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BADİ S TÜZÜK
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Madde 1)-Sendikanın Adı , Merkezi ve Adresi:
a-Sendikan ın Adı: (BADİS) Bağımsı z Direnişçi işçiler Sendikası
b-Merkezi: BURSA
c-Adresi: Sakarya Mahallesi 1.Güven Sokak Babadağ Apt. No: 2 / 5 Osmangazi-BURSA
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Madde 2)-Sendikanın Kuruluş Amacı ve ilkeleri:
p, insan olarak gitmek istiyoruz.
İ nsan olarak geldiğimiz bu dünyada, insan gibi yaşayı
ğimize,
Bunun için ihtiyacımız olan; Yaşamın olduğu her yerde aklı mızı kullanarak, Eme
Onurumuza ve Sağlığımı za sahip çı kan işçiler olmaktır.
Sendika; Okuldur, Örgütlenmedir, Dayanışmadı r, Mücadeledir, Direniştir.
Sendika; Emeğimiz, Onurumuz ve Sağlığımı z için mücadele vermektir.
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Sendikamızı biz belirlemeliyiz;
ını f eksenli
Sını f eksenli mücadele vermeyen sendika, işçi sınıfın ı n örgütlü gücü olamaz. S
şamak için, işyerlerinde
sendikal mücadelede işveren isterse değil, emeğimizle geçinip onurumuzla ya
ışı hakim olmalı dır.
özgüveni, cesareti ve samimi duruşu olan işçilerin öncülüğünde, sendikalı olma anlay
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için;
Yaşamı n olduğu her yerde Onurlu, Sağlıklı ve Güvenli yaşamak
z. Proletaryayı sını f mücadelemizle
ğı
ğlayaca
birlikte
sa
işçiler ve Yoksullar arasında dayanışmayı
şı birlikte direneceğiz.
birlikte harekete geçireceğiz. Varoşlarda ve işyerlerinde, sömürüye ve zulme kar
Sendika; varoşlarda ve işyerlerinde işçi sınıfı nı n mücadele aracı dır.
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(BADİ S) Bağımsız Direnişçi işçiler Sendikası;
n önlenmesi için gerek tek başına,
1)-Yaşamın olduğu her yerde, güvencesiz çalışmanı
riyle
birlikte
mücadele vermeyi bir görev bilir.
gerekse tüm işçi sendikaları ve demokratik kitle örgütlş
şır bir ücret
2)-Üyelerine yaptıkları işe uygun emeklerinin karşılığı nda insan onuruna yara
sağlamak için mücadele verir.
ndan her türlü
3)-Uyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımı
istismarı önleyecek tedbirleri almak için mücadele verir.
şlarken
4)-Bireylerin haklarını arayabileceği sendikas ı na üye olan her işçinin, işe ba
tirmek için mücadele verir.
imzalatı lan maktu hizmet akdi sözleşmesi yenilenerek haklarını geliş
5)-Demokrasinin ve özgür sivil toplum yap ılanmas ının gereğini kendi varlı k sebebi sayar.
u olarak, temel insan hakları ile
Insanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluş
özgürlüklerin' savunmak ve geliştirmek için mücadele verir.
rlamayı ,
6)-Üyelerinin meslek ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazı
ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek için mücadele verir.
gözetmeksizin, manevi mesuliyetini
7)-Dil, ı rk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasi kanaat farkı
ızlı ve güçlü sendikal
ve toplum hayatı ndaki görevini bilen, bir işçi topluluğunu meydana getirmek için h
tirilmesi yolunda mücadele verir.
örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarını n korunup geliş
tirilmesi,
sendikal etkinliklerin işyeri sını rlarını
8)-Yaşadığımı z toplumsal çevre ile ilişkilerin geliş
al çevrenin ekolojik olarak korunması , sivil
aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğ
toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkanların ın geliştirilmesine yönelik mücadele verir.
ını ve ilerletilmesini
9)-Çocuk işçiliğinin önlenmesi, genç işçilerin ise haklarını n korunmas
sağlamak için mücadele verir.
yerlerinde, sendikada gereken
10)-Kadı n-erkek eşitliğini savunmak ve eşitliğin inşası için evde, iş
n büroları ve komisyonları
her önlemin alınması ve uygulanması için çaba gösterir. Bu amaçla kadı
şiddete karşı mücadele verir.
kurarak, kadı na yönelik evde, işyerinde, sokakta ve sendikada her türlü
ı z, kayıtsız ve Sendikası z
11)-(BADİS) Bağımsız Direnişçi işçiler Sendikası güvencesiz, sigortas
şmesini
çalıştırılan işçi sınıfını n ve tüm emekçi kesimlerinin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel geli
me ile bunun gerektirdiği her alanda,
sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratikleş
,
ilke
olarak
kabul eder ve bu yolda mücadele verir.
kurumsal düzeyde yapılanmasının sağlanmasını

47
79
84
4

Madde 4)-Sendikanı n Kurucuları:
ADI SOYADI DOĞUM TARIHI VE YERI TAB1YETİ

Tekstil işçisi
Tekstil işçisi
TelSisi
Tekstil işçisi
Tekstil işçisi
TekstilIgisi
Tekstil işçisi
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TL. Sırameşeler Mh. Akyüz Sk. No: 5 Osmangazi-BURSA
T.C. Başaran Mh. Zorlu Sk. No: 10 Osmangazi-BURSA
T C. Çiftehavuzlar Mh.Sezgin Sk.No: 19 Osmangazi•BURSA
T.C. Bağlarbaşı Mh. Bezen Sk. 10 Osmangazi-BURSA
7£. Sırameşeler Mh. Akyüz Sk. No: 19 Osmangazi-BURSA
T.C. Sırameşeler Mh. Akyüz Sk. No: 5 Osmangazi-BURSA
T.C. Özlüce Mh. Özge Sk. No: 15 Nilüfer-BURSA

4-

1962 Orhanell
1962 Trabzon
1962 Bursa
İsmail Doru
1962 M.K.Paşa
Yaşar Kula
Yasemin Murattlaj 1967 Bursa
1965 Bulgaristan
Nazile Burak
1956 Keles
İlyas ilhan

Metin Burak
Yusuf Kibar

MESLEĞI

ADRES

lmanın Şartları:

