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TüzüK

DEVRiMci YAPl, iNşAAT VE YoL iŞçiLERı sENDiKAsl (DEV YAPl_iŞ) ANA TÜzÜĞÜ

1. BöLÜM
GENEL HÜKÜMLER

MADDE - 1

sENDiKANlN ADl, MERKEzi VE ADREsi

a} Sendikanın adı "DevrimciYap|, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası'dır

Sendikanın kısaltılmış adı Dev Yapı-iş'tir.

b) Sendikanın genel merkezi istanbul'dadır. Merkezin ilden naklİne Sendika Genel Kurulu
yetkiladar.

c) Sendikanln Adresi : Rasimpaşa Mahallesi Meltem sokak Dam|a iş Hanı No: 14 D 4-5 Kadlköy

İsta n bul

İ| içerisinde değişikliği yapmaya, ilgili mercilere bilgi vermek kaydı ile Sendika Yönetim Kurulu
yetkİlİdİr.

MADDE - 2

sENDiKANlN FMLIYET GÖsTEREcEĞi iŞ KoLU :

Sendika, 6355 sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi kanununa ekli (1) say|h cetvelde gö5terilen 13

sıra numaralı iııŞeer iş kolunda kuruludur.

Sendİka; bu işkolu ile, işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerde, dinlenme,

çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitam yerleri ve avlu
gibi sair eklentiler ve araçlar ası| işe yardımcı işlerden o|up, asıl işin dahil olduğu bu işyerlerinde de
faaliyet gösterir.

MADDE - 3

sENDiKANlN AMAç VE iLKELERi

DEVR|Mci YAPI, iNşMT VE YoL iŞçiLERi sENDiKAsl

Demokratilç bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak;

a) Kendi |Ş kolunda çalışan işçileri örgütler, sömürüye karşl demokratik yöntemleri kullanarak fiili
meşru mücade|e ile örgütlemeyi esas allr

b) işçilerin ekonomik, sosyal ve demokratik hakları i|e insanca bir yaşam ve çalışma koşullarının
yaratllmasl içİn mücadele eder,
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c) lrk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrlml yapmakslzln ttim işçileran işyerlerinde, iş

kollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı esas akr,
d) İhsan haklan ve temel özgilrlüklerin bütiirılüğü içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim

ve cinsiyet kimliği, siyasal düşünce farkı gözetrneksizin bütiin üyelerinin ekonomik,
demokratik, akademik, sosyal, kültiirel, hukuksal, siyasal, mesleki özliik hak ve çıkarlarını
koruyup geliştirmeyi, üyelerine insanca bir yaşam diizeyi sağlamayı savunur.

e) İhsan onunınu zedeleyen her türlü her tiirlü çalışma koşulun ortadan kaldınlması için
mücadele eder.

f) Yasal ve yasadışı şekilde çocuk işçi çalıştınlmasını önlemek için mücadele eder,
g) Uluslararası sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve

özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesi, geliştirilmesi, çalışma ve yaşama koşullarının çağdaş
bir düzeye ulaştırılması için mücadele eder,

h) Ülkede Ve toplumsal yaşamlnln her alanında hukukun üstünlüğüne, insan hak|arlna, temel hak

ve özgürlüklere ve çağdaş demokratik ilkelere tam bir uyumun sağlanması için mücadele eder,
i) Evrensel değerleri gözeten Ve yerel farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir emek örgütü

olarak savaşsız Ve sömürü5üz bir dünya hedefiyle ülkemizde Ve dünyada her türlü bask|cl

yönetime karşı demokrasive dayanışma kültürünün sağlanmasl için mücadele eder,
j) Anayasa, Yasalar, insan Haklarl Bildir8esi, llo Anayasasl Ve söz|eşmeleri, Avrupa insan Hakları

sözleşmesi, AVrupa sosyal Şart| ile diğer çok tarafh sözleşmelerden doğan hakları da kullanarak,

Anayasa ve yasaların emekçilerden yana değiştirilmesi için mücadele eder.

k} Doğal çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını,

l) İşsizliğin önlenmesi ve iş güvencesinin sağlanması uğruna mücadele etmeyi temel amaç olarak
kabul eder.

m) Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik
hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını temel ilke sayar.

MADDE - 4

sENDıKANlN GöREV VE YETKiLERi

a) Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katlllmcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamlnln
gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,

b) İş kolunda çahşan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve
dayanışmayı sağlamak,

c) Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçiri|mesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunmasl
ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz
tanlnmasl, özellikle grev hakkının önünde ki tüm engellerin ve çalışan kesime karşı tüm baskl
ve sınırlamaların kaldırılmasl için mücadele etme(

d) İş yerlerinde işçi sağlığı ve işçi güvenliğinin sağlanması için mücadele etmek,
e) Üyeleri adına toplu sözleşme bağıtlamak, toplu iş uyuşmazhğı çıkarmak, grev kararı a|mak,

uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya
hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

f) İşçilerin ekonomik ve sosyal haklann ayileştirilmesana, ücretin insan onuruna yakışır bir düzeye
ulaşmasınl, iş kazalar|na ve meslek hastalıklarına karşl gerçekçi Ve köktenci önlemler



alınmas|nı, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getarilmesini kadın, genç ve çocuk
işçilerin sorun|arının çözüme kavuşturulmaslnl sağlamak bu amaçla gerek|! tarişimlerde
bulunmak,

t) Demokratik sınıf ve kitle sendikacıhğı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak,
sendikal bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştiralmesini sağlamak, bu amaçla
kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek üyelerinin bilinç Ve kültür düzeylerini yükseltmek
mesleki bilgilerini arttlrmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim

çalışmasını yapmak, eğİtim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğİtim ve öğretİm tes|s|eri Ve

enstitüler kurmak,

h) Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağ|ıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri
kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,

i) Üst kuruluşlara ve uluslar arası sendikalara üye olmak, üyelikten ayrılmak, u|usal ve uluslar
arasl işçi örgütleri ve emekçileri yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlant|lar kurarak
işbirliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içiVe yurtdlşında yapllan toplantı
ve gezilere katılmak,

j) Çalışma yaşamında ki yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden örf, adet ve
geleneklerden gelen uyuşmazlıklardan, hizmet aktinden ve sosyal güvenlik hukukundan
kaynaklanan hak|arı konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan
davalara taraf olmak,

k) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydly|a evlenme, doğum, hastahk, ihtiyarhlç ölüm, işsizlik
gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit
mevcudunun yüzde beşinden fazla oImamak kaydı ile bu sandıklara kredivermek,

l) Gerektiğinde taşın|r ve taşınmaz mallar almak, satmak ve devretmek,
m) Her hangi bir bağlşta bulunmamak kaydı ile üyeleri içİn kooperatifler kurulmasına yardım

etmek Ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydı ile kooperatiflere kredi
Vermek,

n) Sendika|ar Kanunun 27. Maddesi gereği işyeri sendika temsilcilerini atamak ve 8örevden almak,
o) Çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin ve kadInlar lehine pozitif ayrımcı|ığın sağlanması için

faaliyetler yürütmek.

p) Üyelerinin sendika ana tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamak.

