerine veıme(
4/Sendika aidaüannın bhsi|irn yardımcı olmak,
5/Haı,camalan bütçe ölçuleri içinde yapmak ve tasamrfu sağlamak
6,|Şubenin mali yönden gelişınesini sağlamak öniemleri almak, bu gelişmeleıi engelleyici sebepleri şube yönetim

kuruluna intikal ettiımek

|Me*ez Yönelim Kurulunun kanrlanna ve kurul üyelerinin diıektiflerine uymak ve aynen uygulamak.

B)Sorunluluğu:

_ §rb. Mali Sekıeteri gorev ııe yetıilerini bizat kullanmaya mecbuıdur. Çalışmalanndan dolayı şahsen şube
yönetim kurulu ile Me*ez Yönetim Kuruluna kaşı sorumludur.

Şubenin ma|i işleıinde mali baklmdan anatizüğe aykın bir durum saphsa, Meıkez Yfuetim Kuruluna ve ilgili
diğer organ|aıa bildirmehe griıevlidir. Aksi halde, aykınhğı yapanlar i|e sorumluluga ortak olmuş sayılır|ar.

şuBE YÖı{ETiciLERi ıa,AKı(tİıDA IuşIEREK HÜxUxtER
tADDE4l oönnıonıni:

_ _ 
Şutıe Başkını, ieıhangi bir nedenle görevi başında bulunmaüğ takdide, görevleri şbe başkan vekili

taıafindan yüriıtı:lltt. Onımda yokluğu halinde şube idari seketeri başkanik §lerini gorur. Vekalet halinde
sorumlulut vekalet edene aittir.

,o'

_oş
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MADDE 42 Y iMZASI:

Şube yazışma ve işlemlerinin iki inza ile yapılmas1 mecburidiı. Buntaıdan mati konular ile ilgili her
tiirlü işlem ve yaz§malaıda şube başkanr ile şube mali sekreteri tarafındaı, bunun dışındaki yazışma ve
işlemler şube başkanr ve şube idari sel«eteri taıafrndan imzalanrr.

MADDE, 43 ToPI"ANTI ÜCRETİ :

Şube yönetim,de,netim,disiplin kıırulu toplantıianna katılan üyeleıe (ücretli yöneticiler haıiç) beho
toplant için ve bu toplantılaı için yapılacak mrun]u nasrailan ka§ amak iizere, Başkanlar kuıulunun gorüşü
alrnarak Merkez Yönetim Kunılunun tesbit edeceğ bir ildeme şube yönetim kurulu karan ile yapılır.

MADDE 44 stJBE DENETİMKURIJLU YE MEYI)ANA GELİ§i:

Şube Denetim Kurulıı, Şube Genel Kurulu taıafindan sçilen (3) asil üye ile (3) yedek üyeden
neydana gelir. Şube denetim kurulu yaptığ ilk toplanüda kendi arahrında bir başkan, birde raportör seçer.
Denetiın kurulu şube hesaplan ile birlikte,şubenin idari işlerini de inceleme, teftiş ve kontrol amacr ile
kurulmuştur-

MADDE 45 Ş[JBE DENETİM KUR[JLU ToPII\NII ZAMAM vE KARAR ıvİsa.nı:

Şube Denetiın Kurulu en az 6 ayda bir olağan okak toplanarak denetim görevini yapar. Kunıl
Başkanr ve üyelerden bir ile şube yönetim ve disiplin kurulunun talebi iizerine ola&nilstil olarak her zaman
toplanabilir ve görtv yapabilir.

Şube Denetim Kıınılu en az fti üyenin katılması ile toplanır. Kararlaı en az iki üyenin oyu ile alınır.

MADDE 46 stJBf,DEhIETiM CALISMAUSI]LÜ.

YEYETKiLERİ

Şube denetim kurulıı, şubenin gelir ve giderleri ile ilgili her tiirlü hesaplarını diledikleri vaki! ancak
en az 2 denetim kurulunun incelemeye ilişkin karan ve imzası ile miinkiindii. kontro] ve tetkik için aldıklan
evrak ve kayıüan da iki imza fuşllığmda alnlar. Ancak evrakiar hiçbir suıette şutıe ftşına çıkan|ama".

A.Çalşmalannıla:
l.Her türlü delili toplayabiliı, tnlk din|eyebilir.
2.Bilirk\i incelemesi yaptırabiliıler.
J.Karaılar1 noterlikçe onaylanmrş bir deftere, toplantıya kaülan üyelerin im"-sı ile yazıln.
/.Raporlann birer surçti şube yönetim kuruluna verili. Yotsuduk ve usulsiizliik tesbit edilen

raporlann birer suretini Meıkez Yönetim Kurulua
S.Her titrlü incelemeleri sırasında rapora gçirilen hususlarda şube Mali Seheterinin göriişiınü at rlar.
d,Usulsildü tesbit ettikleri hallerdg şube Yönetiın Kurulunu yazlı olaıak <fuıumdan haberdar ederler

ve uyarırlar. Sonraki denetimde bir önceki yazılr 1y6ııyn rafuen ve meşru bir mızçıtti 6|antç5ızın
usulsildüğiln giderilmediğini saptaılarsa durumu Merkezi Yönetim Kuruluna bildirirler.