79

Madde 5)-Sendikaya Üye Olmanı n, Oyelikten Ç ıkmanın ve Çıkarı

84

-

Madde 3)-Sendikanı n Kurulu Bulunduğu İşkolları:
mesi Kanunun 4.maddesinde yer alan
Sendika, 6356 sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleş
şkoluyla birlikte tüm işkollarında
ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen; 5 Dokuma, hazı r giyim ve deri i
kuruludur.
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Sendikaya Üye Olmanın Şartları;
Sendikaya üye olabilmek için aşağıdaki belirtilen nitelikler gereklidir.
ı r giyim ve deri ile birlikte
1)-Sendika tüzüğünün 3.maddesinde belirtilen; 5 Dokuma, haz
siz kalan, kayıtsı z ve güvencesiz herkes
tüm işkolları nda çalışan ve çı kartıldıktan sonra k ı sa süre iş
üye olabilir.
lan yönetmenliklerde yer alan hükümlerin aksine
2)-Sendika tüzüğü ile tüzüğe göre çıkartı
hareket etmeyeceğini kabul etmek,
vuru sistemine e-devlet kapısı
3)-Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik baş
ünde belirlenen yetkili organ ı n kabulü ile
üzerinden üyelik başvurusunda bulunması ve sendika tüzüğ
ı ndan otuz gün içinde reddedilmediği
e-devlet kap ısı üzerinden kazanılı r. Üyelik başvurusu, sendika taraf
ş sayılı r. Haklı bir neden gösterilmeden
takdirde, başvuru tarihinden itibaren üyelik talebi kabul edilmi
tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava
üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararı n kendilerinelehine
karar vermesi halinde, üyelik ret
açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı
kararının alınd ığı tarihte kazanılmış sayılı r.
ınan
4)-Üyeler, tüzük, yönetmenlikler, genel kurul kararları ve genel yönetim kurulunca al
kararlara uygun hareket etmeyi kabul ederler.
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Üyelikten Çıkmanın Şartları;
slara riayet edilmek suretiyle
Üyekten ayrı lma ihtiyaridir. Ancak, istifanın aşağıdaki husıı
yapılması gerekir;
1)-Her üye, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.
ş zamanlı olarak Bakanlığa
E-devlet kapısı üzerinden yapı lan çekilme bildirimi elektronik ortamda e
ve sendikaya ulaşır.
2)-Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanı r. Çekilenin
halinde, yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde
bir aylı k süre içinde başka bir sendikaya üye olması
kazanılmış sayılır.
çi üyelik aidatını ödemek
3)-Üyelikten çekilmenin hükmün doğ'uracağı bir ay sonuna kadar iş
zorundadır.
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Oyelikten Çıkanlmanın Şartları;
ı ile sendikanı n amaç ve
Sendika tüzüğü ile yönetmenlikler ve merkez genel kurul kararlar
ilkelerine ayk ırı davranışlarda bulunanlar üyelikten ihraç edilir.
ısı üzerinden
Sendika üyeliğinden çı kartı lma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-devlet kap na karşı üye
ğ edilir. Çı karı lma kararı
Bakanlığ a elektronik ortamda bildirilir ve çı karı lana yazı ile tebli
tarihinden itibaren, otuz gün içinde mahkemeye itiraz edilir. Mahkeme iki ay içinde kesin
kararın tebliğ
olarak karar verir. Üyelik, çıkarı lma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.
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Madde 6)-Sendika Merkez Genel Kurulu: .
r. Merkez genel kurulu üyelerden,
Merkez genel kurulu, sendikanı n en üst ve en yetkili organ ı dı
ılacağı tarihe kadar üye olan öncü
üye sayısı 100'ü aştığı takdirde genel kurul için delege seçimi yap
ı lacak delege seçiminde
işçiler arası ndan, genel kurul öncesi genel yönetim kurulu gözetiminde yap ı l ve yedek üyeler genel
belirlenen delegelerden oluşur. Genel yönetim, denetleme ile disiplin kurulu as
, genel yönetim, denetleme ile disiplin kurulu as ıl
kurula delege olarak katılı r. Genel kurul delege sayısı
tutanak tutularak seçilen delegelerin
ve yedek üyeler dahil en fazla 100 kişiden oluşur. Seçim sonrası
listesi 3 gün ask ıda kalır.
şlar
Delegelerin delegelik sıfatları yapı lacak olan genel kurul için, seçildikleri tarihten itibaren ba
lacak olan delege seçimine kadar devam eder.
ve bir sonraki olağan genel kurul için yapı
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Madde 7)-Merkez Genel Kurulun Toplanma Usul ve Esasları:
ği yer,
Merkez genel kurulu olağan olarak; dört yı lda bir genel yönetim kurulunun tespit edece
ı ndan yapılır.
gün ve saatte toplanı r ve genel kurula çağrı , genel yönetim kurulu taraf
ndaki döneme ait faaliyet ve hesap raporlarının,
İ ki merkez genel kurul toplantısı arası
genel denetleme kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifınin, merkez genel kurula
gün önce gönderilmesi zorunludur. Merkez genel
katı lacak delegelere toplantı tarihinden on beş
n günü, saati, yeri ve gündemi internet
kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce, toplantını
veya facebook sitesinde yayınlanı r ve sendika binası nda 3 gün ilan edilir.
ş gün önce, merkez genel
Seçim yap ı lacak merkez genel kurul toplantıları ndan en az on be
n
gündemi,
yeri, günü, saati ve çoğunluk
kurula katı lacak üye ve delegeleri belirleyen listeler ile toplantını
ı belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak
olmadığı takdirde, yapı lacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar
ı ya ilişkin diğer hususlar,
o yerin seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Onaylanan liste toplant
nda
üç gün ilan edilir.
merkez genel kurulunun toplantı tarihinden yedi gün önce sendika binası
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Merkez genel kurulun olağanüstü toplanma usul ve esasları;
1)-Genel yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
ır.
2)-Merkez genel kurul delegelerinin 1/5'inin yazılı ve gerekçeli müracaatı üzerine toplan
kin
taleplerinin,
kanuni
ve
gerektirici
haklı
Delegeler, merkez genel kurulun olağanüstü toplanmasına iliş
tlayan delil ve belgelerini taleplerine eklemek suretiyle, münferiden
sebeplerini açı klamak, iddialarını kanı
ile sendika genel yönetim kuruluna müracaatta bulunmak zorundadır.
yazılı şekilde veya noter aracılığı
Genel yönetim kurulu, merkez genel kurulunun olağanüstü toplanma taleplerini, sendikalar kanunu, tüzük,
ğerlendirir. Talebin
ilgili yönetmenlik, genel kurul kararları ve sendikanı n menfaatleri doğrultusunda de
ılı r. Talep tarihi
kabulü halinde, genel yönetim kurulunca, merkez genel kurulu olağ anüstü toplantıya çağır
ı halinde, olağ anüstü genel kurula
itibariyle, olağan genel kurul toplantı tarihine 6 aydan az bir süre kalmas
an genel kurul gündeminde görüşülür.
gidilemez; ancak, olağanüstü talebine konu olan hususlar olağ
şülemez ve görüşmek
3)-Merkez genel kurul, olağanüstü toplantıları nda gündem dışı konular görü
an genel kurulda oy kullanan üye veya delegelerle
için teklifte bulunulamaz. Olağanüstü genel kurul, olağ
yapılır.
Madde 8)-Merkez Genel Kurulun Usul ve Esasları:
ğunluk
Merkez genel kurulu, genel başkan veya görevlendireceği bir üye açar. Yoklama yapar, ço
şan
kan,
iki
katipten
olu
ş
mevcut ise genel kurul toplantısını yönetmek üzere açı k oyla seçilecek bir ba
başkanlık divanı teşekkül ettirilir.
ğunluğudur.
Merkez genel kurul toplantı nisabı , genel kurul delege tam sayısını n salt ço r. Ancak, ikinci
ırakılı
ş gün sonraya b
Ilk toplantı da yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı en çok on be
n
1/3'ünden
az
olamaz.
toplantı ya katı lanların sayısı delege tam sayısını
Merkez genel kurul gündemine yeni madde ilavesi, mevcut delegelerin 1/10'u tarafından yazılı teklifi,
r bulunan delegelerin 2/3'ünün yazılı
gündeme konulmuş olan bir maddenin çıkarı lması ise toplantıda hazı
teklifi ile olur.
hallerde, mevcut bulunan delegelerin
Merkez genel kurul kararları tüzükte aksine hüküm bulunmadığı
yarı dan fazlasının oyu ile kabul edilir.
ın
Ancak, bu sayı delege tam sayısını n 1/4'ünden az olamaz. Merkez genel kurulunda, organlar
k tasnif ile yargı gözetiminde
seçimleri hariç, kararlar açı k oylama ile alını r. Organları n seçimleri, kapalı oy açı
kadar
yedek
üye seçilir.
sı l üye sayısı
yapılı r. Merkez genel kurulunda, zorunlu organlara se
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, merkez genel kurul delegeleri tarafından
Merkez genel kurulu, toplantı gündemindeki konuları
ü komisyonları teşekkül
ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor hainde özetlemek üzere, gerekli gördüğ
ktan sonra, merkez genel kurula sunarlar. Komisyonlar, kendi
ettirebilir. Komisyon, raporlarını hazırladı
ı na devam ederler. Komisyonları n raporlar',
üyeleri arası nda bir başkan, bir raportör seçerek çalışmalar
ğildir. Komisyonlara, merkez genel kurul
merkez genel kurulunda görüşülüp karara bağlanmadı kça geçerli de
avirleri ve uzman olarak
delegeleri ile genel merkezde görev yapan genel sekreter yardımcıları, hukuk müş
ğer uzmanlardan yardı m alabilir. Komisyonların,
çalışanlar seçilebilir. Komisyonlar, gerek gördüğü takdirde, di
ı,
kararları ile oylama sonuçlar
üye sayısı merkez genel kurulunca tespit edilir. Merkez genel kurulun
r.
Merkez
genel
ı
tutanakla tespit edilir. Tutanaklar, merkez genel kurul başkanlı k divan üyelerince imzalan n içersinde,
katılan konukları
kurul başkanlı k divanı , merkez genel kurul delegelerinden ve genel kurula
lan
delegeler
tarafı ndan seçilir.
ı
divanı yönetme bilgisi olanlardan aday gösterilenler, genel kurula kat
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Madde 9)-Merkez Genel Kurulun Yetkileri:
1)-Tüzükte değişiklik yapmak,
şçi teşekküllerine ve sosyal
2)-Türkiye'de ve başka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak, i
ın kuruluşunda kurucu üye olarak
kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrı lmaya, ya da bunlar
yer almaya karar vermek, (bunun için merkez genel kurul delege tam say ısını n, en az 2/3'ünün
bu yönde karar vermesi şarttır.)
ı nda karar vermek,
3)-Genel disiplin kumlu kararlarını incelemek, ihraç edilecek üyeler hakk
görüşüp karara bağlamak,
genel disiplin kurulu kararlarına yap ı lacak itiraz ve müracaatları
4)-Genel yönetim ve denetleme kurulu raporlar' ile yeminli mali müşavir raporlarını görüşüp
ı nda dava açılmas ına karar
karara bağlamak, yönetim ve denetleme kurulunu ibra etmek veya haklar
vermek,
tirmek, kapatmak veya genel yönetim kuruluna yetki vermek,
5)-Şube açmak, şubeleri birleş
mesi için, sendika yönetici ve
6)-Tüzükte yazılı amaç ve ilkeler ile yetkilerin gerçekleş
ı
almak,
organları na talimat ile yetki vermek ve sair lüzumlu kararlar
7)-a-Bütçeyi görüşüp karara bağlamak,
nda görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk ve ödenekleri
b-Sendika organları
ube yönetim kurulu üyeilklerine seçilenlerden, genel yönetim kurulunca profesyonel olarak
tespit etmek, ş
şubelerin kapsamına,
çalışması na karar verilenlere ödenecek ücret ile her türlü yolluk ve ödenekleri,
na, aidat gelirine, gelir ve gider durumuna göre belirlemek veya
üye sayısı na, aidat ödeyen işçi sayısı
bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,
profesyonel olarak
c-Şube yönetim kurulu üyelerine seçilenlerden, genel yönetim kurulunca,
şubeye bağlı
ına,
ırılmas
na
veya
kald
ı
çalışması na karar verilenlerin, profesyonelliklerinin devam
şubenin gelişme olanağını , çalışma potansiyelini,
işyerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını,
ğerlendirerek
aidat ödeyen işçi sayı sını , aidat gelirlerini, gelir ve gider durumu ile bunun gibi hususlar' de
karar vermek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,
d)-Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve
tazminatları tespit etmek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,
8)-Organları n seçimini yapmak,
ı dikkate alınarak şube açmak,
9)-a-Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanları ve çalışma şartlar
vermek,
şubeleri birleştirmek, kapatmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki
ubenin
muvafakati alınmak
ş
yerini
örgütleyen
ş
b-Çalışanları n veya ilgili şubenin talebi üzerine, i
ile hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi amacı yla, işyerinin bağlı
suretiyle, coğrafi ve ekonomik koşulları
rudan genel merkeze bağlamak veya bu konuda genel
olacağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğ
yönetim kuruluna yetki vermek,
10)-Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ödenecek
ücret, gündelik ve yollukların tavan ını tespit etmek,
ı öngörülen diğer işlemlerin,
11)-Tüzük gereğince, merkez genel kurulu tarafından yap ılmas
ğlamak,
yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuları karara ba
ına katı lacak, üst kurul as ı l delegelerini
12)-Sendikan ın üye olduğu üst kuruluşları n genel kurullar
veya aynı sayı da üst kurul yedek delegelerini seçmek,
ğitim amaçlı yardı mda
13)-Sosyal amaçlı harcama yapmak, grev ve lokavt süresince üyelerine e
vermek,
bulunmak veya b konuda genel yönetim kuruluna
(
ğ
iıııığ
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nmaz malları satı n almak veya
14)-Sendikanı n amaç ve ilkelerinin gerektirdiği taşı nır, taşı
ından doğan ayni ve şahsi
taşınır ve taşı nmaz malları satmak, taşı nmazlar üzerinde mülkiyet hakk
tüm hakları kullanmak veya genel yönetim kuruluna yetki vermek,
ısını ve unvanlarını
15)-Subelerin üye sayıları na göre, şube yönetim kurulu üyelerinin say
belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,
16)-Sendika adı na ipotek almak veya ipotek vermek veya bu konuda genel yönetim kuruluna
yetki vermek,
ştirilmesi için, yönetmenlikleri
17)-Sendikanı n tüzükte yazılı amaç ve ilke yetkilerinin gerçekle
ı rma veya bu konuda genel yönetim
düzenlemek, değiştirmek, yürürlüğe koymak ve yürürlükten kald
kuruluna yetki vermek,
ı belirlemek veya
18)-Kanuna ayk ırı olmamak üzere, delege seçimlerinde uyulacak esaslar
bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,
şmamak kaydı ile genel
19)-Sendika, üyelik şartı aranmaksızı n, nakit mevcudunun °/025'ini a
k, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurabilir veya bu amaçla kamu
yönetim kurulu kararıyla eğitim, sağlı
ışında yangı n, su bask ını,
kurum ve kuruluşları na ayni nakdi yardı mda bulunmak, yurt içinde veya yurt dile afet bölgesinde konut,
deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı
şlarına ayni ve
eğitim, sağlı k veya rehabilitasyon tesisi yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kurulu
nakdi yardı mda bulunmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,
20)-Sendikanın başka bir sendikayla birleşmesine karar vermek,
n feshine karar vermek,
21)-Üye veya delege tam sayısını n en az 213'ünün oyuyla sendikan ı
iklik,
isim değiştirme, birleşme,
ğiş
22)-Tüzük değişikliği; tüzük maddelerine ilave, maddelerde de
ş veya uluslararası kuruluşlara
katı lma, üst kuruluş veya uluslararası kuruluşlara kurucu olmak, üst kurulu
n salt çoğunluğu ile karar vermek,
üyelik ile üyelikten çekilme hususları nda, üye veya delege tam say ı sını
ı yla, ilgili makamlar
23)-Yap ı lacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmamak kayd
ında yönetim
veya yetkili mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakk
kuruluna yetki vermek,
24)-Mevzuat veya tüzükte, genel kurulca öngörülen diğer işlemleri yerine getirmek veya
başka bir organa b ırakılmamış konuları karara bağlamaktır.
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Madde 10)-Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler:
Sendika yöneticilerinde, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun
6.maddesinde yöneticilik için öngörülen nitelikler aranır.
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Madde 11)-Genel Yönetim Kurulunun Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esaslar
gizli oy, açık
şit,
nda,
serbest,
e
Genel yönetim kurulu, merkez genel kurul delegeleri arası
ur. Merkez genel kurul delegesi olmayanların
sayı m ve döküm esası na göre seçilen üç kişiden oluş
ine aday olabilmeleri, merkez genel kumlu delegelerinden
genel yönetim kurulu ası l veya yedek üyeliğ
en az 1/5'inin teklifiyle olur.
Adaylar, genel yönetim kurulu üyesi adayı olarak seçime girer ve genel yönetim kumlu üyesi
olarak seçilir.
Genel yönetim kurulu üyeleri, ilk turda oy kullanan delegelerin 2/3'ünün oyu ile seçilir. İlk turda 2/3
ğunluğunun oyları ile seçilir.
çoğunluğun sağlanmaması halinde, ikinci turda oy kullanan delegelerin salt ço
Genel yönetim kurulu ası l üye sayısı kadar, yedek üye seçilir.
r. Görev değişikliği
Genel yönetim kurulu üyelerinin yapacağı ilk toplantı da görev dağılımı yapılı
tirilir. Genel yönetim kurulu unvanları ; genel başkan,
gerektiği hallerde, görev dağılımı aynı usulle değiş
genel sekreter, genel mali sekreterinden oluşur.
anüstü toplantılar ise
Genel yönetim kurulu, olağan olarak ayda en az bir defa toplanır. Olağ
ğu, ya da yurt d ışı nda bulunduğu
genel başkanı n talebi üzerine veya genel başkanı n raporlu ve izinli oldu
ır.
tarihlerde, genel başkanlığ a vekalet eden genel yönetim kurulu üyesinin talebi üzerine derhal toplan
Mazeret olmadan üst üste iki toplantı ya katı lmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu
ı ya katılmadığı takdirde, yönetim
tarafı ndan yazılı olarak ikaz edilir. Yine mazeretsiz olarak toplant
kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