MADDE _5

SENDiKAYA ÜYE OLMA

a) 6356 saylh Kanun'un 17. Maddesinde belirtilen niteliğe haiz ve (iNŞMT) işkolunda çahşan Ve

15 yaşlnl bitarmİş işçiler sendikaya üye olabilirler.
b) ÜYe o|mak isteyen işçi, elektronik başvuru sistemine e-devlet sistemi üzerinden başvuruda

bulunması ve sendika Genel Merkez yönetim kurulunun e-devlet üzerinden kabul kararı ile
üyelik kazanır.

üyelik için yapılan başvuru, en çok otuz gün içinde sendika Genel Merkezi yönetim kurulu
tarafından reddedilmediği takdirde üyelik sistemi kabul edilmiş saylllr.

c} Üyeliğe kabul edilmeyen işçiye gerekçeleri ile b|rlikte tebliğ edilir. Haklı bir neden
gösterilmeden üyeliğe kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren



otuz gün açinde yerel aş mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Mahkemenin bu konuda ki
kararı kesindir.

d) Sendika tarafından üyeye, üye kimlik kartı verilir.

MADDE- 6

üYELiĞiN soNA ERMEsi VE ASK|YA ALlNMAsl

a) Her üye, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelakten

çekilebilir.

E-devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa
ve sendikaya ulaşır.

b) Çekilme, sendikaya bildirim tarahinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

c) Üyelikten çekilenler, çekilme tarihini izleyen aybaşından başlayarak bir ay süreyle üyelik
ödentilerini ödemekle yüki]mlüdür.

d) Sosyal GüVenlik Kurumundan yaşhhk veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten
ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve

şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında ki görevleri sırasında yaşllllk Veya

malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri
sürece devam eder.

e) |şkolunu değiştiren işçinin, sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

0 sendikanln ve şubelerinin organlarında görev almak, üyeliği sona erdirmez.
g) sendaka üyesinin bir y|h geçmemek üzere aşsİz kalmasl üyelağini etkilemez.
h) Herhangi bir askeri görev nedeniyle silah alt|na ahnan üyenin, üyelik ilişkisi bu süre içinde

askıda kalır.

MADDE - 7

üYELiKrEN çlKARMA

a) 6356 sayılı Kanun'un 19/4 madde hükümleri uyarınca; üye|ikten çıkarılmayı gerektirecek
tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilen üyenin sendika Genel yönetim kurulunca ve
gerekli görüldüğünde sendika Merkez DisipIin Kurulunca durumu incelenir.

Bu tutum ve davranışları sabit 8örüldüğünde üyelikten ihraç istemiyle ilk genel kurula
götürülür.

Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek nedenler şunlardır:

- Sendika ana tüzüğüne uymamak,

- Sendika tüzel kişiliği a|eyhinde faaliyet göstermek,

- Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine aykırı davranmak.

b) sendika üye|erinin, sendikadan çıkarılma kararı Merkez Genel kurulunca verilir. Çıkarı|ma
kararı, e-Devlet sisteminden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile



edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye
itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir.

Üyelik sıfatı, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

BöLüM ll - sENDiKAN|N YAPlsl

Sendika yapısı içerisinde İşyeri temsilcileri hariç her kademedeki yöneticiler, aynı organa üst üste iki

dönemden (OIağan Genel Kurul) fazla seçilemezler.

MADDE - 8

sENDiKANlN oRGANLARı

1 - YöNETıM oRGANLARl

GENEL MERKEZ oRGANl-ARl

Genel Kurul

Genel yönetim kurulu

Genel Denetim Kurulu

Genel Disiplİn Kurulu

B) ŞUBE oRGANLARl

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

2_ DANlŞMA oRGANLARl

a) Başkanlar Kurulu

b) Genel Temsilciler Kurulu

c) Şube Temsilciler Kurulu

MADDE_ 9

GENEL KURULUN OLUŞUMU

a) Genel Kurul, sendikanın en yetkİlİ karar organldlr.
b) Genel Kurul, üye sayısı beş yüzü aştlğl zaman genel kuru| delegeler ile yapılır.
c) Delegeler ile yapılacak genel kurul, Genel Yönetim, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin

Kurulu üyeleriyle birlikte işyerlerinden seçilmiş toplam 1OO delegeden oluşur.

Delege esasına göre yapılacak 6enel Merkez Genel kuruluna, şubelerden ve şube kurulma

A)

a)

b)

c)

d)

doğrudan genel merkeze bağlı işyer|erinden seçilecek delegelerden oluşur



Şubelerden ve şube kurulmamış doğrudan genel merkeze bağh işyerlerinin genel kurula kaç delege
ile katl|acaklarl, toplam delege sayısından, zorunlu organ üyeleri doğal delegelerin
düşürülmesinden sonra bulunacak sayının, şubelerin üye say|sı ile doğrudan genel merkeze bağlı
işyerinde ki üyelere eşit şekilde orantılanması yoluyla bulunur.

d} İşyerlerinde her olağan genel kuruldan 30 gün önce genel merkez gene| kuruluna katılacak
delegeleri saptamak üzere seçim yapılır. Genel Merkez Yönetam Kurulu seçim gününü işyerinde
en az bir hafta önce ilan eder. Bu seçimler Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev|endireceği

iki kişinin yönetiminde seçim tarihinden önceki aylarda ödentilerini düzenliolarak ödemiş olan
üyelerin kat||lml i|e yapılır. Genel Merkez Genel Kurul de|egesi olabalmek için seçim tarihinde
18 yaşını doldurmuş olmak şartt|r.

MADDE - 10

GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALlŞMA YÖNTEMi

a) Gündemi Genel Yönetim Kurulunca saptanan Genel Kurulu 4 yllda bir Genel Yönetim
Kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanlr.

b} Genel Kurulun gündemi, top|antl yeri Ve saati en az 15 gün önceden sendikanln web sitesinde
Veya mahalli bir gazetede İlan edilmek suretiyle GeneI Kurul toplantlya çağrllır.

Çoğunluk olmaması durumunda 2. Toplantlnln 15 gün içinde yapllacağı duyurulur. Genel
Kurulun gündemi top|ant| yer Ve 8ün, saati ile delege listesi çoğunluk olmamas| halande 2.

Toplantıya ait hususlar en az 15 gün önceden 2 nüsha olarak i|gili seçim kurulu başkanlığına
bildirilir.

c} Genel Kurul toplantl yeter saylsl, delege ya da üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan
günde yeterli çoğunluk sağlanmamışsa 2.toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye
tamsaylslnln en az 1/3'ü ile toplanIr. Kural olarak karar yeter saylsl toplantlya kat|lan delege ya

da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tamsayısın|n %'inden az

olamaz. Tüzük değişikliklerinde delege ya da üye tamsaylslnln salt çoğunluğu; Katllma Ve

birleşme kararları ile üst kuruluşa üyelik veya üyelikten ayrılma kararlarında delege ya da üye
tamsay|sının 2/3'ü çoğunluk aranır.

d) Genel kurula sunulacak Genel yönetim kurulu çalışma, hesap raporu ve denetim kurulu raporu
i|e gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 8ün delege ya da üyelere
gönderalmesi zorunludur.

e) Genel kurul çalışmalarınl Genel Başkan ya da Genel Başkan vekili başlatlllr. ve başkalık
kurulunun seçimini yönetir.

f) Genel kurul Başkanlık kurulu açık oyla seçilen bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve yeteri kadar

Yazmandan oluŞur. Genel kurulca alınan bütün kararlar ve seçim sonuçları. Genel Kurul karar
defterine yazılarak Başkanhk Kurulu üyelerince imzaIanır.

g) Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin ya da üyelerin 1/10'unun yaz|h istemi üzerine
gündeme maddeler eklenebilir.

h) Genel Kurul gündeminde ki konuları ve delegeler tarafından sunu|acak önerileri inceleyip karar
bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı Genel kurulca belirlenen komisyonlar



çahşmalarına başlamadan önce bir Başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları
Genel Kurulca 8örüşülüp karar bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE - 11

MERKEZ GENEL KURULU GÖREV VE YETK|LERi

a) Gizli oyla Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurullarının asıl ve yedek
üyelerini seçmelç

b) Tüzük değişikliğa yapmak,

c) Genel Yönetam ve Merkez Denetleme Kurulu raporlar|nı görüşmekve ibra etmek,
d) Genel Yöneyim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek karara bağlamak,
e) Gerekli taş|nmaz malların sat|n alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda

Genel Yönetim kuruluna yetki vermek,

f) Konfederasyona üye olma ya da çekilme kararı almak,

Üye olma ve çekilme i|an edilir, ve resmi makamlara bildirilir.
g) Şube açma Veya bu konuda Genel Yönetam Kuruluna yetki Verme, şubeleri birleştirme veya

kapatma karar| Vermek,

h) Aynı işkolunda olmak şartlyla bir başka sendika ile birleşme veya katllmaya kararvermek,
i} Sendikanın uluslararası işçi kuruluşlarına üye olması veya üyelikten çekilmesine karar vermek,
j) Genel Kurul Delege tamsayısın|n 2/3'ünün oyuyla sendikanın feshine karar vermek
k) Merkez Disiplin Kurulu raporunu incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında karar vermek.
l) Geçici olarak görev Verilen üyelere Verilecek ödenek, yo|luk ve tazminatlarl tespit etmek,
m) sendika organlarında görev alan yönetici|ere verilecek ücretler ile ödenelç yolluk ve

tazminatlarl tespit etmek,
n) Üst kuruluşun genel kuruluna gidecek delegeleri seçmek,
o) Delege seçiminde uyulacak esasları, kanuna aykır| olmamak üzere düzenlemek,
p) Mevzuat veya tüzük gereğince Merkez Genel kurulu tarafından yapllması belirtilen diğer

işlemleriyerine getirmek ve başka bir organa bırakılmamış konuları karar bağlamak.

MADDE -12

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarda toplanır.

a) Genel Yönetim ya da Genel Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü ha||er.
b) Gene| Kurul delegelerinin 1/5'inin yazılı ve geçerlİ istemi üzerine.
c) O|ağanüstü Genel Kurula Genel Kurulunu yapmış olan şubelerin delegeleri ile Genel Kurullarını

yapmamış olan şubelerin üyeliğini yitirmemiş eski delegeleri katIhr
d) Olağanüstü Genel Kurul gündemi i|e bağlanır.
e} Olağanüstü Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulunca yapılır.



0 o|ağanüstü Genel Kurul istem gününden başlayarak en geç bir ay içinde yaplhr

MADDE - 13

GENEL YÖNETiM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Yönetim Kurulu Genel Başkan, GenelSekreter, Genel Mali Sekreter, Genel örgütlenme sekreteri,
Gene| Eğitim Sekreteri ile birlikte 5 (beş) kişiden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Asil
üyeliklerde boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır.

MADDE - 14

GENEL YÖNETiM KURULUNUN ÇALlŞMA ESASLARl

Genel Yönetim Kurulu on beş günde blr Genel Başkan başkanhğında olağan olarak toplanır. Kurul

üyelerinin biranin Genel Başkan başvurusu ve Genel Başkanın çağnsı ile olağanüstü toplant| yapar.

Genel Yönetim Kurulunun toplantl Ve karar yeter saylsl, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Oylamanın açık ya da kapalı yapılması, Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde,
Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleriarasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre

Genel Yönetim Kurulu üyeliğine çağrı yapılır. GenelYönetim Kurulu üye tam saylsl tamamlanlr.

Genel Yöneyim Kurulu üye sayıs| bu suretle tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi
aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.

MADDE _15

GENEL YÖNETiM KURULUNUN GÖREV VE YETK|LER|

Genel Yönetim Kurulu, sendikanın Merkez Genel Kurulundan sonra en yetkili karar ve yönetim
organIdlr.

SendikaYl temsil, görev Ve yetkisi Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan tarafından kullanılır.

Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :

1- Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi bağıtlamak, toplu |ş uyuşmazlığı çıkarmak,
2- Grev kararı almak, uygulamak ve kald|rmak,
3- Ana tüzük değişiklik önerİlerini hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak, Ana Tüzüğü

yorumlamak ve uygulamak,



4- kuru|ların kararlarını yerine getirmek, Merkez Genel kurulunca verilen görevleri yapmak,
yetkileri kullanmak,

5- Merkez Genel Kurulunun 8ündemini hazlrlamak ve toplant|ya çağlrmak,
5- Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak,
7- Sendaka ge||r-gider bütçesini uygulamak, yıllık bütçeler, bütçe fasılları ve bütçe madde|eri arası

aktarmalar yapmak, gelir ve giderlere ilişkin işlemleri yürütmek ve karar bağlamak,
8- yurt içinde ve dışında sendikanın üyesi bulunduğu işçi kuru|uşlarının ve diğer resmi ve özel

kuruluşların toplantllanna temsi|ci seçmek, yurt içinde ve dışında düzenlenecek eğitim ve
inceleme gezilerine katllacaklarl tespit etmek,

9- Sendika üyeliğine başvuruları karar bağlamak,

10- Yönetim Kurulu üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesiveya diğer herhangi bir sebeple
fesih olmuş şube yönetim kuruIu yerine yönetim kurulunun seçilebilmesi açin gerekli işlemleri
yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak,

11- Kanun, toplu iş sözleşmeleri ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara
girecek işçi üyeleri seçmek ve göndermek,

12- İş anlaşmaz|ık|arında ilgili makam, merci, uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurularlına, iş
mahkemelerine, yargı merc||erine kanun hükümlerine göre başvurmak, mütalaa bi|dirmek ve
onlardan talepte bulunmak,

13- Üyelerini temsilen çahşma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, hizmet
akitlerinden, örf ve adetten doğan hakları ile sigorta haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda
işveren|e, diğer şahıs ve kuruluşlar ile görüşmelerde bulunmalç anlaşmalar akitler yapmak,

mahkemelerde dava açmalç bu sebeple açtığı davalarda husumete ehliolmalç sulh olmak, ibra
etmek, gerekirse davadan ve temyizden vazgeçmek,

14- Ana tüzükte belir|enen sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli uzmanlık daireleri
ve büroları kurmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma
şartlar|nl saptamak,

15- Üyelerin mesleki, kültürel ve sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunacak çalışmalar
yapmak, kurs, konferans, pane|, eğitim, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, sağlık, spor,
eğitim, dinlenme, kütüphane, basım ve yayın işleri için gereklitesisleri kurmak,

15- Herhan8i bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastahk, ihtiyarhk, ölüm, işsizlik
gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit
mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydı ile bu sandIklara kredivermek,

17- Her hangi bir bağlşta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım
etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydı i|e kooperatiflere kredi
vermek,

18- Nakit mevcudunun %20'sinden fazla oImamak kaydıyla sinai ve iktisadi kuruluşlara yatırımlar
yapmak,