7.İvedi durumlarda soruşturmayı genişlefue gereğini duyarlarsa ve bu arada şube zorunlu
organlarında ki üyelerden birinin veya birloç,nın çahşmaya devamınr sakuca|ı buturlarsa, ilgil yada ilgililer
hakkıntla geçici önlem olarak işten el çeliirilme karan istemi ile durrımu Merkez Disiplin Kurulı,na
aktanlmak iizere Meıtez Yönetim Kıınıluna bildirirler. Merkez Yönetim Kıırulu isteni yerinde görürse,
gerekli karan alınak iizere Merkez Disiplin Kıırulunu toplant§rd çağınr.

.B. G6rev ve Yetkileri:
Şube Denetim Kurulu şube çalşmalarmı ve hesapların incelemek, teftiş ve

ile kurulmuş bir organdır. Aşağdaki görev ve yetkilere sahiptir.
etnek

cı:l
&
q'$.
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l. Şube çlir ve giderlerinin ilgili deftertere diizenli işlenip işlenmediüni incelemek.
2.Gelir ve gider evraklanım ispatlaycr evı-aklara dayandınhp dayandrnlmadığınr tesbit etnek.
J.Gelir ve giderlerin Anatrziik ve Merkez Yönetim Kurulu kararlanna göre yapılıp yapılmadrğını

incelemek.
/.İ§bu AnaEzllkte yazılı şubeye ait kanuni defterlerin ve kayıtlann dEzgün tutıılup futulnadığrn

kontol etmek.
5. Şube çalışna ve işlem|erinin Anatiiziiğe uygun yapılıp yapılmadrğnr incelemek.
6.Görcvini sağtklı olarak yapabilınek için şube organlan ile üyeler vede şubede görevli personelden

gerekli evrakr ister ve alrı, ancak şube fuına evraklan çıkaramaz.

MADDE 47 suBEDisiPLİN KIIRULUYE }ftYDANA GELisİ:

Şube Disiplin Kurulıı, Şube Genel Kıını|u tarafindan seçilen 3 asil üye ile 3 yedek üyeden neydana
gelir,ilk toplantıda kendi aralanndan bir Başkaabirde raportör sçerek çalışırlar. Asil üyelerden eksilenlerin
yerine en fada oy alandan başlamak iizere göreve çağnh.

MADDE4t DISIPLIN I(URIJL[]N[]N ToPII\}ITIZAMAM
vE KARARNisABr

A.Toolanfr Zamanı:
Şube Disiplin Kurulıı, kurulun çalrşmalannm

gerektir<liğ halterde, kurul başkanmın kurul üyelerinden sair birini4 şube yönetim ve denetim kurulunun
üveti ilzerine toplaıır.

B.Karar Nısabı:
Şube Disiplin Kurulu en az fü üyenin katılması ile toplanır ve kararlar en az fü üyenin oyu ile abnıı.

A.Calşını Usali:
/,)Kendisine aktanlan konularda hemen görove başlamak ve itk toplantı tarihini takip eden bir ay

içinde karar vermek zorundadır.
2.İlgili ve ilgiülerin siıvıınmalannr atmaya mecburdur. Ancak yazılı uyanya ıağpen savuırmı§rn

vermemekte direnenlerin savunınasınr alnaksızın ftaru. yğg}ilir.
J.Kararlannda, Sendika amaç ve ilkelerinin konınma ve gerçeklşmesine Sendika bütünlü§une ve

Sendikaıın üyeleri ile genel ınenfaatlerine yapacağ elkiyi göz önüne almak zorundartrr.
/.Suçun derecesine görc uyan ve kmama c€zaIanndm herhangi birini ırygujamakta serüesttir. ihracı

gerektiren bir dunım saptarsa gerekli belgeler ve görllşü ile birlilie Meıkez Disiplin Kunıluna aktanlmak
iizere Şube Başkanına verir. kararlanı_ı gerekçeli olarak yazar ve ilgililere teblğ ile uygulanmasmr sağlamak
için şube yönetim kurulı,na a[lap ye ilk şube genel kııruluna bildiıir.

5.Kararlal, noterce onaylanmrş bir defteıe bir rapoıtiir tarafindao yazılır. Toplantıya katılan kurul
üyeleri tarafindan kaızı imzalanu,.

B)Göıev ve Yakilcri:
Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kıınılu üyeleri hariç şubeye bağlı diğer büttln Sendika üyelerinin
işbu Anattizilğe aykın hareketleri halinde uyan, kmama cezalanndan suçun nevine göıe uygm
birisini verir.

Görevini yapnak amacı ile, şubenin bii6n yöneticileri ve ücreü;ıersone|| dahil, gerekli
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ile bütıın kişilerin ifadelerine başıurur ve gerekli evrakr tetkik edebilir.
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MADDE 50 İSYERİ SENDiKA TEMSiLCiLERİ :

A.Tanımı:
Yeteri kadar üyenin bulunduğu her işyerinde, ilgili ğeler arasında Sendikalar kanununa göre atanan

iŞYeri Sendika temsilcileri Sendika adma hareket eden kişilerdir. Bu sebeple, Sendikanın amaç vc ilkeleri ile
görevlerinin gerçekleşmesine çahşmak ve Merkez Yönetim Kuıulu ile şube yönetim ku.rlunun karar ve
direktiflerine uymakla yukllnlildur. Bu yönü ile işyeri Sendika temsilcileri Sen<lika çahşanlannjn ve
çalışmalannda birlik ve bütilnlüğü sağayan en önemli organdır.