47
79
84
4

66

Genel yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, genel
alacak görevler,
yönetim kurulu, tüzükte gösterilen usul ve esaslara göre toplanır. Önce boşalan veya boş
ğılımı
ikinci fı krada gösterilen usule göre, genel yönetim kurulu içerisinde doldurulduktan ve görev da
yeniden belirlendikten sonra, boş olan göreve yedeklerden birisi davet edilir.
n vekalet verdiği genel
Genel başkanı n bulunmadığı hallerde, toplantıya genel başkanı
ğunluğu ile toplanır
yönetim kurulu üyesi başkanlı k eder. Genel yönetim kurulu, üyelerin salt ço
ve toplantıya katı lan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.
Madde 12)-Sendika ve Şubelerin Organları:
Sendika, genel merkezi, şubeleri ve üyeleri ile bir bütündür.
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A-Sendika Zorunlu Organları:
a)-Merkez genel kurulu,
b)-Genel yönetim kurulu,
c)-Genel denetleme kurulu,
d)-Genel disiplin kurulu,
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B-Şube Zorunlu Organları:
a)-Şube genel kurulu,
b)-Şube yönetim kurulu,
c)-Şube denetleme kurulu,
d)-Şube disiplin kurulu,
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Madde 13)-Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
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Genel yönetim kurulu görev ve yetkileri şunlardır;
1)-Genel yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken, genel başkana karşı sorumludur.
2)-Sendikanı n amaç ve ilkeleri ile genel kurul tarafı ndan verilen talimat ve yetkilerin
gerçekleşmesi için tüzük, yönetmenlik ve mevzuat hükümlerine göre faaliyette bulunmak, gerekli
kararları almak,
3)-Clyeleri vasıtası yla sendikayla ilgili muhabereyi sağlamak,
iyi ya da kişilere yetki vermek,
4)-Toplu iş sözleşmesi yapmak veya bu konuda gerekli gördüğü kiş
5)-Faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayı p merkez genel
kuruluna sunmak,
6)-Kanunlara, tüzüğe, genel kurul kararları na, yönetmenliklere ve genel yönetim kurulu
ı nda görevli olanları genel
kararları na aykırı hareket eden üyeler ile sendika ve şube zorunlu organlar
ğlamak veya
disiplin kuruluna sevk etmek, yargı yoluna başvurmak suretiyle, işten el çektirmelerini sa
genel kurul karar ile değiştirmek,
ınarak şubeleri
7)-a-Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanları ve çalışma şartları dikkate al
yerlerini
tespit
ederek,
yeni şube açmak,
birleştirmek veya kapatmak, şubelerin faaliyet alanlarına giren iş
ubenin muvafakati alınmak
b)-Çalışanları n veya ilgili şubenin talebi üzerine, işyerini örgütleyen ş
ıyla,
suretiyle, coğrafi konumları , ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli yürütebilmesi amac
lamak,
ğ
rudan genel merkeze ba
işyerinin bağlı olacağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğ
ya çağırmak,
toplantı
8)-Merkez genel kurulunu ve şube genel kurullarını
9)-Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler aras ı nda aktarma yapmak,
10)-Sendika üyeliğine başvuranları n üyeliğinin kabul veya reddine karar vermek veya bu
konuda şube yönetim kurulları na yetki vermek,
şturulabilmesi
11)-Şube yönetim kurulundaki ayrı lmalar halinde, yeni yönetim kurulunun olu
için gerekli işlemleri yapmak, seçimin yapılması na kadar gerekli tedbirleri almak,
tirebilmek için, il ve ilçelerde
12)-Sendikanı n tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelerini gerçekleş
n
genel
merkezinde,
iktisadi işletmesinde,
yeteri kadar temsilcilik ve irtibat büroları açmak, sendikanı
ında çalıştırılacak
sosyal tesislerinde, eğitim ve dinlenme tesislerinde, şubelerinde ve şube faaliyet alanlar
personel, uzman ve danışman atamak, sendika bünyesinde istihdam edilecek personelle ilgili her türlü
man ve personellerle her türlü akitleri
kadroları tespit ve tahsis etmek, sendika ad ı na uzman, danış
yapmak, ücretlerini, diğer sosyal haklarını ve çalışma koşulları9 belirlemek,
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, ihtiyaç duyulan yerlerde ise bu organların
13)-Tüzüğün 9.maddesinde sayı lan organları
ı
temsilcilik ve irtibat bürolannı açmak, açı lacak temsilcilik ve irtibat bürolara yeterli elemanlar
atamak ve görev unvanlarını tespit etmek,
14)-Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
15)-Greve karar vermek, grev ve lokavt süresince sendika üyelerine yap ı lacak yardımları
günün koşulları na göre belirlemek,
mesi Kanunun 27.maddesinde belirtilen esaslar dahilinde
16)-Sendikalar ve Toplu İş Sözleş
şçilerden yeteri kadar işyeri sendika
örgütlü olunan işyerlerinde, işçi meclisleri tarafı ndan seçilen i
temsilcisi atamak,
ıştırılması na veya
17)-Sendika veya şube yöneticiliğine seçilenlerin profesyonel olarak çal
profesyonelliğinin kald ırılması na karar vermek,
n gerçekleştirilebilmesi amacı yla,
18)-Sendikanı n amaç ve ilkeleri ile genel kurul kararlarını
ırmak,
yönetmenlikleri düzenlemek, değiştirmek, yürürlüğe koymak, yürürlükten kald
ğitim amaçlı yardımda
19)-Sosyal amaçlı harcama yapmak, grev ve lokavt süresince üyelere e
bulunmak,
ı temsil etmek üzere
20)-Genel yönetim kurulu sendikayı temsil eder. Gerektiğinde sendikay
genel yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçı na yetki vermek,
olan hesapları kapatmak,
21)-Sendika ad ı na bankalarda hesap açtı rmak veya açılmış
22)-Sendika organları nda görev alan veya alacak olan yöneticilere verilecek ücretler ile her
türlü yolluk ve ödenekleri tespit etmek, şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden, profesyonel
türlü yolluk ve ödenekleri, şubenin
olarak çalışması na karar verilenlere ödenecek ücret ile her
ısı na, aidat gelirlerine, gelir ve gider durumuna,
kapsamı na üye sayısı na, aidat ödeyen üye ve işçi say
hizmet gereklerine ve bunun gibi hususlara göre belirlemek,
23)-Genel yönetim kurulu, profesyonel olarak çalışması na karar verilenlerin, profesyonelliklerinin
yerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını,
devamı na veya kaldırılmasına, şubeye bağlı iş
şçi sayı sını , aidat gelirlerini,
şubelerinin gelişme olanağını , çalışma potansiyelini, aidat ödeyen üye i
gelir ve gider durumunu ve bunun gibi hususları değerlendirerek karar verir.
24)-Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve
tazminatları tespit etmek,
nmaz malları satı n almak veya
25)-Sendikanı n amaç ve ilkelerinin gerektirdiği taşı nır ve taşı
nmazlar üzerinde mülkiyet hakk ından doğan ayni ve
mevcut taşınır ve taşınmaz malları satmak, taşı
şahsi tüm hakları kullanmak,
26)-Sendika adı na ipotek almak veya ipotek vermek,
27)-Delege seçimlerinde uyulacak esasları belirlemek,
seyahatlere karar vermek,
28)-Sendika yöneticileri ile üyelerinin ve çalışanlarını n yapacakları
ızı n, nakit mevcudunun
aranmaks
29)-Merkez genel kurulunca yetki verilmesi halinde, üyelik şartı
k, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurabilir veya bu amaçla
°/025'ini aşmamak kayd ı yla, eğitim, sağlı
mda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın,
kamu kurum ve kuruluşları na, ayni ve nakdi yardı
rudan veya yetkili makamlar aracılığı ile afet bölgesine
su baskı nı , deprem gibi tabi afetlerin vukuunda doğ
şları na
konut, eğitim, sağlı k veya rehabilitasyon tesisi yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kurulu
ayni ve nakdi yard ı mda bulunmak üzere karar almak,
30)-Merkez genel kurulunun yetkisine giren hususlar dışı ndaki görevleri yerine getirmek,
yetkileri kullanmak, merkez genel kurulunca verilen diğer görevleri yapmaktır.
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Madde 14)-Genel Başkan Görev ve Yetkileri:
şkana aittir.
Yönetim kurulu ad ı na, sendika tüzel kişiliğini temsil yetkisi, genel ba
Genel başkan ayrı ca aşağıda yazılı bulunan yetki ve görevlere sahiptir.
k etmek,
1)-Genel kurul ve denetleme kurulu dışında, tüm organlara başkanlı
yapmak,
2)-Sendika adı na beyanatta bulunmak ve basın toplantısı
3)-Sendika yazışmaları ile işlemlerini ilk imza olarak imzalamak,
4)-Sürekli hallerde sarf belgelerini sunmak koşuluyla yeterince harcama yapmak,
5)-Tüzük ve ek yönetmenlik hükümlerinin uygulamasını sağlamak,
idari, mali ve mesleki
6)-Sendikayı , kamu ve her türlü özel ile tüzel kişilere karşı
hususlarda her bakı mdan te il etmek,
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ğlamak,
7)-Sendika bünyesinde, tam bir iş birliği halinde çalışmayı , düzen ve disiplini sa
üçüncü kişilerle ilişkilerinde sendikanı n onur ve erdemini korumak,
ışmaları kontrol