19- Gerekli taŞlnmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda
al|nan Merkez kurul kararı uyarınca gerekli işlem|eri yapmak ve bu iş|emlerin yapılması
hususunda göreVlendirilecekleri tespat etmek,

20- Başkanlar kurulunun ve Genel Temsilciler kurulunun gündemini hazırlamak ve toplantlya
çağırmak,

21- Yasaya Ve 8enel kurul kararlarına, ana tüzük Ve yetkili kurul kararlarına aykln hareket eden
Şube Yöneticilerini Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek, ilgililerin göreve devamlarının sendika

.c\i\ı\]\
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ve üYelerin Çıkarına aykırı olduğu görüşünde olursa, haklarında kesin karar verilinceye kadar
Merkez Disiplin Kurulundan geçicive önlem olarak işten el çektiralmesi istemİnde bulunmak,

22, Tüzük hükümleri gereğince şube olağanü5tü genel kurulunun toplanmasına karar vermek,
23- Şubelere bağ|ı olarak bölge temsilcilikleri veya irtabat bürolarına bölge temsilcisi ile yeter|i

elaman atamak,

24- Şube Dasaplin Kurulunca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde Sendika Merkez Disiplin
Kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat anceleyip 8ereğini yapmak,

25- Şubelerin, bölge temsilcilik|erinin ve irtibat bürolarının idari ve mali denetimini yapmak,
25- Merkez Genel kurul kararları doğrultusunda şube açmak, birleştirmek, kapatmak ve Başkanlar

kurulunun önerisi dikkate alınarak şubeye bağlanacak işyerlerini saptamak ve değiştirmek,
27- işyerinde seçilen sendika temsilcileri atamak, gerektiğinde temsilcalİk görevini askıya almak,

görevlerine son Vermek veya bu konularda Şube Yönetİm Kuruluna yetkiVermek,
28- Genel yönetim kurulunun belirleyeceği iki kurul üyesi ve konusuna göre ilgi|i bir sendika

personeli taraflndan hazırlanan tespıt ve öneri tutanağ|nl inceleyerek demirbaşların
terkinine(satış imha vs.) veya şubelere devrine karar vermek,

29- Merkez Denetleme Kurulunu olağanüstü toplantlya çağırmak,
30- Merkez Genel kurulunun yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek ve

yasa ve mevzuattan doğan tüm yetkileri kullanmak.

MADDE - 16

GENEL BAŞKAN, GENEL SEKRETER, GENEL MAL| SEKRETER, GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERi,
GENEL EĞiTiM SEKRETERi sEçiMi

Genel kurulda oy|amaya katılan delegelerin salt çoğunluk oy ale seçilir. Bu çoğunluk ilk turda elde
edilemezse ikinci tura geçilir. İkinci tursa oyların çoğunluğunu alan aday seçilmiş olur.

MADDE -17

GENEL YöNETiM KURULU, GöREV BöLÜşÜMÜ YETK|LERi VE soRUMLULUKLAR|

1_ GENEL B§KAN
a) Sendika tüzük kişiliğini yurt içinde ve dışında Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan temsil

eder.

Sendika adlna sözlü Ve Genel Yönetim Kurulunun bilgisi d5hilinde yazılı açıklamalarda bulunur.
Genel Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu, GenelTemsilciler Kurulu ve sendika bünyesinde genel
hükümler içerisinde kurulacak tüm komisyonlara başkanlık eder, gerektiğinde bu
komisyonların başkanlığını Genel yönetim kurulu üyeleranden herhangi birine devreder.

b) Dİğer Gene| Yönetim Kurulu üyelerinde yürütülmekte o|an iş|eri yakından izler, gerektiğinde
bunları inceler, bilgi alır, gerekli uyarılarda bulunur, görev verir.

c) Merkez Denetleme Kurulu raporuna alk Genel Kurul toplantlslnda 8ündeme aldırır.
d) sendika Genel Başkanı, acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir yönetim kurulu kararı

olmaksızın yasal asgari ücretin bır yıllık brüt tutar|n|n 2(iki) kat|na kadar harcama yapmaya

ilir ve karar bağlanır
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yetkilidir. Harcama Ve belgeler ilk yönetim kuruluna g



e) sendika yayln organlnln, sendika web sitesinin sahibidir.

Genel Başkan çalışmalarından dolayl Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

2_ GENEL sEKRETER

A- KooRDiNAsYoN iLE iLGiLi çAL|şMALAR|
a) Genel Başkanın bulunmadığl zamanlarda onun 8örevini yerane getirir Ve yetkilerini

kullanır.

b) Genel Yönetim Kuruluna ilişkin her türlü yazışmanın yapılması, gerekli dosyaların

tutulması, kararların karar defterine yazılması ve dağıtımının yapılmasını sağlar.

c) Sendikanın tüm organlarlnın, teknik daire Ve bürolarının yönetmeliklerinin

hazırlanmasını sağlayarak Genel Yönetim Kuruluna sunar, kurulca kabul edilen

yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve denetler.

d) Sendika Genel Merkez Kurulu, Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu, Genel Temsilciler

Kurulu ile Genel Merkez düzeyinde ki diğer kurul toplantılarının gündemini

hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar, 8örüşmesini sağlar.

e) Sendika Genel Merkez Kurulu, Yönetİm Kurulu, Başkanlar Kurulu, Genel Temsilciler

Kurulu ile Genel Merkez düzeyinde ki diğer kurul kararlarının yerine getirilmesini

sağlar.

f) Sendikanın ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkisaniyürütür.
g) Sendika personelinin düzenli çalışmasını sağlar, özlük işlerini düzenler, sendika

yöneticilerive personeli için yıllık izin çizelgelerini hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

h) Daireler arası koordinasyonu sağlar.

i) Sendika Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin 6356 sayıh Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 29. Maddesi uyarınca düzenleyip verecekleri mal bildirimlerinin Bakan|ıkça

çıkarılmış yönetmelik hükümlerine göre sendikanln il8ili baraminde muhafazasını
koordine ve kontrol eder

B )ToPLU iş sözLEşMEsi iLE iLGiLi çAL|ŞMALAR
a) Top|u iş sözleşmeleri ile ilgili hazırlık ve araştırma çalışmaları yönlendirir ve toplu iş

sözleşmesİ görüşmelerini yürütür Ve yürütülmesini organize eder.
b) Toplu iş sözleşmeleri sonucu çıkabilecek uyuşmazlıkları, arabulucu çalışmalarını,

anlaşma ya da grev kararına kadar yürütür Ve yürütülmesini organize eder,
c) Süresi dolan top|u iş sözleşmelerinin yeniden çağr| aşlemlerini yapar.

d) Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemlerini tamamlar,
e) Toplu iş sözleşmesi ve yasalarla ilgili olarak üye şik6yet ve uyuşmazhklannı izler ve

sonuçlandırır.

f) Genel merkez işçi sağlığı ve iş güvenliği biriminin çalışmalarıyla, şubeler ve işyerlerinde
ki iŞÇi sağlığı Ve iş güvenliği birim|erinin çalışma|arını koordine eder, yönlendirir ulusaI
ve uluslar arası alanda işçi sağılığı ve iş Güvenliği kuruluşlarıyla i|işkiye geçerek
sorunlarln tespit ve çözüm yollarının geliştirilmesini ve yayglnlaştırllmasını sağlar.

c) HuKUK VE ARAşT|RMA çALIŞMALAR|
a) Sendikanın ve üYe|erinin karşılaşacağı hukukive adil sorunların çözümü için hukuk çevrelerive

en başta avukatlarla birlikte çaba gösterir, bu konuda gerekli girişimlerde bulunur.
b) Ulusal ve uluslar arası hukukla ilgili mevzuat araştırmalan yapar, yapt|rır.