B.Alanıalar:
\Yeri Sendika temsilcileri yasada belirtilen sayd4 biri beş temsilci olınak üzere şubesi bıılunan

iŞerlerinde şube yönetim kurulu tantrndan tesbit ve önerilen ğeler Merkez Yönetim Kurulu trrafindan
atanır. Şubesi bulımmayan işyerlerinde ise doğrudan Merkez Yönetim Kurulu tarafindan atanır. Temsilcilerin
affedilmeleride aynı şkilde yapılrr. Merkez Yönetim KıırrıIq Sendikının amaç ve ilkeleri açısından sakınca

gördüğü §yeri Sendika temsilcilerini doğrudan doğuya görevden alma yetkisine sahiptir.
C.Temsilcilcrin
İşyeri Sendika temsilcisi

araıan koşullar şunlardır.
olabilmek için ğelikten ve Sendikalar kanununda yazıtı niteliklerden başka

aOkuı yazar olnak.
Ö.Sendika amaç ve ilkelerine uygun dirşünce

yapısmda olmak.
c,Diriist ve onur süibi bir kişi olarak tanınmak.
d,Genel olarak ülak prensiplerine göre onur kncr

vc zedeleyici bit karaktere sahip 6lmamak
aİşyerinde tan_ıınasınr gsrektirici bir siire çatışmış olmak.
D asdü:
§yeri Sendika temsilcileri işyeri Senüka baştemsilcisi-

nin başkanhğnda gerekli hallerde toplantılar yapaıak ekip çal,ş-alannı temin ile üyelerin kend.ilerine
aktardıklan talep ve şikayetleri baş temsilci, temsilciler kuruluna intikal ettirmeden iveai nııeıte şyeri
amirine götilrerck sonuca gifueye çalışıı. Bir yandan da kurulu toplayarak konırya ilişkin kanı. alırlar.

a§Yeri temsilciler kurulu müzakeıç sonunda neseleyi izleme karan aLnjı ise konıı,işyeri amirine
veYa iŞveren vekiline bildirilerek(bildirim yazılr olıır)dunımu takip eder. ilgiIilerin yercr|i srıre içinde olumsuz
cevap vermeleri halinde, baş temsilci yada görevli bir teınsilci ilgili şubeye bildirir.

sendika işyeri temsilcileri çalştklan işyerinde sendikanrn amaç ve ilkelerinin ğe§ekleşme5|1e,
se,nd$| göPvlerin Y.ennrc getiriİnesi ilc yükllmlüdür. §erinde loplu iş siizleşmesinin uygulanmasın t"kip
eder,idcr. U_ V9laln istek ve şikayetlerini çözümlemek için işveren vekilleri ile Sendika aaına göruşnel€r
yapaI. Işyerinde çalışan tüııı işçileri üye yapmakla görevlidirler.

F. TOBGIS Temsilcileri Yönetmenliğ:
IŞyeri Sendika teınsilcilerinin çalışmanitelitgörcv,yetki disiplin konulan ile ilgili olarak Merkez

Yönetim Kurulu tarafindan biı yönefuelik yapılarak yilrürliğe konulur

MADDE 51 st]EE BöLGE TEMsiLcİLiKLERİ:

A.Tanımr ı
Şutıeye ız^k|ft yg yakmlık durumuna göre, Merkez Ytınetim Kurulu tarafndan tİilge t€msilcilikleri

oluŞtıırulabilir. Bu temsilcilikler, itgili işyerlerinde veya işyerinde ınevcut ve Sendikalaı Kanımu ile

E.G6rev ve

Anatiizliğe göre etınmış işy€ri tensilciliklerind€n oluşur. Bu
Meıkez Yönetim Kıınılu temsilciüğ kapatabileceğ gibi,
alüilir. Gçici görevliler atayabilir.

nedenle şube kapsamı içinde istişaı,i bir oreandıi .

Başkan idari seheter yada saymanr g6ıevda

...J. ],'-,,
l|1
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B) Calışmı Sekli:

Bölge teınsilciği sadece bir işyerinden ibaretse, temsilcilik işyeri Sendika başrcmsilcisi taıafindan
yürütiilih. Iki yada düa fazla işyeri sendika temsi]cisi tarafindan oluşur ıse, tiim Sendika temsilcileri kendi
aralafrnda toplanarak işyeri baş temsilcilerinden birini bölç temsilcilik başkaır, birini seketeri, birini de
saymanr olarak seçerler. Temsilciler Kurulu eı az ayda bir kere tçlanır. Toplaııtılar Başkanm isteğ iızerine
düa krsa siirelerde de olabifü. Toplantıda alınan kaıarlaı bir tutanakla saptanrı ve hazır 6lanl21 tarafindan
imz.lanrr.

G. Gtirevleri :

lstişari bir oıgan olan Bolç temsilci|ikleri kanunun ve işbu Anatzugün işyeıi Sendika temsilci|erine verdiği
görevleri yapar. Temsilcilik,başkan Ve sek eteri ile tem§lciler kurulunun üyeleri,Kanun ve Anahızuğün işyeıi Sendika
temsilcilerine verdği hak ve yet<ileri kullanır. Aynca,

l.İşyeritemsilcileri aıasırıda bidiği,dayanışmay ve yardımlaşmay sağlamaya çal§ır.
2.İşyeri ve bplu iş sülşmesi ile ilgili üyelerin talep ve şiloyeterini işverenleıe yazıh ve filen giderek sorunlan

gizümlemeye çahşır.
3.Çızeınediği konulan şube yönetim kuruluna, ivedi durumlarda ise dogrudan Genel Merkeze bildirir.

4.Me*ez ve şube yönetim kurullan ve kurul iiyelainin kanun ve Anatiizüğe aykın olmayan herfur|ü direktif ve
karar|anna uyaıiar.