8)-Sendika ile şube yönetici ve temsilcilerin çalışmaları dahil her türlü çal
etmek ve incelemek,
yazışma ve hesaplarını
9)-Sendika ile şube yönetim kurulu ve temsilciliklerin haberleşme,
incelemek, kontrol etmek, gerekli gördüğü uyarı yı yapmak,
bunları
10)-Yönetim kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakı ndan izlemek, gerektiğinde
incelemek, bilgi almak, gerekli uyarı larda bulunmak ve görev vermektir.
ı n sevk ve idaresini sağlamakla
Ayrı ca genel başkan, kurullar dışında en yüksek amirdir. Sendikan
şı sorumludur.
görevli ve yetkilidir. Çalışmalarından dolayı şahsen yönetim kurulu ile genel kurula kar
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Madde 15)-Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:
şidir.
Genel sekreter, genel başkandan sonra sendikayı temsile yetkili ikinci ki
1)-Sendikan ı n her türlü yazışmaları nda imza yetkisine sahiptir,
2)-Sendikanı n her türlü yazışmalarını idare eder,
3)-Yazışma ve işlemlerin düzgün işlemesini sağlar,
4)-Sendika kademelerinde istihdam edilen personelin, sevk ve idaresi için, personel talimatı
rlayarak genel kurul yönetimine sunar. Kurulun
tasarısı veya mevcut talimatta değişiklik önerileri hazı
onaylayacağı personel talimatını n uygulamasını sağlar,
5)-Yönetim ve temsilciler kurullarını n defterlerini hazı rlar, yazar ve saklar,
6)-Yönetim ve temsilciler kurulları kararını n yerine getirilmesini sağlar,
ını sağlar,
7)-Sendika defter ve dosyaları ile yazışma ve işlemlere ait belgelerin düzenli tutulmas
ı hariçtir,"
işleri yürütür ve kontrol eder. "Bunları n mali konularla ilgili olanlar
8)-Basın işlerini düzenler,
ı klama yapmaya
9)-Genel sekreter, sendika ad ına bası n ve kamuoyuna beyanat vermeye aç
arak
yapar,
ş
yetkilidir. İ vedi olmayan hallerde bu işleri diğer yönetim kurulu üyeleri ile anla
ı na uygun
10)-Toplu sözleşme, örgütlenme, uyuşmazlık, eğitim işlerini sendika politikas
şekilde koordine eder ve yöntemi saptar,
11)-Sendikanı n hukuki çalışmalarını koordine eder,
ını hazı rlayarak
12)-Sendikanın teşkilatlanma işlerini yürütmek ve eğitim programlar
uygulanmasını sağlamak,
13)-işyerlerinde üye kazanma çalışmalarını yapmak,
klarını korumak,
14)-Sendikanı n yetkili bulunduğu işyerlerinde, üyelerin sendikaya bağlılı
ğe uygun olarak
15)-Toplu iş sözleşmesi yetki işlemleri ile müzakerelerinin yasalara ve tüzü
yürütümünü sağlamak,
malarını yürütmek,
16)-Sendikanı n toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve araştırma çalış
şmazlıkları
17)-Üyelerin toplu iş sözleşmesi ve mevzuattan doğan şikayetleri ile ilgili uyu
izlemek ve sonuçlandı rmakla görevlidir,
ışmaları,
18)-Toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucu uyuşmazlıkları , arabulucu çal
anlaşma ya da grev kararları na kadar yürütmek,
19)-Süresi dolan toplu iş sözleşmelerinin fesih işlemlerini süresi içinde yapmak,
20)-Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemini tamamlamak,
şma
21)-Yönetim ile temsilcilikler arası ndaki ilişkileri yürütmek, işyeri temsilcileri, disiplin, uzla
lemlerini
yürütmek,
ş
ve işyeri işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları ile diğer kurul üyelerinin seçim i
ğlamak,
22)-Grev eylemlerinin yasalara uygun olarak yürütümünü sa
23)-Işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütmek,
24)-Sendikanın araştırma çalışmalarını n, amaçlarla ilgili bilgi ile haberlerin ve gerekli
istatistiklerin toplanmasını izlemek ve yürütmekle görevlidir.
Ayrı ca genel sekreter kendisine ve tüzükte verilen görevlerinde en yüksek amirdir.
ğlamakla, sendikanın
Sendikanı n yazışma ve işlemlerini düzgün yürütmekle, disiplin ve düzeni sa
ışmalarından dolayı şahsen
iç ve dış ilişkilerini sendika politikası na göre yürütmekle görevlidir. Çal
yönetim kurulu ile genel kurula karşı sorumludur.
>g,
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Madde 16)-Genel Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri:
ın,
Genel mali sekreter, sendikayı temsile yetkili üçüncü yöneticidir. Sendikan
muhasebe işlerini yürütmek, mali dengesini düzenlemek kesin hesap ve bilançosunu
yapmak, üyelik ve personel işlerini yönetmekle görevli ve yetkilidir.
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Başlı ca Görev ve Yetkileri Şunlardı r:
1)-Yazışma ve işlemleri imzalamak,
ma ve Sosyal Güvenlik
2)-Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca, Çalış
ını , ait olduğu dönemi izleyen
Bakanlığına gönderilmesi gereken bilanço ve faaliyet raporlar
üç ay içinde göndermek,
lamak,
3)-Mali konularla ilgili defterlerin düzenli tutulmasını ve onaylanmasını sağ
ırlayı p bildirmek,
4)-Yönetim kuruluna, aylı k olarak mali bilanço ve mali dengeyi haz
olan
üyelerin
5)-Sendikaya üye olan, istifa veya ihraç edilen ve disiplin cezası
düzenleyerek, gerekli bildirimleri yapmak,
durumlarını kayı tlara işlemek, aidat durumlarını
6)-Sendika aidatlarını n tahsilini sağlamak,
ve bütçe tasarrufunu sağlamak,
7)-Sarfı yatı n bütçe çerçevesinde yap ılması nı
8)-Personel ücretleri ile diğer ödemeleri, bütçe çerçevesinde yapmak,
önlemler almak, gelişmeyi
9)-Sendikanı n mali konulardaki, gelişmesini sağlayıcı
er
organlara bildirmek,
engelleyen hususları yönetim kuruluna ve gerektiğinde diğ
ı klama yapmak,
10)-Sendika adına bas ı na ve kamuoyuna beyanat vermek, aç
arak yapmak,
ş
ivedi olmayan hallerde bu işleri diğer yönetim kurulu üyeleri ile anla
ğlamak,
11)-Sendikanın amaçları yla ilgili yayınları n yürütümünü sa
şleri ve velayetleri
12)-Sendikanı n kurucu üyeleri ile genel yönetim kurulu üyelerinin kendileri, e
na ait, düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldı kları
altı nda bulunan çocukları
mesi Kanunun 29.maddesi hükmü uyarınca,
belgeleri, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş
ılarak
ve belgeler denetçilere verilerek, genel yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yaz
denetçiler tarafından imzalanır.
ı n mali konularla ilgili
Ayrı ca genel mali sekreter, mali hususta en yüksek amirdir. Sendikan
lemlerinde, gelir ve giderlerinden, birinci derecede sorumludur. Bütçeye ayk ırı
her çeşit yazışma ve iş
sorumludur. Tüzüğe aykırı işlemlerden dolayı,
sarfiyattan, şahsen yönetim kurulu ile genel kurula karşı
ı ca sorumludur.
yönetim kuruluna ve gerektiğinde diğer ilgili tüm organlara bilgi vermekten ayr
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Madde 17)-Sendikanı n Faaliyetleri:
Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka
sendikanın başlı ca faaliyetleri şunlardır.
1)-Toplu iş sözleşmesi imzalamak,
ş mahkemelerine
2)-Toplu iş uyuşmazlığı nda ilgili makama, arabulucuya, hakem kuruluna, i
ve diğer yargı organları na başvurmak,
ndan, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden,
3)-Üyelere adli yardı mda bulunmak, çalışma hayatı
ılı başvuruları üzerine hizmet akdinden
örf ve adetten doğ an hususlarda, üyelerini temsilen veya yaz
ılarını temsilen, arabulucuya başvurup davaya
doğan hakları ve sigorta hakları nda üyelerini ve mirasç
bu münasebetle açtığı davalardan ötürü ehli olmak,
4)-Mevzuat ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
ık, ihtiyarlı k, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi
5)-Bağışta bulunmamak kaydı yla, evlenme, doğum, hastal
na (nakit mevcudunun şo5rinden fazla olmamak
hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandı klar kurulması
şartı ile kredi vermek suretiyle) yardımcı olmak,
6)-Greve karar vermek ve grevi yönetmek,
ğlı k ve spor tesisleri
7)-Üyelerinin mesleki bilgilerini artı racak kurs ve konferanslar düzenlemek, sa
açmak, kütüphane kurmak, amaç, ilkeleri ve faaliyetleri doğrultusunda, radyo ve televizyonlara program
, bildiri vb. basın ile yayın organları çı karmak ve
hazı rlamak, gazete, mecmua, dergi, bülten, broşür, afiş
ekilde geçirebilmeleri için imkan sağlamak,
yayı mlamak, işçilerin boş zamanları nı verimli bir ş
i
her
nevi
mülkü
edinmek, edinilen mülkler ile ilgili her türlü
8)-Amaç ve ilkelerinin gerektirdiğ
tasarrufta bulunmak,
ğı rmak,
9)-Uluslararası işçi kuruluşları na dele e, temsilci, gö3jeme5göndermek ve ça
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10)-Sendika mensuplarını n aile fertleri sendikanı n manevi üyeleridir. Bu itibarla, sendika
ırlar.
mensupları ve aile fertleri sendikanı n kültürel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinden yararlan
Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı nda Ortak Hükümler:

66

Madde 18)-Görev Devri:
sürelerde imza, yetki ve
Genel başkan herhangi bir nedenle, görev başı nda bulunamadığı
ılı r ve yürütülür.
görevleri genel sekreter, onun yokluğunda genel mali sekreter tarafı ndan kullan
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Madde 19)-Yazışmaların imzası:
ışma ve işlemler,
Sendika yazışmaları iki imza ile yapar. Bunlardan mali konularla ilgili yaz
r. Genel mali sekreterin yokluğunda mali
genel başkan ile genel mali sekreter tarafından imzalanı
ve işlemler,
konularda, genel sekreter imzaya yetkilidir. Genel başkanı n bulunmadığı hallerde, yazışma
genel sekreter ile genel mali sekreter tarafı ndan imzalanır.

66

47

79

84

4-

66

47

79

84

4-

66

47

79

Madde 20)-Genel Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:
İş
Genel denetleme kurulu, merkez genel kurul tarafından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
e sahip olanlar içinden, gizli oyla seçilen üç asıl
Sözleşmesi Kanunun 6.maddesinde sayılan niteliğ
ı l üyeleri
üyeden teşekkül eder. Asıl üye sayısı kadar yedek üyede seçilir. Genel denetleme kurulu as
yapacakları ilk toplantı da, kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçer.
Genel denetleme kurulu, üç ayda bir sendika merkezinde toplanarak denetim görevini yerine
getirir. Genel denetlemenin yapı labilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetimcinin bir araya gelmesi
ın eşitliği halinde, başkanı n katıldığı
şarttı r. Genel denetleme kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oylar
taraf çoğunluğu sağlamış sayılı r.
ıl
Genel denetleme kurulu kararlarına yalnı z ası l üyeler katı lı r. Genel denetleme kurulunun as
alan
üyenin
yerine
yedek
üyelerinden birinin kurul üyeliğ'inden ayrı lması veya boşalma halinde, boş
ndan sonra, genel denetleme kurulu yeniden
üyelerden biri göreve çağrılı r. Yedek üyenin çağrılmas ı
iş bölümü yapar.
Genel denetleme kurulu denetimlerini sendika merkezinde yapar. Denetim s ırasında,
sendikaya ait belge veya defterleri sendika merkezinden dışarı ya çı karamaz. Genel denetim
, denetleme
defteri ve denetleme kurulu kararlarını n muhafazası ndan, denetleme kurulu başkanı
kurulu üyesi ve raportör'ü müştereken sorumludur.
Genel denetleme kurulu, ana tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimi yaparak ara
raporunu sendika başkanlığı na verir. Devre sonu raporunu ise merkez genel kuruluna sunar.
Genel yönetim kurulu faaliyetlerinin merkez genel kurul kararları na uygun olarak yapılı p
yapılmadığını denetler.
Genel yönetim kurulunun çağrısı üzerine, şubelerde gerekli denetimi yapar. Genel denetleme
kurulu, kanuni ve gerektirici haklı sebeplerini açı klamak suretiyle, genel yönetim kurulundan, merkez
genel kurulun olağ anüstü toplantı ya çağrılmasını isteyebilir. Genel denetleme kurulunca, merkez
nması şarttı r.
genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin kararın oybirliği ile alı
ın mali işlerinde
nda,
sendikan
Genel denetleme kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sırası
usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde, durumu genel yönetim kuruluna bir raporla bildirir.
leyenlerin, geçici olarak
Soruşturmayı derinleştirmek üzere, yukarı da belirlenen fı il veya fıilleri iş
görevden el çektirilmesini ister.
Genel denetleme kurulunun bu isteğini, genel yönetim kurulunun kabul etmemesi, yolsuzluk
srar etmesi halinde,
veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ı
genel denetleme kurulu, genel yönetim kurulundan, merkez genel kurulun olağanüstü toplantı ya
u ile karar vermesi şarttı r.
çağırmasını isteyebilir. Bu halde genel denetleme kurulu oy çokluğ
Görevden bu yolla el çektirilenlerin, merkez genel kurulu tarafı ndan görevlerine iadelerine
veya sendikadan ihraçları na karar verilebilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirdikleri
süreye ait sendikadan almaları gereken ücret veya sosyal hakları varsa sendikaca ödenir
Genel denetleme kurulu, denetim görevi ve çalışmalarını yaparken, 1 Nisan 1999 tarihli
ının
ve 23653 sayılı Resmi gazetede yayı mlanan, 'işçi ve işveren sendika ve konfederasyonlar
denetimine ilişkin tüzük' h" ümlerine ymak zorundadır.
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Madde 21)-Genel Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:
A-Yapısı:
1)-Genel disiplin kurulu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun
l ve üç yedek üye olmak üzere
6.maddesinde sayılan niteliğe sahip olanlar içinden, üç ası
ndan
gizli
oyla
seçilir.
Genel
disiplin
kurulu, seçimi takip eden bir ay
merkez genel kurulu tarafı
içersinde bir araya gelerek aralarından, bir başkan ve sekreter seçerek görev bölümü yapar.
2)-Genel disiplin kurulu üyeliklerinden birinin, herhangi bir nedenle boşalması halinde,
yerine görev yapmak üzere, genel yönetim kurulu tarafı ndan, yedek üyelerden biri davet edilir.
ılacak seçim,
Genel disiplin kurulu başkanını n veya sekreterinin ayrılması halinde yeniden yap
yedek üye katıldı ktan sonra gerçekleştirilir.
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B-Görev ve Yetkileri:
1)-Genel disiplin kurulu, genel yönetim kurulunun kendisine sevk ettiği işler ile şube disiplin
şturmayı yaparak,
kurulu kararları na itiraz eden ilgilinin müracaatı üzerine, gerekli inceleme ve soru
en geç üç ay içinde sonuçlandırır.
ş gün
2)-Genel disiplin kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere, en geç on be
ığı hallerde, bu görevi sekreter yürütür.
içinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanı n bulunmad
Genel disiplin kurulu en az iki disiplin kurulu üyesi ile bir araya gelmesi şarttı r. Genel disiplin kurulu,
ın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
kararlarını oy çokluğuyla alı r. Oyların eşitliği halinde başkan
ı ndaki dosyaya münhası r olmak üzere,
Hakkı nda inceleme yapılan kişi, disiplin kurulu üyesi ise, hakk
n yerine, yedek üyelerden biri çağrılır.
görevinden çekilmiş sayılı r. Görevden çekilmiş sayı lanları
ğü
3)-Genel disiplin kurulu, kendisine intikal edilen olayı aydı nlatmak üzere gerekli gördü
araştırmayı yapar, tanı k dinler, bilirkişi incelemesi yaptırabilir.
ılı çağrı ya
4)-Yazılı savunması alınmaksı zın üye hakk ı nda ceza verilemez. Ancak, yaz
uymayarak savunma yapmayan üyelerin gı yabı nda karar verilebilir.
edilir. Kararlar, tebliğ
5)-Genel disiplin kurulunun kararı ilgili kişilere yazılı olarak tebliğ
müteakip otuz gün içersinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içerisinde, ilgililerin
karara itiraz etmeleri halinde, karar merkez genel kurulunda görüşülür.
ına,
6)-Genel disiplin kurulu, sendika tüzüğünün amaç ve ilkelerine, genel kurul kararlar
ı ve üyeleri hakkında,
tüzükle ilgili yönetmenliklere aykırı hareket ettiği ileri sürülen, sendika organlar
ndan birini ya da suçsuzluk kararını verir. ilgili
soruşturma yaparak uyarı, kı nama ve ihtar cezaları
ndan kesin karar verilinceye kadar, önlem niteliğinde
ya da ilgililer hakkı nda, merkez genel kurulu tarafı
tüm kararları genel kurula sunar.
geçici olarak işten el çektirme kararı verebilir. Disiplin kurulu aldığı
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ılması:
Madde 22)-Şube Kurulmas ı, Şubelerin Birleştirilmesi veya Kapat
1)-Genel yönetim kurulu, tüzük hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç olan yerlerde yeni şubeler
şubenin ilk genel
açabilir. Genel yönetim kurulu, yeni açılan şubelerin organların' oluşturuncaya kadar,
şebbis yönetim
kurul ve seçim tarihine kadar işlemleri yürütmek ve şubeyi temsil etmek üzere, geçici müte
kurulunu atamaya, atananlara ödenmesi gereken ücret ve diğer sosyal hakları belirlemeye yetkilidir.
, merkez genel kurul kararı yla
2)-Ihtiyaca göre mevcut şubelerin birleştirilmesi veya kapatılması
ştirilmesi veya kapatılmasına
yapılı r. Merkez genel kurulunca yetki verilmesi halinde, şubelerin birle
ilişkin işlemler, genel yönetim kurulunca yapılır.
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Madde 23)-Şube Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları:
ube genel kurulu, olağan olarak
1)-Şube genel kurulu, şubenin en yüksek karar organ ıdır. Ş
en geç dört yı lda bir toplanır.
u mahallede, genel yönetim kurulunca tespit
2)-Şube genel kurulu, şubenin faaliyette bulunduğ
bildirim yapılmadan,
edilerek bildirilen yer, gün ve saatte toplanı r. Genel yönetim kurulu kararı ile yazılı
şube genel kurul toplantısı yapı lamaz.
3)-Genel yönetim kurulunca tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saat dışında yapılan şube genel
ği kişiler tarafından,
kurulları geçersizdir. Bu durumda, genel yönetim kurulu veya görevlendirilece
ube genel kurulu yenilenir. Genel yönetim kurulunun
yasal ve idari işlemler yerine getirilmek suretiyle, ş
ılması gereken işlemlerin, şube yönetim
kararı na uygun olarak, şube genel kurulunun toplanması için yap
ı usule göre işlem yapılı r.
kurulunca zamanında yap ılması veya sürüncemede bırakılması j31ifl4e ayn
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ube yönetim kurulunun veya şube
4)-Şube genel kurulu, genel yönetim kurulunca re'sen, ş
ı
denetleme kurulunun kararı , üye veya delegelerin 1/5'inin talebi ve genel yönetim kurulunun karar gün
ş
n gündemi, yeri, günü ve saati en az on be
ile olağanüstü toplan ır. Şube genel kurulu toplantısını
nda 3 gün ilan edilir.
önce yeri ve gündemi internet facebook sitesinde yayınlanır ve sendika şube binası
nda, sadece gündemde belirtilen maddeler görüşülür.
Olağanüstü şube genel kurul toplantıları
şçilerden belirlenen
5)-Şube genel kurulu üyelerden, üye sayısı 100'ü aştığı takdirde öncü i
l
ve
yedek
üyeler şube genel
ı
delegelerden oluşur. Şube yönetim, denetleme ile disiplin kurulu as
ube yönetim, denetleme ile disiplin
kuruluna delege olarak katılır. Şube genel kurlu delege sayısı , ş
kurulu ası l ve yedek üyeler dahil en fazla 100 kişiden oluşur.
6)-Delegelerin delegelik sıfatları , yapı lacak olan genel kurul için, seçildikleri tarihten itibaren
lacak delege seçimine kadar devam eder.
başlar ve bir sonraki olağan genel kurul için yapı
yerinde çalışan üye sayısı
7)-Şubeye bağlı işyerlerinde delegeler ayrı ayrı seçilir. Bir iş
ılabilir.
delege seçmeye yetmiyor ise, birden fazla işyeri birleştirilmek suretiyle delege seçimi yap
yerlerinden
her
ş
8)-Genel yönetim kurulu, üye sayıları na göre, şubeye bağlı işyeri veya i
ısının
birinden seçilecek delege sayısını belirleyerek şubeye yazılı olarak bildirir. Delege say
tespitinde yarı dan fazla sayı lar tam kabul edilir.
e ve genel yönetim kurulu
9)-Kanuna, tüzüğe, merkez genel kurul kararları na, ilgili yönetmenliğ
lan delege seçimleri genel yönetim kurulu kararı ile yenilenir.
kararlarına ayk ırı veya usulsüz şekilde yapı
10)-Merkez genel kurulu için uygulanan toplantı usul ve esasları, şube genel kurulu içinde
, merkez genel kurulu veya genel yönetim kurulunca belirlenir.
uygulanı r. Delege seçimi usul ve esasları
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Madde 24)-Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Şube genel kurulunun başlı ca görev ve yetkileri şunlardır;
1)-Organların seçimi,
ülmesi,
2)-Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulu raporlarının görüş
ı,
3)-Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulunun ibras
4)-Merkez genel kuruluna ası l delegelerin ve aynı sayı da yedek delegelerin seçimi,
5)-Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa
bırakılmamış konuların karara bağlanması ,
6)-Şube genel kurullarını n mali ibra yetkisi yoktur.