Mevzuatta, sendikal hakların 8elişmesine yöneIik değişiklikler yapılması için görüş ve rapor|ar
hazlrlar, hazlrlatlr ve girişimlerde bulunur.

L
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c) Dünya, ülke, işkolu, işyerlerive üyelerin sorunları ile ilgili a raşt|rma lar ya ptırır ve bunlara ilişkin

çözüm önerileri üretilmesini 5ağlar.

Genel sekreter çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşl sorumludur.

3- MALi sEKRETER:

a) Sendikanın muhasebe işleriyle ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, hükümleri gereğince yürütür,

devre bütçelerinin uygu|anmasını sağlar.

b} Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve

mizanları ile malİ raporlarınl GenelYönetİm Kurulunca belirlenen sürelerde GenelYönetim
Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunar.

c) Sendika gelarlerinin toplanmasını, sarflann bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe

kayıtlannın gerektiği gibi yürütülmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.

d) Şubelerine zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların 8özetim Ve denetimi
yapar.

e) Sendikanın taş|nır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının

usulüne uygun olarak tutulmas|nı sağlar.

f) Genel Kurullara sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir gader tablosu ve tahmini bütçeyi

hazırlayarak Genel Yönetim Kurulunun onay ve kararına sunar.

g) Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para çeker.
Genel Malİ sekrete/in yokluğunda Genel Başkan Ve bir yönetim kurulu üyesinin imzaları

ile birlikte, Genel Başkanın yokluğunda iki yönetam kurulu üyesinin imzalarl ile birlikte

bankalardan para çekilir.
Zorunlu giderleri karşılamak üzere sendika kasasında, yürürlükteki asgari ücretin aylık brüt

tutarının beş katı miktarına kadar para bulundurulmasını sağlar.

h) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18. Maddesi uyarınca sendika

aidatlnIn kesilmesi içan üye işçaleran listelerinin zamanında işVerene gönderilmesini sağlar

ve işverenlerce sendika aidatının üye ücretlerinden kesilip zamanında sendikaya
gönderilmesini temin için her türlü iş|emleri yapar .

5355 Sayılı Sendika|ar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29. Maddesi uyarınca faaliyet, dış

denetim Ve denetleme raporları ile genel kurul kararlarının uy8un Vasltalarla
yayınlanmasını sağlar.

Genel Mali Sekreter çalışmalarından dolayı Genel Yönet!m Kuruluna karşı sorumludur.

4- GENEL öRGÜTLENME SEKRETERi

a) Şubelerin sendİka| faa|iyetlerini izler Ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine 8etiralmesine
yardımcı olur.

sendikanln Üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgiligörevleri yönetir, üye envanterini çıkarır.
Şubelerin faaliyet alanlarlnın düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerinin
kapatılmasını konusunda incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının
alınması için yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunar.

Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerİnİn zamanında ve gereği gibi yapılması ile

b)

c)

Merkez Genel kuruluna ilişkin her tür|ü İşlem Ve yazlşmalar|n yaplhp-yürütül

d)

mesI sağlar.



e) sendikanln faaliyet sahasl dlşlnda ka|mlş işyerlerinin sendİka bünyesinde ör8ütlenmesini

sağlar.

f) Örgütlenme konusunda, şube yönetim kurullarından rapor alır, sendikadan çekilmeler
Varsa nedenlerini araşt|rlr.

g) Örgüt|enen işyerinde ki işçilerle gerektiğinde bizzat top|antllar düzenleyerek

örgütlenmenin faydalarını anlatır, örgütlenme hususunda alınan kararların uygulanmasını

sağlar.

h) Ülke ve iş kolunda ki gelişmeleri takip ederek örgütlenme faaliyetlerini geliştirecek

çalışmalar yapar.

sosYAL işLER çALlŞMALARl

a) Şubeler düzeyinde ve işyerinde çalışan üyeler arasında sosyal ilişkilerin gelişmesi için çaba
harcar, programlar hazırlar, GenelYönetim Kurulunca kararlaştırılanları uygular, uygulatır.

b) Üyeler arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yükselmesi için çalışmalar yapar, şubeler
iş yeri temsilcileri Ve sosyal dayanışma birimlerinin çalışmalarını koordine eder, yardlma ihtiyaç

duyan üyeler ve dayanlşmanln yöntemi konusun da önerilerini Genel Yönetim Kuruluna sunar,

kararlaştırılanları uygular, uygulanmasını yönlendirir.

c) Üyelerin, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmesini sağlamak üzere ça|ışmalar yapar,

programlar hazırlar, Genel Yönetam Kurulunca kararlaştırılanları uygular, yönlendirir, organize

eder.

Ülke ve bölgelerİn çevre sorunlarlnln tespiti Ve çözüm yollarl konusunda raporlar ve programlar

hazırlar, hazırlatır, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılanları uygular.

Genel Örgütlenme Sekreteri çalışmalarında dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

5_ GENEL EĞiTiM SEKRETER|

a)

b)

c)

Eğitim programlarını hazırlar ve GenelYönetim Kurulunun onaylna sunar.

Genel Yönetim kurulunca onaylanan pro8ramln uygulanmasını sağlar.

Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesani, her türlü araştırmaların yapılarak
astatistiklerin tutuImasını sağlar, sendikanın çıkaracağı veya temin edeceği dergi, broşür, kitap
ve diğer yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin eder.
5endikanın her türlü yayın işlerini planlar, hazırladığı programI Genel yönetim kuruluna sunar,
onaylanan programı uygular.

sendika gazetesinin ve diğer süreli yayın organlarının zamanlnda yaylnlanmasını, dağ|tlm|n|
planlar, ör8ütler.

sendikanın ulusal ve yerel basınla ilişkilerini kurar, geliştirir, kamuoyunu oluşturan çevreler
nezdinde giriŞim ve etkinlikler planlar, GenelYönetim Kurulunun onayı ile sendikanın tan|tımını

d)

e}

n

yapar.



Genel Eğitim sekreteri çallşmalarlnda dolayl Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE - 18

GENEL DENET|M KURULUNUN OLUŞUMU

Genel denetim kurulu, genel kurulca seçilen üç üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
Kurul üye|eri arasından bir Başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar
yeter saylsl üye salt çoğunluğudur. Başkan d6hil her üye bir oya sahiptir.

MADDE - 19

GENEL DENETiM KURULUNUN GÖREV VE YETKILER|

Genel Yönetim Kurulunun çalışmasının Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denet|emek ve parasal

denetimler yapmak her denetim sonunda yönetim kuruluna dönem sonunda Genel kurula rapor
vermek ve gerektiğinde Yönetim Kurulundan genel kurulun olağanüstü toplanmasını istemek.

MADDE - 20

GENEL DisiPLiN KURULUNU oLUşuMU

Genel Disiplin kurulu, genel kurulca seçilen üç üyeden oluşur. Asil üye say|sı kadar yedek üye seçilir.
kurul üyeleri araslndan bir Başkan ve bir yazman seçer toplantl ve karar yeter sayls| üye salt

çoğunluğudur.

Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır. önüne gelen konuyu en geç bir
ay |Çinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğande bu süreyi uzatabilir. Kurul üyeleri Kuru|
üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivediIikle konuşur.

Genel DisiPlin Kurulu ilgilinin savunmasını a|dıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra
karara varır. Karar|ar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

MADDE - 21

GENEL DisiPLiN KURULUNUN GöREV VE YETKiLERi

Genel DisiPlIn Kurulu sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezaların biriniverir

a) Uyarl

b) Kınama

c)

d)

sendika yöneticilerinI geçic! ya da sürekli olarak görevden çıkarılmasını Genel kurula önerme
sendika üyeliğinden geçici ya da sürekli olarak çıkarılmasını Genel kurula önermek.



Genel DisiPlin kurulunca verilen kararlar Genel Yönetim Kurulunca uygulanır. Genel Disiplin Kurulunca
hakkında Verİlen tedbiren geçici olarak görevden alma, tedbiren geçici olarak üyelikten çıkarma
kararlarına karşı sendika yöneticisi Ve üyenin Genel Kurula itaraz haklarl Vardlr.

Görevden tedbiren geçici o|arak allnan yönetlcin|n görevi asklya a|lnlr, görevi askıya alınan yönetici
yönetsel yetkilerini kullanamaz, özlük haklanndan yararlanamaz.

Genel Disiplin Kurulunca önerilen sürekli görevden alma kararı ile sürekli üyelikten çıkarma cezaları
Genel Kurulun onayı ile kesinleşir. Genel Kurul kararı ile aklanan yöneticilerin görev|erinin askıda
olduğu süreye ilişkin özlük hakları kendisine topluca Verilir

MADDE - 22

ŞUBE GENEL KURULUNU OLUŞUMU

Genel Kurulca şube açılmasına karar Verilİp, Yönetim Kurulca uygulamaya geçildiğinde,

a) Şube genel kurulu şube sınırları içinde ki üye sayısı şube yönetim denetim kurulu üyeleri ile

şube sınırları içinde 500'den az ise üyelerden, 500'den çok ise delegelerden oluşur.

b) Delegelerle yap|lacak olan şube genel kurulu, şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile
işyerinden seçilecek 100 delegeden oluşur.

c) Şube genel kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerİn sayısı genel yönetim kurulunca şube
slnlrlarl içerisinde ki toplam üye saylslnln delege sayısına oranl göz önüne allnarak belirlenip
ilgili şubeye bir ay önce bildirilir işyerinden seçilecek delege sayısını belirlemede kesirler yarım
ise ya da aş|yorsa tama iblağ edilir. Ancak üye sayısına bakılmaksızın her işyeri şube genel
kurulunda bir delege ile temsil edilir.

d) Şube genel kuruluna katılacak delegelerin seçim tarihi, yerive seçime katılacak üyelerin listesi

şube yönetim kurulunca işyerinde seçimden 15 gün önce ve 5 8ün süreyle ilan edilir. ilan tarihi
ile seç|m tarihi aras|nda üyeliği gerçekleşen işçilerde seçime katılırlar. Herhangi bir nedenle
işinden ayrllan sendika üyesi ayrıldığı işyerinde yapllacak delege seçimine katllabİlir.

e) Yeni kurulan şubelerin kuruluş sonrası 1. olağan genel kurulu 6 ay içinde toplanır

MADDE - 23

ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇAL|ŞMA YÖNTEMI

a) Şube genel Kurulu 4 yılda bir toplanlr. Toplantl tarihi genel kurulca belarlenir. Gündemi Ve
yapılacağı yer şube yönetimin kurulunca saptanIr.

b) Şube genel kurulunun gündemi, yer, gün ve saati ile üye ya da delege listesi çoğun|uk olmadığı
takdirde 2. Toplant|ya ilişkin hususlar 2 nüsha olarak toplantldan en az 15 gün önce şube geneI
kurulunun yapılacağı yerin mülkü amiri ile ilgili seçim kuru başkanlığına bildirilir.

c) Şube genel kurulunun yeter sayısı delege ya da üye tam sayls|nIn salt çoğunluğudur. Duyurulan
günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantl en geç 15 8ün içinde dele8e veya üye tam
saylslnln en az 1/3'ü i|e yapılır.



d) Kurul olarak karar yeter say|s| toplantıya katllan dele8e ya da üye tam saylslnln salt

çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının %'ünden az olamaz.
e} Şube genel kuruluna sunulacak şube yönetim kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu

raporunun delegelere ya da üyelere toplantl tarihinden en az 15 gün önce 8önderi|mesi
zorunludur.

f) Şube genel kurulunun çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır
ve başkanhk kurulunun seçimini yönetir.

g) Şube genel kurulunun başkanlık kuru|u açık oyla seçilen bir başkan bir başkan yardımcısı ve
yeteri kadar yazmandan oluşur. Şube genel kurulunca alınan kararlar ile seçim sonuçları genel
kurul karar defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerance imzalanır.

h) Şube genel kurulunda hazır bulunan üye ya da delegelerin I/l0'un yaz| istemi ile gündeme
madde eklenebilir.

i) Şube genel kurulu gündeminde ki konuları ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak
önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı genel kurulca
belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir yazman seçerler komisyonun
raporları genel kurulca 8örüşülüp karar bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE - 24

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETK|LERi

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunan delegelerin 1/1O'un istemi ile gündeme madde
eklemek.

Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp kararlara bağlamak.

Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kurulunca öneride bulunmak.
Gizli oyla şube başkanı ile, yönetim, denetim ve disiplin kurullar|nı asil ve yedek üyelerini
seçmek.

MADDE - 25

OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU

olağanüstü şube genel kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanIr.

a) Şube yönetim ya da denetim kurulu karan ile.
b) Şube genel kurul delegelerinin ya da üyelerinin l/S'inin yazılı ve gerekçeli istemi ile.
c} Olağanüstü Şubegenel kuruluna birönceki kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sın|rları içinde

ki üyeler katıhr.

oIağanüstü şube genel kurulu 8ündemi ile bağhdIr.
olağanüstü şube gene kuruIuna çağrl genel yönetim kurulu tarafından yapılır.

b)

c)

d)

d)

e)

f) olağanüstü şube genel kurulu istem gününden başla yarak en geç 1ay içinde toplanır.



MADDE - 25

ŞUBE YÖNETiM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönetim kurulu başkan ve sekreter ile birlikte S(beş) kişiden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek
üYe seÇilir, Şube yönetim kurulu asil üyeliklerinden boşalma olduğunda aldıkları oy sırasında göre
yedekIeri çağırılır.

MADDE - 27

ŞUBE YÖNETiM KURULUNU ÇALlŞMA YÖNTEMi

Şube yönetim kurulu haftada bar önceden belirlenen günde başkanın yönetaminde toplanIr. Başkanın
yokluğunda toplantlyl şube sekreteri yönetir.

Toplantı ve karar yeter say|sl üye tam say|slnln salt çoğunluğudur. oylar|n eşitlİği durumunda başkanın
katlldlğl görüş yönetim kurulu kararlnl oluşturur. Kararlar karar defterine yaz|larak katllanlar taraflndan
imzalanır.

Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması şube sekreterinan görevidir. Şube yönetim
kurulu gerektiğinde başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her aman toplanır.