5.Bütçeleri çerçevesinde ve usule uygun masraf yaparlar,usule uymayan masraflar kaşılanmaz.

sE}lDiKAillN GELiR vE GiDERLERİ
ilADDE 52 SEı{DİKAıü!ıü GELiRtERi:

a.Uyelik aidatı, iiyelerden her ay alınan gplak biı yövrniyeden oluşur.
ö.SendikalarToplu iş stideynesi,gıev ve lokavt (6356) Kanununda belirtilen dayanışma aidah,

sendika üye§i işçilerden ahnan aidatın 2/3 kadardır
c. 6356 sayılı Sendika|ar ve bp|u iş SödeEnesi Kanununun 28.maddesinin b.ftkıası gereğince Merkez Yönetim

Kurulunun alacağı kararla konser,eglence,dayanışma gecesi veya aynı amaca yönelik bir isim alhnda yapacağı
fua|iyeteıden elde edeceği gelirler.

d.Mal ıadığı gelirteri, mal varlğı geliılerinin deür,temlik ve satışından dogan kazançlar.

e.Kanunun imkan verdği bağışlar ve sair gelirleıden ibarettir.

ilADDE 53 sEı{DiKANıil BAsucA GiDER[ERi :

Sendikanın kanun ve işbu anafuzuğe gdre yapılan sendikal çal§malann yürufumü iÇn gerekli her t)ılü masraf,
Merkez Genel Kurulu tantndan testit ve kabul edilen bütçe çerçevesinde yapıhr.

Sendikanın işbu ınrmalçalışna masnflanndan ba$<a, ba$ıca giderleri şunlaıdıç
1,Üst kurullan ıidenen aidaüar,

2.Toplu iş siidşmeleri ile i|gili masraflar,

3.Gıev ve lokavt hallerinde yapılan masraflar ve ilgili işçilere yapılan ridemeler.

4.Basın ve yayın dahil, eğiüm masrafları (gelirleıin en az yzde onu (%10) egitim için kullanıhr.)
5.Teşkilatanma amacı ile yapılan giderler.

6.Kanun ve anatiizük hükümlerine uygun olarak yapılan sair masıaflar.
7.Sendika amaç ııe faaliyeüeri dışında harcama yapınaz ve masrafta bulunmaz ve bağış yapamaz_ lJye|eri ile

çalıştrdüı kişiler dahil kiınseye boç veremez, envantet defierine kaydedilen \re demiöaş sınıftna giren her ttidü
eşya,malzeme hakkında gider olarak işlem yapdamaz.
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tALi HÜKUilIER
ıiADDE 54 BÜTCE VE FoİülAR :

a,GqıeıBii&€
Sendikanın genel bütçe önerisi Merkez Yönetim Kuru|u hrafindan hazıdanaıak Merltez Genel Kuruluna sunulur.

Me*ez Gene| Kurulu iarafından onay'anan bü@ kesin şeldini alaııak yürüdüğe girer. Me*ez Yörıetim Kurulu tanfından
büt@eki biitün fonlar arasında ve geıekli fusıllar arasında akbnmlar yapabilir.

Bütçe, 4 yı|lık devre için ve heı yllığı ayn ayn olmak üzere hazıdanır. Hesap dönemi tal«im ylhdlr. Bütçede her
tiidü harcamalar, ücıete1 menkul ve gayri menkul kaçılıklan ayn ayn gisterilir,

b. Şube Bütçeşi;
Şube masraflan, Me*ez Genel Kurulunca kabul edilmiş bulunan genel biitçeye uygun olmak şarh ile kabul ve

tesbit ettiği bütçe esaslanna uygun olarak yapıhr.

fADDE 55YASAK FMLiYETLER:

Sendika,Tü*iye Cumhuriyeti Anayasasının '|4.maddesindeki yasaklan aykın hareket edemeyecegi gibi,yönetim
ve işlelşiAnayasada belidenen Cumhuriyetin ilkelaine ve demokratik esaslan aykın olaıruz.

Aynca 6356 sayılı Kanununda belirtilen,Sendikalar için yasak olan faaliyeteıde bulunamaz.
Sendika kendisinin veya TURKIYE CUMHURiYETinin üyesi bulunduğu uluslar arası kuruluşlardan başka dış

kaynaklardan, Bakanlar Kurulundan izin almadıkça yardım ve bağış kabul edemez.Sendika işveıenlerden, işverenlerce
6356'e göre kurulmuş işveıen Sendikalanndan, esnaf ve küg)k sanatkar kuruluşlanndan,demeklerden,kamu kurum
niteliğindeki meslek kurulçlanndan ve vakıllardan yaıdım ve bağış alamaz.

ilADDE 56 BAĞLAYıcl tAtiYEtKi:
Sendika fuzd kişiliğini mali hususlarda baglayıa her tırlü ye&i Me*ez Genel Kurulu ile Me*ez Yönetim

Kuru|una aittir.

ilADDE 57 AVAİ{Sl_ARl:

Şube, her tidü masraflannı Meı|«ez Yönetim Kurulundan blep etikleri ve Me*ez Yönetim Kurulunun talep
üzerine grindereceği a\ranslarla ka§ılanır.

Bu işlemler şu şekilde yapılır.

a.Şubeler,avans hlep|erini Genel Merteze gdndeıeceklai vezıre gelir makbuzlan ile yaparlar. Bu makbuzlaıda
taleP etikleri avans mikbn yazılı olur. Şube başkanının yokJuğunda ona vekalet eden yönetici ile nuli seketer brafndan
imzalanır.