66

47

79

84

4-

66

47

79

Madde 25)-Şube Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Görevleri:
ş ası l üyeden
Şube yönetim kurulu, biri şube başkanı olmak üzere en az üç, en çok be
lan üye veya delegeleri aras ından,
teşekkül eder. Şube yönetim kurulu, şube genel kurula katı
ılı niteliğe sahip
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 6.maddesinde say
na göre seçilir.
olanları n içinden serbest, eşit, gizli oy, açık sayı m ve döküm esas ı
ube yönetim kurulu
Şube genel kurul delegesi olmayanların, şube başkanı veya ş
üyeliğine aday olabilmeleri, şube genel kurulu delegelerinden en az 1/5'inin teklifiyle olur.
olarak seçime girerler.
Adaylar, şube başkanı veya şube yönetim kurulu üyesi adayı
er yönetim kurulu üyeleri,
Şube başkanı , tek dereceli adaylık esası na göre seçilir. Diğ
ile birlikte şube yönetim
kanı
yönetim kurulu üyeliğine aday olanlar aras ı ndan seçilir. Şube baş
kurulu ası l üye sayısı kadar, yedek yönetim kurulu üyesi seçilir.
Genel yönetim kurulu, şubelerin üye sayıları na göre, şube yönetim kurulu üyelerinin
sayısını ve unvanlarını belirler.
yönetim
Şube yönetim kurulu, görev bölümünü seçimleri takip eden bir ay içinde, genel
ile
yapar.
ı
kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde ve genel yönetim kurulunun onay
Aksi takdirde görev bölümü, genel yönetim kurulunca re'sen yap ılır.
ılı talebi ve genel yönetim
Şube yönetiminde görev değişikliği, şube yönetim kurulunun yaz
ı ile yapılır.
kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde, genel yönetim kurulunun onay
Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
ı
1)-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yetkisi dahilinde bulunan harcamalar
onaylı
ın
karara bağlamak ve usulüne uygun olarak harcama yapmak, harcamalarla ilgili kararlar
ı n, en geç 5'ine
birer örneklerini, harcama evrak ı ile birlikte, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ay
kadar inceleme ve gereği yapı lmak üzere genel merkeze gönd
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2)-Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, şube genel kurulunu,
genel yönetim kurulunun kararı yazılı bildirimi üzerine, olağan veya olağanüstü toplantı ya çağı rmak,
genel yönetim kurulunun kararına uygun olarak, şube genel kurulunun yapılması için gerekli
için
işlemleri yapmak, şube genel kuruluna uygun olarak, şube genel kurulunun yapılması
gerekli işlemleri yapmak, şube genel kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak,
3)-Şubeye bağlı işyerlerinde, işçi meclisleri tarafı ndan seçilerek görev yapacak işyeri
sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi için, genel yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
şubeye bağlı işyerlerinde görev yapan temsilcileri aylık toplantı ya çağırmak,
4)-Şubenin yetki ve sorumluluk alanında bulunan işyerlerinde, üye kayı t etmek,
üye kayı t ve üyelikten çekilme bildirimlerini süresi içerisinde genel merkeze göndermek,
5)-Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin müracaatlarını incelemek, işverenler
ve ilgili mercilerle görüşmek veya yazışma yapmak suretiyle sonuçlandı rmak, mahallinde
sonuçlandırılmayan konuları genel merkeze intikal ettirmek,
6)-6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 18.maddesi hükmü gereğince,
ışma
toplu iş sözleşmesinden yararlanacak işçilerin, sendikaya ödenmesi gereken üyelik ve dayan
ışma
aidatlarının işverenlerce kesilebilmesi için üye ve işçi listelerini işyerlerine bildirmek, üye ve dayan
ışma
aidatı kesintilerinin sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına yatırı lmasını , üyelik ve dayan
aidatı kesinti listelerinin sendikaya gönderilmesini talep ve takip etmek,
7)-Şube harcamaları için gönderilen avansı , ilgili banka hesabı ndan, en az iki yönetim kurulu
ı
üyesinin imzası ile çekmek, avansın harcama fazlası olan kısmını n banka hesabı nda muhafazasın
sağlamak,
8)-Şubenin kullanı mı na tahsis edilen hizmet aracını n ve demirbaş eşyanı n kullanımı ve en
iyi şekilde korunması nı sağlamak,
9)-Genel yönetim kurulunca yetki verilmesi halinde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak,
görüşme tutanaklarının birer örneğini en geç yedi gün içinde sendika genel merkezine göndermek,
ı
toplu iş sözleşmesi imzalamak, toplu iş sözleşmesi yapı lacak işyerlerinin toplu iş sözleşmesi taslakların
"işyerlerinde kurulacak olan işçi meclisleriyle birlikte" hazırlamak ve çağrı tarihinden on beş gün
önce genel yönetim kurulunun onayı na sunmak, genel yönetim kurulunun vereceği yetki ve onay
ile ek protokol imzalamak,
10)-Şubede tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını ve muhafazası nı
sağlamak,
11)-Tüzük, genel kurul kararları , genel yönetim kurulu kararları ve yönetmenliklerde düzenlenen
konular dışı nda harcama yapmamak, borç para vermemek,
12)-Şubeler, sendikan ın amaçları na, ilke ve prensiplerine uygun olmayan faaliyet ve beyanda
bulunmamak,
13)-Sendika yetkili organları ve genel yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