MADDE - 28

ŞUBE YöNETiM KURULUNuN GÖREV VE YETK|LERi

a} İlk toplantısında üyeler arasından bir sayman seçmek.
b) Şube sınırları içerisinde ki işyerlerini örgütlemek.
c) Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki içerisinde toplu iş sözleşmelerine katılmak, bağıtlanan

toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamalç gerektiğinde işverenler i|e 8örüşerek çıkan
sorunları çözümlemek.

d) Üye ve temsilciler ile toplant| yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek.
e) Üye|ik baŞVurularlnl incelemek, üyelik belgelerini 8örüşü ile birlikte genel yönetim kuruluna

iletmek.

0 Genel yönetim kurulu kararlarını uygulamak, Genel yönetim kurulunun yetki vermesi
durumunda iş yeri temsilci|erina seçtirmek.

8) Şube slnlrlarl içinde çerçevesi Genel yönetim kurulunca saptanan eğitim çallşmalar| yapmak.
h) Bölge içinde ki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışma|arı yapmak, Genel yönetim kurulunun bu

konuda Vereceği 8örevleri yerine getirmek.
i) Şube Denetim Kurulunu toplantrya çağırmak, saptad|ğl usulsüzlükleri Genel Yönetim Kuruluna

bildirmek.

şube genel kurulunun olağanüstü toplantüya çağırılmasını Genelyönetim ku.ulundan istemek.
Şube Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak.

Şube harcamalarını onaylamak.

j)

k)

l}



m) Ana tüzük ve yönetmelik hüküm|erini uygulamak.

MADDE - 29

ŞUBE BAŞKANlNlN GÖREV VE YETKiLERi

a) Ana tüzük ve yönetmelik ve hükümleriyle sınırh olarak şubeyitemsil etmek.
b) Şube Yönetim Kurulu toplantllarlna başkanllk etmek.
c) Şube çahşmalarlnln düzenli yürütülmeslni sağlamak, çalışmaları Ve hesaplarl denet|emek,

uyarılarda bulunmak.

d) Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak.
e) iki imzayla yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak.

f) Üyeler, temsilciler ve işverenler ile toplantılar yaparak, bölgesinde ki sorunlar| çözümlemek.
g) Genel yönetim kurulu kararları ile Ana Tüzük ve yönetmelik hüküm|er|nin uygulanmasını

sağlamak.

MADDE -30

ŞUBE DENETiM KURULUNUN OLUŞUMU

şube Denetim kurulu, şube genel kurulca seçilen üç üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye
seÇilir. Kurul üyeleri arasından bir Başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve
ka.ar yeter sayısı üye salt çoğunluğudur. Başkan d6hi| her üye bir oya sahiptir.

MADDE - 31

ŞUBE DENETiM KURULUNUN GÖREV VE YETK|LER|

a) Şube Yönetim Kurulu çalışmalarının genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını denetlemek,
b) Ana tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak parasal ve yönetsel denetimler yapmak, daha

verimli bir çalışma ortamlnln yaratllmasl |çin yönetim kuruluna öneriIerde bulunmak.
c) Her denetim sonunda Şube yönetim kuruluna ve Genel yönetim kuruluna, her dönem

sonunda ise bir örneği Genel yönetim kuruluna gönderi|mek üzere şube genel kuruluna rapor
vermek.

d) Şube Yönetim Kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak.
e) Gerektiğinde Şube yönet!m kurulu'ndan şube genel kurulunun toplantıya çağrılmasınl istemek.

MADDE - 32

şUBE DisiPLiN KURULUNUN oLUŞuMU VE çAL|ŞMA YöNTEMi



Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulca seçilen üç üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
Kurul üyeleri araslndan bir Başkan ve bir yazman seçer toplantl ve karar yeter saylsl üye salt

çoğunluğudur.

Şube Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır. Önüne gelen konuyu en geç bar

ay içinde sonuçlandlrlr. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir. Kurul üyeleri kendileri
ile ilgili toplantllara katllamazlar yerlerine yedekleri çağırılır. Kurul üyeleri Kurul üyelerine ilişkin

konuları öncelikle ve ivedilikle konuşur.

Şube Disiplin Kuru|u ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdakten sonra
karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, karar|n kanıtlan ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

MADDE - 33

şuBE DisiPLiN KURULUNUN GöREV VE YETKiLERi

Şube Disiplin Kurulu şube üyelerive yöneticileri hakkında uyar| ya da kınama cezası verir. Şube Dis|plİn

Kurulu önüne gelen konuda ağ|r bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa görüşüyle birlikte dosyayı
gereği yapllmak üzere Genel Yönetim Kuruluna 8önderilmesi için Şube Yönetim Kuru|una verir. Şube
Disiplin Kurulu'nca verilen kararlar Şube Yönetim Kurulu'nca uygulanlr.

MADDE - 34

BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu Genel Başkanln yönetiminde, Genelsekreter, Genel Mali5ekreter, GenelÖrgütlenme
sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri ile Şube Başkanlarlndan oluşur. Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim
Kurulunun gerekli gördüğü zamanlarda toplanlr. Gündemde yer almayan konularln görüşülmesi

toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluk oyuna bağhdır.

MADDE - 35

GENEL TEMSiLCiLER KURULU

Genel Temsilciler Kurulu, Genel BaşkanIn yönetİminde Genel Yönetim, Genel Denetim Ve Genel Disiplin
Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşur. Genel Temsilciler Kurulu,
Genel Yönetim Kurulu kararı ile hazırladığı gündem uyarınca altı ayda bar toplanır.

Genel Temsilciler Kurulu tarafından önerilen kararlar öncelikle uygulanır.

MADDE - 36

ŞUBE TEMSiLCiLER KURULU

Şube Temsilciler Kurulu, Şube Başkanlnln yönetiminde, şube denetim Ve disiplin kurularlından, işyeri
temsi|c|lerinden oluşur. Şube Temsilciler Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararı ile hazırlad ığı gündem



uyarlnca 3 ayda bir toplanır. Temsilciler Kurulunun çallşma yöntemleri ile algali genel yönetimce

hazırlanacak yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE - 37

uzMANLlK DAlRELERl

Sendika işlerinin daha düzenlive verimli yürütülmesi için aşağıda kidairler kurulur. Gerektiğinde Genel

Yönetim Kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir. Her uzmanlık dairesinin kuruluşu, görev, yetki ve

sorumluluk|arını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır. Uzmanlık dairelerinin başkanlıklarına Genel

Yönetim Kuru|u kararl ile Genel Yönetim Kurulu üyeleri atan|r.

1- Örgütlenme dairesi

2- Eğatim ve basın-yayln dairesi

3- Toplu sözleşme ve hukuk dairesi

4- Mali işler dairesi

5- Özlük işler daires!

BöLüM lll - GEL|R VE GiDERLERE iLişKiN HüKüMLER

MADDE - 38

GELiRLER

a) Üyelik ödentisi; üyelerden alınan ayda brüt bir günlük ücret tutarında aylık ödentiden o|uşur.

Dayanlşma aidatl, üyelik ödentisi kadardır.

b) Mal varlığı gelirlera; sendikanın mal varlığı gelirleri para ve taş|nmaz mallarından sağlanan
gelirlerdir. Ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlardır.

c) Sosyalve kültürel etkinlik gelirleri.

d) Genel Yönetim Kurulu'nca uygun görülen gerçek tüzel kişilerden, sendikanın üyesi bulunduğu
konfederasyondan sağlanan bağışlar.