Ö.Avans blepleri ve şube masııaflan,yurüriüheki şube bütçesine uygun olarak yapılır. Biitçeye uymayan hlepler
Merkez Yönetim Kurulu kaşı|ayıp kaşılamamakta serbe§ttir.

c.Şub€ler,şube mali sekreterince hazırlanan ve biri mali sekreter olmak lıere,imza yeü<isine sahip en az iki
yönetici taratndan imzalanan hesap hülasasını her aybaşında en gE bir hafta içerisinde Genel Merkeze göndailir. Bu
yükümlülük yerine çtiri|medikçe sonraki avans isbmi kaşılanamaz. Bu hesap hülasasında o ay içeriİinde Genel
Me*ezden alınan avans hjbrlan Ve tarihleri ile iş bu avansln sarf yeİle]i, tJtarlan ve hrihleri ayn ayn gĞteriıir,

]rAIlDE 58 Foı{u:
Sendika aidat gelirinin en az 7o5'ini uyeleıinin meslek,bilgi ve deneyimlerinin artnlma$ için yapacağı egitim

fualiyeteıine sarf eder. Bu haliyeter seminer,kuıs,basın ve yayın gibi yollaıla yapıhr.

MADDD 59 GREVFONU:

Meıkez Yönetirn Kurulıı,Sendika getirlerinin Yo1'm grev fonu olarak alrrmak yetkisine sahiptir. Bu
Anatİızrk uygun olarak sarfedilir.

-,

fon grev ve lokavt halinde ve bu sebeplerle Kanun ve
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ıiADDE 60 BAı{KA itE iLişKiLER vE KAsA

a.Sendika gelirlerini elde ettiği brihten itibaren 30 gün içinde,sermayesinin yandan fazlasını devlete ait bir
bankaya yatınr. Sendika kasasında, zorunlu giderler i$n en fazla 5.000.00 TL bulundurur.

b.S€ndika [2el kişiliğinin bankalardan veya her ne şekilde ve her nerede oluısa o|sun, mevqlt parasının

çekilmesi, Me*ez Yönetim Kurulunun iki üyesinin imzası ile olur. Şube avanslan bankalara yatınlmış ise bu avans
bankalardan iki şube yönelim kurulu üyesinin imzag ile çekiletileceği gibi Me*ez Yalfıelim Kurulu üyeleri şubeleıe ait
panlan, ilgili bankalaıdan çekebilider. Banka|aıdan pan çekııre hususunda Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başlona
münferiden yet«ide veıebilirler.

ilAIıDE 6l YoLLUXLAR vE KAY|P Güİ{DEüXLER

a,|Meızuat ve ana tiizük hükümleıirn Eire,yönetici temsilci ve delegelerle, sendikal amasar|a tesbit yada tayin
edilen göreüilere (Yönelici,persone|,üye v.s)bp|anhlar @a diğer Sendikal görw|erin ihsı yada disiplin kuruluna ifude
vermek üzeıB çağnlmaları halinde veyahutda Disiplin Kurulu Uyelerinin mahalline gitne zarureti hasıl olursa, Me*ez
Genel Kurulurıca tesbit edilen miktarda harcınh,konaklanB ve yol parası Genel Me*ez kasasından tidenir.

b,|Yul«arda (a) fıkrasında beliıtilen göıeüiler,bu göıeüeıinin ifası sırasında akiüe, bağlı h,ı|unduklan işyerinden
ücret alamazlaısa bu iicreter Genel Me*ez kasaslndan odenir.

İIADDE 62 SARFiYAT usutür

Meıauat ve işbu Anatiizük esaslanna göre yapllacak sarfiyah ait saf evraklan, Mertez yönetim kurulu bütijn
üyelerinin,şube|erde şube ba$onı, idari ve mali sekreterin müşteıek imzalannı taşır. lşbu imzalı sarf evrakları ile yapılan
masraflar için aynca Me*ez Yönelim veya şube ytinetimi kurulu kararı alınmasına lüzum yokfur,

ıilADLE 63 sElloilGcA TUTuı-AGAK DEmR-
İDSYA VE KAYITLAR.

Sendika, aşağıdaki yazılı deffa, dosya ve kayıtannı tutar ve fişleıini hazıdar,
a. Uye kayt fişleri ve defreri ile çıkış bildirimi ve listeleıi
ö. Genel Kurul,Genel Yönetim Kurulu, Deneteme Kurulu, Disiplin Kuru|u kararlannın numaııa ve brih sırası ile

yazılmasına mahsus kanr defiederi.
c. Gelen ve giden evrakların bıih ve sıra numansı ile kayt edil@i,gelen ve giden evrak kayıt defrerleri ile

zimmet defteri.
d. Gelen evnkın ashnın,giden evrakın sureüerinin saklanacağı, gelen ve giden evrak dcyalan.
e.Aidat,Yövmiye,Envanter defieri ile Defreri Kebir.(değişen muhasebe sistemlerine gore uyBular, Me*ez yönetim

kurutu yet<isindedir.

f.Gelir makbuzlan ve bunhnn immet kayt deftefi ile gidef evrakı ve bunlann saklanmasına mahsus dosyalar.
g.Demirbaş defteri ve dosyası
Yukanda yazılı defteleı her olağan Genel Kurulu ireyen 15 gün i$nde Notere hsdik ettirilir. Sendika tıEnaha

yukümlİ olduğu ewak ve kaytar dışında yardımcı defter ve kayıtarda tııtabilir.(Kompütfur v.s elektonik cihazlar dahil)
Sendika,defter ııe ilgili belgeleri, ilgili bulunduklan yh bkip eden bkvim yılııdan başlayarak 10 yıllık süıe ile sak|amak
zorundadır.