66

47

79

84

4-

66

Madde 26)-Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları:
ube yönetim kurulu,
Şube yönetim kurulu, şube başkanının başkanlığı nda ayda bir toplanır. Ş
an toplantısını
şube başkanını n raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışı nda bulunduğu tarihlerde, olağ
ı üzerine
şube sekreterinin başkanlığında yapar. Şube yönetim kurulu, şube başkanın ın çağrıs
olağ anüstü toplanı r.
lan üyelerin
Şube yönetim kurulu, üye tam sayısını n salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katı
ıldığı taraf
k
eden
üyenin
kat
salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyları n eşitliği halinde toplantı ya başkanlı
r. Şube yönetim kurulu,
çoğunluğu sağlamış sayılır. Şube yönetim kurulu kararlarını açı k oylama ile alı
şalma olması halinde,
oylamanı n gizli yapılması na karar verebilir. Şube yönetim kurulu üyeliklerinden bo
yapar.
genel yönetim kurulu boşalan üyeliğin yedeklerden biri ile tamamlanması için gerekli işlemleri
ğmen,
edilmesine
ra
ğ
günü
ve
saati
tebli
Şube yönetim kurulunun olağan toplantılarına, toplantı
mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan şube yönetim kurulu üyesi, şube yönetim kurulunun
talebi üzerine, genel yönetim kurulunca, yazılı olarak ikaz edilir. Şube yönetim kurulu üyesi toplantı ya
mazeretsiz olarak yine katı lmazsa, yönetim kurul üyeliği düşer. Genel yönetim kurulunca, yerine yedek
üye çağrılır.
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Madde 27)-Şube Yönetim Kurulunun Görev Bölümü ve Yetkileri:
1)-Şube Başkanı;
ube yönetim kuruluna
Şube başkanı, şube yönetim kurulu adına şubeyi temsil eder. Ş
ı ve komisyon
ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlı k eder. Lüzumu halinde toplant
başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.
nda bulundurmak, ihtiyaçtan
Şube başkanı, şube adı na gönderilen avansları banka hesabı
fazlasını çekmemek ve çektirmemek, kanun ve tüzük hükümlerine, genel kurul ve genel yönetim kurulu
kararlarına aykırı harcama yapmamak, tek imza ile para çekmemek, harcama belgelerini mevzuata
en iyi şekilde muhafaza etmek
uygun şekilde düzenlettirmek, şubeye tahsis edilen araç ve demirbaşları
ığı yetkiye uygun
ve ettirmek, toplu sözleşme işlemlerini ve müzekkerelerini genel yönetim kurulundan ald
ı nedeniyle,
takip etmek, yetkilerin düşmemesi için özen göstermek, şubelerin tüzel kişiliğ'inin olmamas
genel
işiklikleri
ısındaki değ
şubenin üye sayısını takip etmek, üye kaybı na meydan vermemek, üye say
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek, şube yönetim kurulunun görevlerini yerine getirirken, kanun
tüzük, merkez genel kurul ve genel yönetim kurulu kararları na uygun davranmak, şube faaliyetlerinin
koordinasyonunu sağlamak, görevini gereği gibi yapmak, bu hususta her türlü tedbiri almak,
Şube sekreteri ile şubenin yazışmalarını, şube mali sekreteriyle birlikte muhasebeyle ilgili
şube yönetim
evrakı imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabından şube mali sekreteri veya
kurulu üyelerinden birisiyle birlikte çift imzayla birlikte para çeker.
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2)-Şube Sekreteri;
tarihlerde, şube
Şube başkanını n raporlu veya izinli olduğu ya da yuri dışında bulunduğu
ube yönetim kurulu gündemini
başkanı nı n görev ve yetkilerini kullanır. Şube bürolarını yönetir. Ş
Şube
hazırlar. Şube yönetim kurulu ve şube başkanı tarafı ndan verilen görevleri yerine getirir.
ışmaları yapar.
faaliyet sahası nda bulunan sendikasız işçilerin sendikaya üye olması için gerekli çal
Sendika üyelerinin mesleki ve sendikal eğitimlerinin sağlanmas ı için her türlü tedbiri alır.
Konuyla ilgili olarak şube yönetim kuruluna teklifler sunar.
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3)-Şube Mali Sekreteri;
Şube mali sekreteri, şubenin mali konulardaki işlemlerini tüzük ve yönetmenlik hükümleri
çerçevesinde yerine getirir.
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Madde 28)-Şube Denetleme Kurulu:
ılan üye
1)-Şube denetleme kurulu, şube genel kurul tarafından, şube genel kuruluna kat
mesi
Kanunun
6.maddesinde
veya delegeler arasından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş
ekkül eder.
sayılı niteliğe sahip olanları n içinden seçilen üç ası l, üç yedek üyeden teş
2)-Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulunun faaliyetlerini ana tüzük, mevzuat ve
üç ayda bir denetleyerek, raporunu
şube genel kurulu kararları na uygun olarak yapı p yapmadığını
ı
şube başkanı n verir.
labilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetimcinin
3)-Şube denetleme kurulu denetlemenin yap ı
uyla alı r. Oyların eşitliği halinde,
bir araya gelmesi şarttır. Şube denetleme kurulu kararlarını oy çokluğ
r. Devre sonu raporunu şube genel kuruluna sunar.
başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılı
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Madde 29)-Şube Disiplin Kurulu:
ube genel kuruluna katı lan üye veya
Şube disiplin kurulu, şube genel kurulu tarafından, ş
İş Sözleşmesi Kanunun 6.maddesinde sayılı
delegeler arası ndan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
şekkül eder.
niteliğe sahip olanları n içinden, üç ası l ve üç yedek üyeden te
mek üzere, en geç on beş gün
görüş
Şube disiplin kurulu, kendisine sevk edilen konuları
ığı hallerde, bu görevi sekreter yürütür.
içinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanı n bulunmad
Genel disiplin kurulu en az iki disiplin kurulu üyesi ile bir araya gelmesi şarttı r. Genel disiplin kurulu,
ın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılı r.
kararları nı oy çokluğuyla alı r. Oyların eşitliği halinde başkan
ırı hareket eden sendika
Şube disiplin kurulu, sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine ayk
nama
veya
ihtar cezas ı verir.
üyeleri hakk ında soruşturma yaparak, suçlu bulursa uyarı, kı
ndaki cezaları gerektiren suçlar hakkında
Şube disiplin kurulu uyarı, kı nama veya ihtarın dışı
ube başkanı na sunar.
hazı rlayacağı raporları , se ika genel merkezine gönderilmek ü
(
ş
t(
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Madde 30)-Sendikanı n Gelirleri:
1)-Üyelik ve dayanışma aidatları,
lanacak gelirler,
2)-Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununa göre yapacağı faaliyetlerden sağ
3)-Eğlence, konser vb. gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
4)-Bağış vermek isteyenden bağış almak,
ndan elde edilen kazançlar,
5)-Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışları
nakit mevcudunun %40'ndan fazla olmamak kaydı yla, tüketici kooperatifleri ile sı nai ve iktisadi
ur.
teşebbüslere yatırım yapılması halinde, oluşacak kâr paylarından oluş
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Madde 31)-Sendikanı n Giderleri:
1)-Sendikal faaliyetlerin ve örgütlenme çalışmalarını n yürütülmesi için, gerekli olan her
tüdü harcama ve masraflar. Kanun, tüzük, tahmini bütçe hükümleri ve merkez genel kurul kararları
TL'ye kadar para bulundurabilir.
gereğince yapılı r. Sendika acil harcamalar için, kasasında 5.000,00
ştir.
2)-Sendikanın normal çalışma giderleri d ışı ndaki giderleri aşağıda gösterilmi
a)-Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili harcamalar,
b)-0ye olunan üst kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve diğer katkı payları,
c)-Grev uygulaması sırası nda yapı lan giderler,
d)-Eğitim ve basın yayı n masrafları,
e)-Kanun, tüzük, tahmini bütçe hükümleri, genel kurul kararları gereğince yapı lan her türlü
harcamalar.
3)-Sendika, gelirlerinin %10'unu üyelerinin teknik ve mesleki eğitimi ile tecrübelerini artırmak
için kullanır.
ı
4)-Genel yönetim kurulu, sendikanı n nakit gelirlerinin Mini aşmamak kayd ı yla, sosyal amaçl
harcama yapabilir.
5)-Sendika, amaç ve faaliyetleri dışı nda harcama yapamaz, bağışta bulunamaz.
6)-Sendika, genel yönetim kurulu kararı yla, nakit mevcudunun %10'unu aşmamak kaydı ile yurt
ılığı yla, konut, eğitim ve
içi ve yurt dışındaki doğ al afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar arac
na ayni ve nakdi yard ı mda bulunabilir.
sağlı k tesisleri kurulmas ı amacı yla, kamu kurum ve kuruluşları
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Madde 32)-Sendika Üyelik ve Dayanışma Aidatı:
Sendikanı n ekonomik olarak, zorunlu giderlerini karşılayı p ayakta kalabilmesi ve güçlü olup
k elli lira ödenir.
üyelerine daha fazla hizmet sağlayabilmesi için, üyelik ve dayanışma aidatı aylı
,
ödemek
istedikleri tarihten
ını
Üyeler veya üye olmayan işçiler, aylı k üye veya dayanışma aidatlar
na ödeyebilirler. Üyeler veya üye olmayanlar
itibaren banka vası tası yla veya makbuz karşılığı sendikaları
ı na sahiptirler.
aylı k üye veya dayanışma aidatı ödemelerini istedikleri zaman durdurma hakk
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Madde 33)-Sendikanın Tutacağ' ı Defterler:
mesi Kanunun 30.maddesinde öngörülen
Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş
defter ve kayı tları tutar. Bu kapsamda;
a)-Üye kayı t ve üyelik sona erme listeleri,
b)-Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu defterleri,
c)-Gelen ve giden evrak kayı t defteri ile zimmet defteri,
d)-Aidat kayıtları , yevmiye ve envanter defteri ile defteri kebir,
e)-Gelirlere ilişkin kayı t ve defterler,
1)-Sendika yard ımcı defteder tutabilir.
ın parası yla alı nan
04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, sendikan
defterine
kaydedilir.
ş
ve demirbaş sınıfı na göre her türlü eşya veya malzeme, demirba
Genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve genel disiplin kurularını n karar defterlerine
ını n, merkez genel kurulu divan üyelerince
yazı lacak kararları n bu kurulları n üyeleri, genel kurul karar
imzalanması zorunludur.
mesi Kanunun 30.maddesi gereğince,
Sendika, 6356 say ılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş
on beş gün içinde notere tasdik ettirir.
tutmuş olduğu defterleri, her olağan genel kurulu izleyen
layarak, on yı l süreyle
Sendika, defter ve belgeleri ait yılı takip eden takvim yılı ndan baş
muhafaza eder. Sendika hesa önemi takvim yıldır.
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Madde 34)-Başka Sendika Yönetimlerinde Görev Alma ve Kurucu Olma:
Işyerlerinde çalışırken (BADIS) Bağımsız Direnişçi Işçiler Sendikası yönetim, denetleme ve
disiplin kurulları na aday olup seçimle göreve gelenler, işten çıkartıldıkları nda geçimlerini sürdürmek için,
iş buldukları başka bir işkolunda çalışırken, çalıştıkları işkolunda faaliyet yürüten, başka bir sendikanın
yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına, üye veya delege işçiler tarafından aday gösterildiklerinde
görev alma ve sendika kurucusu olma hakları na sahiptider.