MADDE - 39

GELiRLERiN KULLANlLMA YöNTEMi

a) Sendikanın gelirleri Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek bankalarda açılacak hesaplara
yatırılır. Kasada genel kurulda belirlenen miktardan fazla para bulundurulamaz.

b) Sendika adına para çekmek biri birinci derecede imza yetkisi ikigenel yönetim kurulu üyesinin
imzasıyla olanaklıdır. Birinci derecede imza yetkisi Genel Başkan, Genel sekreter Ve Genel Mali
sekretere aittir. Diğer yönetim kurulu üyeleri ikinci derecede imza yetkisine sahiptırler.



MADDE - 40

GiDERLER

a) Harcamalar bütçeye uygun olarak Genel Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

b) Sendika a fıkrasındaki harcamaların dışında gelirinin %10'unu üyelerinin eğitimi ile algili bilgiVe
becerilerini art|rmak için kullanır.

BöLüM v - çEŞiTLi HüKüMLER

MADDE - 41

TUTULMASl ZORUNLU DEFTER VE KAY|TLAR

Aşağıda belirlenen defter ve kayltlarln tutulmasl zorunludur.

a) Üye kayt ve üyelik sona erme listeleri,

b) Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri,

c) Gelen Ve giden evrak kay|t defterleri ile zimmet defteri,

d) Aidat kayıtları, yevmiye Ve envanter defterleri ile defterikebir,

e) Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler,

fl Demirbaş defteri.

MADDE - 42

ÜCRET VE SOSYAL HAKLAR

a) Genel Yönetim Kurulu ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler,
her türlü ödenek, yolluklar ve tazminatlar Genel Yönetim Kurulu taraf|ndan tespit olunur.

b) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik Ve
yollukların tavanı da GenelYönetim Kurulu taraflndan tespit olunur.

c) sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılan persone|in iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara
ödenecek ücret, ödenelç yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklannı tespite sendika Genel
Yönetim Kurulu yetkilidar.

Bu hususlar tahmini bütçede ve Merkez Genel kuruluna sunulacak Faaliyet Raporunda
gösterilir. Toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

d} Sendika yönetici ve çalışanlarının sosya| güvenlik, sigorta, dinlenme haklarını garanti eder, bu
hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

e) Sendika, GenelYönetim Kurulu üyeleri ile sendika şubesinde profesyonel (ücretli) olarak görev
alan yönetim kurulu başkan Ve üyeleri ile sendika personeli otuz gün yıllık izin hakkına haizdir.

f) Send|ka ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların
görevleri ile i|gili olarak uğrayacakları kazalardan dolay| ölümleri halinde mirasçılarına, ölüm
tarihinde ki maaş katsaylslnın on bin ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar kadar t



halinde maluliyet derecesinin yukarldakİ miktara oran|anmaslyla bulunacak miktarda sosyal

yardIm yapıhr. İlgalalerin kanunlardan doğan diğer hakları saklıdır.

g) Genel Yönetİm Kurulu üyeleri Ve sendika şubesinde seçimle gelip yönetim kurulu başkan ve

üyeliklerinde profesyonel görev alanların yenIden seçilmemeleri veya ölüm, maluliyet,

emeklilik gibi nedenlerle görev|erinden ayrılmaları veya başka nedenlerle görevlerinden

çekilmeleri, seçame girmemeleri halinde kendiIerine sendika şubesi veya sendikanın

yöneticiliğinde geçen her bir yı| için ayhk ücretlerinin (her türlü sosyal yardım ve ikramiyeler ile

diğer ödemelerin bir aya isabet eden tutarl dehil) bir 8ünlük miktannln otuz katl brüt tutarl net

olarak hizmet ödeneği adı altında ödenar. Ancak bir yıl için ödenen hizmet ödeneği miktan

kıdem tazminatı yasal tavanını aşamaz. Bir yıldan artan sürelerle, bir yılı doldurmayan süreler

için aynl oran üzerinden ödeme yaplllr. Vergİ Ve sair kesintiler sendikaca karşılanır.

h} Sendika ve sendİka şubelerinde ki personelin kldem tazminatları kanun hükümleri esasları

dahIlin de her hizmet ylll için klrk beş gün üzerinden sendikaca ödenir.

Aynl süre için mükerrer ödeme yapılmaz.

Zorunlu olarak ücretlI yıllık iznini kullanamayan yöneticilere kullanılmayan süreye asabet eden

ücretleri, izin kullanma dönemlerinin bitmesini takiben ve bu dönemin bittiği andaki ücreti

ü2erinden ödenir.

MADDE - 43

YOLLUKLAR VE ÜCRET KAY|PLARl

a) Sendika Merkez Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli
olan üye ve delegelerin yol masrafları ile yolluk|arı sendika tarafından ödenir.

b) Sendika Merkez Denetleme, Merkez Disiplin, Başkanlar Kurulu üyelerinin toplantl|ara
katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.

c} Sendika şubelerinin genel kurul, yönetim, denetleme, disiplin ve temsilciler kurulu üyelerinin
toplantllara katılmalarl dolayısıyla Varsa ücret kayıpları ile il dışından gelenlerin yol giderleri
sendika şubesince ödenir.

MADDE - 44

YURTDlşlNA GÖNDERiLME

Sendik tarafından yetkili olarak 8önderilen yönetici, müşavir ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika
taraflndan karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esaslarl Merkez Genel Kurulunca tespit edilir.

MADDE - 45

ULUSAL VE ULUSLARARAsl Ü5T KuRuLUŞ ÜYELiĞi

Devrimci Yapı, İnşaat ve yol İşçileri Sendikası, Türkiye
üyesidir.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DisK)'in



tr

MADDE - 45

DEMiRBAşLARlN sATlŞ VE TERKiNi

Sendikanın demirbaşlarının satlş Ve terkini: yönetim kurulunca mali daire başkanı başkanlığında

oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından kapalı teklif veya pazarlık usulünde biriyle yapılır.

MADDE - 47

sENDiKANlN FEsHi

Sendikanın genel kurul kararı ile feshedilmesi halinde mal varlığı ve parasını genel kurulun uygun

göreceği kendi işkolunda ki bir sendikaya veya bağll olduğu konfederasyona bırakır. Mahkeme kararı

ile kapat|lmış ise malvarhğı bağlı olduğu konfederasyona kalır.

MADDE - 49

YüRüRLüK TARiHi

iş bu Tüzük 26 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe garer

MADDE -49

sENDiKANlN KURUcULARl

1_ isMET DEMiR - HAL|L - MiHALlclK - 1941

2_ |BRAH|M çETKiN - BEHLüL - KAND|RA - 1927

3- SERVET oNGUN - FAHRETT|N - YozGAT - 1934

4- SELAHATT|N oKUR - sADlK - siLiFKE - 1947

5_ ALi B|NGöL- HÜsEYiN - KlĞl - 1925

6- BURHANETT|N TEMiz - osMAN - HENDEK - 1929

7- osMAN YALIN_ RAMAZAN - KoRKUTEL| - 1929

8- ERHAN ÜNAL - HÜsEYiN - SAMSUN - 1946

9- sEFER GÜVENç - sÜLEYMAN - TEKiRDAĞ - 1945

Osman Üney Nihat Demir Özgür Karabu|utDerya Ulu

YK Üye

Şahin Uçar
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