HADDE 61 ılA! BLLDiRitri :

Sendika ve Sendika şubelerinin başkanlan ve pneticileri,gdxeve seçildikten sonra 3 ay içinde kendilerinin,
eşlerinin, velayeüeri altındaki çoanklannın, Sendikalar kanununun 29. maddesi uyannca çıkanlan yönetne|ik esaslarına
göıe doldurulacak mal varlığı bildirimini Notere Verrnek zorundadırlar. Bu bildirimin Vefildiğini §Jtı§terir Notef|iKen allrıacak
belge,Serıdika veya şube deneÇilerine verilir. Bu belgeler Yönetim Kıırullannın karar defierlerinin üel bir sahifusine
yazılır. Bu sahife dene§iler taııafından da imza edileLilir.

Mal bildirimleri asil üyeliHer için geçedi olup, yedek üyeler için geçerli degildir. Ancak asi
YAhj

halinde, @dadann yerine çağnlan üyelerde göreve ba$adıklan tarihten itibaıen 3 ay içinde mal ti

B0
/j,

b-
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Yeniden göıEVe seçjlmeler halinde mal bildirimi yeniden verilir. Mal bildirimine ıru:ılanlar açklanamaz ancak yaıgı
mercilerinin ve deneüeme ve inceleme yetkisine sahip yöneticilerinin istegi üzerine ve iade edilmeİ i2ere al|nabilir.

E 65 tAL iKrisABl:

ücnşr rgtlİxır vı sowıı- xln.ılnl:

Sendika Yönetim Kurulunca amaç ve görevleıinin gerektirdiği taşınır ve hşınmaz mal ihisap edebilir. Yönetim
kurulunca uygun göruldüğü hallerde bşınır ve bşnmaz mallar usulürn uygun bir şkilde satılabilir.

ilADDE 66 ÜcRETti YöııETicıtER:
Gene] Yönelim Kurulu uyeleri Genel Yönetim Kuru|unun alacağı kanra grire ücreti olarak Sendikada

ÇalıŞabi|irler. Tüm yoneücilerin ücreti olaıak çafuşması Sendikanın mali durumu ile ilgilidir. Bu konııda k kanr Genel
yönetim kurulunundur.

lrADDE 67 ÜcREILi SUBE YöilEticiıfRi:

Şubelerden gerekli o|anlardan,Me*ez Yönetim Kurulunun a|acağı kaıar|a ücretli başkanlık ihdas edebilir. llgili
Şubenin baŞkanı ilgili işyerirden Kanun toplu iş sozlşmesi ve Anafuzül hükümleıine göre ayrılarak bütun meaisi-ni
goreüni hasreder. Şartar gerektirdiği hallerde şube idari ve mali sekreteride ücıeüi olarak mesaisini Sendikaya hasretnek
üzere iŞYerinden,toplu iş sodeşmesi kanun ve Anatiizuk hükümlerine uygun o|arak ayıhrlar. Alacaldan ücret,şube
başkanının almış olduğu ücrete eşittir.

ilADDE 68 Yöİ{ErıcivE GÖREVLiLER|N

flSendika merkez ve şubelerinin ücıeti yonetim kurulu üyeleri ile başkanlanna verilecek ücıeüer,her t{irlü
<idenek,yolluk ve tazminatan Me*ez Genel Kurulu tarafrndan sapbnır.

2)Sendjka hizmeüeri iÇn g@ci olank goreüendiri|en uyelere veıilecek ücıet,gürdelik ve yolluklann tavanı
Me*ez Genel Kurulu tarafından tesbit olunur.

3)Sendika ve Sendika şubelerinde çalıştınlanlann iş akiteıini yapmaya,fushe,bunlan ödenecek ücret, ödenecek
Yolluk ve tazninat Ve diğer sosyal haklan tesbite, Sendika Yönetim Kurulu yeüdlidir. Bu hususlar bütçede gosterilir.

!}ŞenQlta,y9netld ve ça|ışanlannın sosyal güvenlik,sigorb,dinlenme haklannı gannti edeı.
5)Sendika, Sendika Yörntim Kurulu başkan ve uyelai 30 gün,yıllık iicreti izin hİkknda haizdir|er.
6)Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendika<la gorevlendirilen üyeler ve çüşanlannm gorcvleri

ile ilgili olarak uğraYacaklan kazalardan dolayı, öliimleri halinde mirasçılarına, a/rk 6rüİ ücretıerinin yirmi
(20) katı futarrnda öltlm yada matutiyet tazminatı ödenir. İlgilllerin ranundan ıtogan nakhn ayıca saklıdıı.
. 7)Sendika Merkez ve şbe zorunlu organlarında seçinlg Şqç11 olarak çahşn yöneticilerden sçime

girmeYenlere, Yeniden seçilemeyenlere, emeklilik nedeni ile aynlanlar4 istifa edenİere, vefaatı halinde yasal
ry9Ç!T"4 yöneticilikle g"çeo hq himet yılr için a5 giıntiık briıt ücretleri yıll* ihaıniyeleri <tahil
edİldİğnde orbya çıkan miktan net olarak hizmet ominıtr olarak vede iç yönemeİik çerçevesinde de übar
tazıninatları ödenir. Bu ii<lemeler ile ilgili kesintiler Sendikaya aittir. (Kanuni kesintiler)raznıinat ödenecek
hinet süIelerinin hesabında, daba önce kaşılığmda t^zminat iidenmiş süreler hesaba kaüİnaz 6 aydan az
sİlrmiiŞ stireler iÇin hstetyevm uygulanır. 6 aydan çok bir yıldan az olan siireler için siiıe -m yı oıaıat kabuı
edilir.