47

79

84

4-

66

Madde 35)-Kı dem ödenekleri ve Sosyal Güvenlik Hakları:
1)-Sendika personelinin iş akitleri fesih edildiği takdirde, iş kanunu hükümleri uygulanır.
2)-Sendika ve şube yönetim kurulları nda profesyonel olarak görev yapan yöneticilerin bu
görevlerinden, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle
ayrılmaları ve sendikadan talepte bulunmaları halinde, kı dem ve ihbar tazminatları kendilerine ödenir.
3)-Sendika kademelerinde görev yapan ücretli personel yöneticilere, her takvim yılı için dört
aylık ücretleri tutarı ndan fazla olmamak üzere, merkez kurulunca tespit edilen ikramiye verilir.
4)-Sendika ve şube yöneticileri ile çalışanlarını n sosyal güvenlik, sigorta ve dinlenme
haklarını garanti eder. Bu konuda bir yönetmenlik düzenler.
5)-Sendika ve şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların
görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazadan dolayı ölümleri halinde, mirasçıları na yasal hakları
verilir. Ancak, dava açıldığı takdirde yapı lan ödemeler, hükme konu olan meblağdan mahsup edilir.
6)-Sendika ve şubelerinde profesyonel olarak görev yapan yönetim kumlu üyeleri, her yıl 25
günlük yıllık ücretli izin hakkı na sahiptir. Aksine bir yönetim kurulu kararı olmadıkça, yıllı k ücretli izinler,
izne hak kazanılan yıl içerisinde kullanılır.
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Madde 36)-Mal Bildirimi:
Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu ası l üyeleri, göreve seçildikleri tarihten itibaren
üç ay içinde kendilerinin ile eşlerinin ve velayetleri altı ndaki çocuklarının, 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu iş Sözleşmesi Kanunun 29.maddesi gereğince, 3628 sayılı Mal Bildirme Kanunu ve Yönetmenlik
hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varlığı beyanını notere vermek zorundadı r. Yönetim kurulu
ır.
yedek üyeleri ise, asıl üye olarak görevlendirdikleri tarihten itibaren üç ay içinde vermek zorundad
Mal varlığı bildiriminin verildiğini gösteren notedikten alı nan belgeler, sendika veya sendika
şubelerin yönetim kurullarının
şubesinin denetleme kurulları na verilir. Bu belgeler, sendika veya
ndan imzalanır.
karar defterlerinin özel bir sayfasına yazılı r ve denetleme kumlu üyeleri tarafı
Mal bildiriminde bulunan kişiler, görev süreleri sonunda tekrar seçildiklerinde, Kanun ve ilgili
yönetmenlik hükümlerine uygun olarak yeniden, seçildiklen tarihten itibaren üç ay içinde mal bildiriminde
bulunmak zorundadır.
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Madde 37)-Yolluklar ve Ücret Kayıpları:
ında
Sendika merkez genel kurulu toplantısı na iştirak eden ve sendika zorunlu organlar
ndan ödenir.
görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafı
nda
görevli üyelerin
ı
Sendika veya şubelerin yönetim ile denetleme ve disiplin kurullar
yla, varsa ücret kayı pları ile yolluklar sendikaca ödenir.
toplantı lara katılmaları dolayısı
Çeşitli Hükümler:
Madde 38)-Sendikanın Görev Alanındaki
rlar, uygular ve gerektiğinde
1)-Genel yönetim kurulu, tüzükte adı geçen yönetmenlikleri hazı
dpfiğeiklik yapmaya yetkili&
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ı ile
2)-Sendika, genel başkan ve genel yönetim kumlu üyelerinden herhangi birinin imzas
kurumsal olarak borçlanabilir.
ıştırı labilmesi için,
3)-Genel yönetim kurulunca, şube yöneticilerinin profesyonel olarak çal
şçi sayıları esas alını r. Genel yönetim
şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye veya i
labilmesi için, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan
kurulunca, şube başkanını n profesyonel olarak çalıştırı
ubeye bağlı işyerlerinde çalışanVe aidat
ve aidat ödeyen üye sayısı en az beş yüz olması zorunludur. Ş
ış acak olan profesyonel yönetici sayısını ,
ödeyen üye sayısı binden fazla olması halinde, şubede çal
genel yönetim kumlu yeniden elirler.
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ı nda görev yapmakta iken vefat edenlerin,
4)-Sendika, şube, temsilcilik ile irtibat büroları organlar
erlendirmek suretiyle, eş ve çocuklarına veya
hizmetleri ile ekonomik ve sosyal durumlarını birlikte değ
mda bulunabilir. Öğrenim gören çocukları varsa, öğrenim
ı
yard
ına
na,
sendika
ad
ıları
er
yasal
mirasç
diğ
ılacak yardı m ve bursları n miktarı nı merkez
gören çocukları için, öğrenim süresince burs verebilir. Yap
yönetim kurulu belirler.
ısı beş yüzün altı nda ise, şubeye
5)-Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye say ı nda bulunan işyerlerinin niteliklerini
ubenin sorumluluk alan
bağlı işyerinin özelliklerini, coğrafi dağılımını, ş
me
potansiyelini,
hizmet gereklerini ve diğer koşullarını birlikte
ve çalışan işçi sayısını, şubenin geliş
in
n profesyonel olarak çalıştırılması na veya profesyonelli'ğ
değerlendirmek suretiyle, şube başkanını
genel
yönetim
na ödenecek ücret ve diğer sosyal hakları
devamı na karar verebilir. Bu halde şube başkanı
ğun olması halinde, yukarı daki kayı tlara bağlı
kurulu belirler. Kuruluş safhası nda veya çalışmaların yo
i süre boyunca, şube başkanı veya şube sekreterini
kalmaks ızı n genel yönetim kurulu belirleyeceğ
geçici olarak çalıştı rabilir.
ı nacak tüm kararlar,
6)-Genel yönetim kurulu tarafı ndan, mevcut üyeler ve üye olacaklarla ilgili alr.
ğlanı
tartışıldı ktan sonra karara ba
işyerlerinde oluşturulacak olan işçi meclisleıiyle
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Madde 39)-Demirbaşları n Satış ve Terkindeki Usul ve Esaslar:
Mal iktisabı, Demirbaşları n Satış ve Terkini;
şmesi için, taşınır ve taşınmaz mal
1)-Sendika tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekle
na göre bu görevi yerine getirir.
edinebilir. Genel yönetim kurulu, tahmini bütçe esasları
2)-Demirbaşları n satış ve terkini gerektiren nedenler.
ış olması , onarımını n ekonomik olmaması,
a)-Demirbaş eşyanı n, kullanı lmayacak şekilde yıpranm
ı veya çalı nması ve bunun gibi durumlarda ilgililerce
verimliliğinin azalması , hasar görmesi, kaybolmas
ıkça yazılı r. Tutanak,
tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanak, demirbaş eşyanı n terkin nedeni aç
na sunulur. Genel yönetim kurulunun onay ına ilişkin
ilgililer tarafı ndan genel yönetim kurulu onayı
karar ile birlikte, demirbaş eşya kayı ttan düşülür.
defterindeki sırası na gerekli açı klama yazılır.
b)-Kayı ttan düşülen demirbaşları n, demirbaş
ı lamayan demirbaşların pazarlı k veya ihale
c)-Kayı ttan düşürülen, ihtiyaç fazlası olan veya kullan tan elde edilecek gelirler, sendika hesabına
ılır. Satış
yoluyla satışları , genel yönetim kurulu kararı ile yap
şubelerinin kullanımı nda bulunan araçlar,
gelir kaydedilir. Ayrı ca mülkiyeti sendikaya ait olan, sendika ve
ı labilir. Satıştan elde edilen gelirler,
genel yönetim kurulu kararı ile pazarlı k veya ihale yoluyla sat
sendika hesabı na gelir kaydedilir.

4-
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Madde 40)-Sendikanı n Feshi ve Mallarını n Devri:
tarafından,
Sendika merkez genel kurulu, sendikanı n feshine karar verebilir. Merkez genel kurulu ına
e göre merkez genel kuruluna katılma hakk
sendikanı n feshine karar verilebilmesi için, tüzüğ
r. Bu surette çoğunluk elde
sahip olan üye veya delegelerin en az 2/3'ünün toplantıya katılmas ı şarttı
ya davet edilir. Bu toplantıda,
edilemezse, merkez genel kurulu, kanuna uygun olarak ikinci defa toplantı
ılması şarttı r. Fesih hakkında,
fesih konusunun görüşülmesi için mevcut üye veya delegelerin 1/3'ünün kat
ını r.
hazı r bulunan üye veya delegelerin 2/3'ünün oyu ile karar al
i
veya
feshine karar verildiği takdirde,
Sendika, merkez genel kurulu kararı yla fesih edildiğ
ğü işçiler için çalışmaları , İMECE
mal varlığı genel kurula katı lan üye veya delegelin uygun gördü
Ev işçileri Sendikası 'na devredilir.
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Madde 41)-Yürürlük:
çiler Sendikası nı n kuruluşuyla birlikte
42 maddelik bu TÜZÜK (BADİ S) Bağımsı z Direnişçi iş
yürürlüğe girer.
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Madde 42)-Yürütme Kurulu:
İ smail Doru, Yaşar Kula,
Sendikayı , ilk genel kurul tarihine kadar Metin Burak, Yusuf Kibar,
ılmıştır.
Yasemin Muratdağ, Nazile Burak ve İlyas İlhan'ı yetkili k

(BADİS) Bağı msı Direnişçi şçiler

ık sı