8)Sendika ve Sendika şubelerinde personel,uman da,,ışman olaıak çalıştınlan kimselerin kıdem
ta7İninatlan kanun hiikiımteri ve iç yönetmelik 9ş6|ry1 dahi|fude beho hizmei yü için yonemeHkte yaalı
giin sayısı iizerinden Sendikaca ödenir.

9)Sendika Personeline Gsnel Kurul kanan ve iç yönefuelik htıkümlerine göre verilen genel hek
niteliğndeki her türlü sos5ıal haklaı ve ödemeler, yöneticilere de yapıJrr.
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MADDE 69BiRLESMEYECEK GÖnrvınn:

Senüka ve Sendika şubesi yöneticileri (Genel Kurul hariç zorunlu organlarda görev alanlar)Sendika
içinde başka bir zorunlu organa seçilemez. Aksi halde görevlerden birini tercih eder. Bu tercihi bir ay içinde
fu|lanmaz ise, son seçildiğ görev kendiliğinden diişer.

MADDE 70 YIJRT DISINA GÖNDERiIİIE:

Yurt üşma yetkili olarak gönderilen yönetici danrşman ve temsilcilerin ücret ve yüııt d§ı masraflan
sendika tarafindan karşılanır. Bu ücret ve yollülan miktar ve esasları Geııel kurulca hesaplanu.

PERSOhIEL UZMAN VE DAN§MAN
MADDE 71 TANIMI:

Merkez ve şubelerde işlerin yiiriitii]mesini sağlamak anacıyla yeteri kadar ve Merkez Genel
Kurulunca kabul edilen büÇe ve kadıo esaslan çerçevesinde pıersonel rınan ve danışman istihdam edilir.

MADDE 72 TAYİNİ:
Personel rı.man ve daıuşmaılar ;
l.Merkez Yönetim Kunılunun karan ile (Merkezdekiler)
2.Şubelerde,şube yönetim kurulımım teklifi irzerine Merkez Yönetim Kunılunun karan ile tayin edilir.

füireve son verilmede aynı yöntemle yapılr.

MADDE73CALI§MA

1. personel ',',nan ve çalışanlar Genel kunıl tarafindan tesbit edilen biitçe çerçevesinde Merkez
yönetim kurulu tarafindan tesbit edilir.

2). tlaıcırğsosyal haklaı,yıllık ücrefli izin,ikamiye,çalşma saatleri,kıdem tazminatr ve ihbar
önellleri,diğer her tiiılü çalışma koşulları,çalşma saatleri,Merkez Genel Kurul kararlanna uyguı olarak ve
baŞkanlaı kurulunda görüşü alınarak Merkez Yönetim Kurutu tarafindan hazılanarak yürüılüğe konulacak iç
Yönefuelikle tesbit olunur. Merkez Yönetim Kıırulu Anatiiziik ve iç yönetmelik çerçevesinde "zmandanrşrnan yg personel ile ilgili çüşma diizeııini gerekli gördüğü şekilde diizenler talimaıar nazrıaı,vuııırıugs
koyar.Gerekli değişftlik y9 ilay6|gri yxp,ar.

MADDE 74 DİsİPLiN

Meıtez Disiplin Kurulu ile şube disiplin kuruliarı aşağdaki cezaları vermeye yetkilidirler.
a- Uyan
b. Kınama
c. Görevden ççici ızak|aşfııma

DisiPlin Kınulıı,suçun derecesine göre bu cezalardan birini tatbik eder. Geçici görevden el çeif,irme
karan M_erkez Disiplin Kunılunca almır ve Merkez Yönetim Kurulu tarafindan uygulano.

UYelikten ihraç kaıanna ancak Merkez Genel Kurulu verebilir. Şube disŞlin turuıu karanna Merkez
Disiplin Kurulu nezdinde hesap edilebilir.

ÇEŞirl,iEüIdIı'LER
MADDE 75 IoRULLARA DEVAM vD YEDEICERiN DAVETi:

Makul mazereti olmadan iist ilste üç kerc yönetim kuruluna iştink efueyen üyeye dufum bildirilir ve
yerine yedekleıi göreve aldıklan oy srrasma göre göreve çağılıı. Meşru mazeretin kabulü
aittir. ngit mazeret konusımda yazıh bir miiracaatı yok ise ınazereti yok sayılırve itiraz

ilcili

ı

iı
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MADDE76 TEBLİĞYE TEBELLÜĞynrxisi:

Sendikaya yapılacak kazqi ve idari her tiİlü tebliğlerin tiizel kişitiğ temsil eden merci olarak, Sendika
Genel Merkezine yxpılması şarttn. Şubelerin

rlzel kişiliği burunmadığııdaa şbeiere yapılacak tebliğlerin tebelliğ
yetkileri yoktur.

MADDE77YÖ

Ana tüzük hiik-umlerinin uygulaımasını kolaylaştırmak amacr ile ve Ana tiizük hiikiimterine aykırı
olınamak şartı ile Ana tiiziiğe ek her üirlü yönetmeniik yiıriırlüğe konabilir. Bu yetki Merkez
Yönğim Kuruluna aiüiı. Yüt'ülükten kaldııma, değ$irme ve ilave yapma yetkisi de Merkez Yönetim
Kuıulnıa aittİr.
MADDE 7E GREYKARARI:

Grev kararı ,lmaya ve grevi kaldırmaya Merkez yönetim kurulu yeüilidir. Ancak Merkez yönetim

§urulıı greı öncesi ve sonrasr gerek görmesi halinde, Başkaılaı kuru.lunu toplayarak bilgi verebilir, prensip
kararlan üp gerekli direktifleri verebilir.

MADDE79TÜZÜKDE Ğisirg,iĞi:

Senüka Ana tilziiğtinde yapılacak değşiklikler,Sendika Genel Kuniuna katılan üye veya delege
tamsaYsının salt çoğunluğudur- TUzük değşikliğnde genel kunıla katılan üye ve delege sayıslüye ve deleğe
tamsa)nsınrn Yı'den az olamez . Ancak kanrmla zorunlu krlınan hal terde,merciin tebliği ilzerine yapılacak ttlzlık
değşikliklerinde nisap aıanmaz, Kafilanlann oy çokluğu ile karar verilir.

DE 80 TAsFiYE

Sendika fesih kararı,Sendikanm 6l€aı yada olağaniistii genel kurulunda ve üye veya delege
t"msayrsınm 2/3'İıntın oyu şaİtbİ. Senükanın feshi hatinde memaliki üyesi bulunduğu üst kuruluna dertedilir.

MADI)E tl ADLiT TAU

Sendika şubesi veya Sendika yöneticilerinden bir veya biıkaçın,n Anayasa ve Senükalaı kanununda
beliıtilen suÇlar dışında Sendikal faaliyetlerinden dolayı adli takibata uğaması veya bu suçtan mabkum
edilmesi halinde yönetim kurulunca gerekli tedbirler a|ınn.

Sendika şubesinin ftaı21 almasp1 ençlleyecek miktarda üyenin takibata uğaınası halinde Sendika
Merkez yönetimi kuru|q vaısa sendikanın bağh bulunduğu üst kuruluş gerekli t€dbiıleri alr.
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MADDE 82 SENDiKA KURUCIJLARI:
Sendika kuruculannın ad ve soyadlan, meslek ve sanallan aşağda gösterilniştir.

rJ_ALiCöMERT
Ali oğtu l%7 Kayseri doğumlu. T.C Mesleğ: Makinacı
Aynah Çeşme. Duraç Sk. No:38 BeyoğlüİST.

2JAIKYAZICI
tfusan oğlıı,1950 Erzurum doğumlu. T.C Mesleğ:ÜtllcU
Kocatepe Mah. Çaylak Sk. No:43l5 Taksirn/İST.

3JMİNşAEİN
AMu[ah oğlu, 1954 Kayseri doğumlu.T.C. Mesleğ:Makinacı
Galip DedeCad. Yüksek Kaldınm No:67 TilneYİST.

4JATICE YILDIZGIL
Kemal "ızı, 1950 İstanbul doğumlu, T.C. Mesleği: El İşçisi
Kahyabey Sk No:6/1 Beyoğlu/İST.

sJIndITRo ÇAKRETo
Nikola oğlıı, 1950 Çanakalle doğumlu T.C. Mesleğ : El İşisi
Kalyoncu kulluğu No: 99/3 Beyoğlu/İST.

6.SALIHK. KocABAş
NureEin oğq l955 İsanbu| doğumlıı, T.C. Mesleğ: El İşisi
Kalaycıbahçe bezirgan Sk No:8l/l IüaskölST.

7.MEEMETYILMAZ
Fuat oğıı, 1957 Anta§a doğıımlı], T.C. Mesleği : ÜtilcU
Kalaycıbahçe bezirgan Sk No:7 }Iasköy/IST.

GEÇİCİMADDE 1
6356 saylr Kanununun geçici l.nci naddesi geıeğnce Sendikaıın teşkilaflanma§L Kanun hükiiıderine

göre yeniden diizenlendiğinden ve Sendikalar kanununun borç vermeyi 28.inci mad.gereğince
Sendikada ücretli olarak çalşan ve bugiine kadar hinet il§kisi devam eden yönetici ve personelin
ödenmeyen ücret izin ikamiye,yolluk ve saireırin ödenmesi zaman
Aştmha abi o|mayrp biriken alacaklann sendikanın gelir durıımunun elvermemesi nedeni
İle iidenememişir. şayet Seııdikanın nakit dunımu uygun hale gelınesi halinde iideme ön-
celikle yönetim perrcnele ve sendikanm zorunlu giderlerinin kaış,lanınası için alınan borçlar ddenecektir.Bu
grne kadar alacaktr olanlann alacak miktarlaıı kendilerine bildiıilqakve za-
man içiıde alacaklann değer kaybefuemesi için yllara göıe mevduata uygulanan oıaılarda
gelir uygulanarak ödenecektiı. Bu konuda gelil aItıımı aidat tideyen üye sayrsol artıımak için Yönetim
Kuıulu ile Uyelerin gerekli örgiitlenıne çalışmalanna arbnlacakbr.

MADDE ül Y[JRIJRLIJKVE sÜRE

TöBGİs
Trikotaj,Ğme,Boyam4Giyecek ve İplik Sanayi İşçileri GOBGİS) Sendikası'na ait Anatirziık |1.06.2022
tarihinde Tilzilk Tadili Geııel Kurümda kabul edilerek yürilrlEğe giıni$ir.
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