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Madde 1- Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi:

a-Adı: Dewimci Tekstil İşçileri Sendikası'dır. Krsı adı: DEV TEKSTİLdir.
b- Merkezi:

ZMİR

Genel Merkez'in başka bil ile nakline karar velmeye Sendika Genel Kwulu yetkilidi.
c-

Adıesi: Menderes Mah. l52.Sk. No:2i5 BUCA / ZMİR

İl içerisinde Adres değşikliğne Ç"o.1 tğagtim Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Sendikının Amacr ve İlkeleri:
Kapitalist diDen, işçi ve emekilerin çalışma ve yaşam koşullarınr her geçen giin daha da
ğırlaştırmaktadu. Bir yandarı işi ve emekçilerin yoksulluğu ve köleliği derinleşirken öte
yandan az sayıda kapitalistin servet]eri siirekli olmak artnaktadu. Emperyalist-Kapitalist
diizenin efendileri kendi krizlerinin faturasırı da işilere, emekçilere ve ezilen halklara fatura
etnelıtedirler. Bu fatura kardeş halklara yönelik kirli savaş ve saldnganlık biçiıninde yansırken
içerde ise baskınrn ve sömilrifuıiln arEnasr, yeni kölelik koşullannrn hayata geçirilınesi,
şovenizm ve her tiirlü gericiliğin aıtması olaIak yaşanmaktadır.
İşçi ve emekçilerin en ufak hak alma mücadelesi bile ğır baskı ve saldınlarla engellenmeye
çalışılmaktadır. Mevcut koşullar altnda işçi sınıfin_ın çalışma ve yaşam koşullannı dilzeltnek
için fiili meşru mücadeleden başka seçenek yoktur.

İşçi sınfinın kendi sınrfsal ç*aılan doğulfusunda birleşmesi ve mücadele etınesi, kapitalist
sömİ.İrü diizeninin yarathğ sorunların çöztimü içiı atılması gereken en önemli adımlardan
biridir. Bu adım; ..İşçilerin Birliği, Halklann Kardeşliğ" temelinde şekillenmelidir. Emperyalist
Kapitalist sömiirü di.Deninin işçileri, emekçileri ve ezİlen halklaı köleleŞİren saldırılanna
ancak böylesi adrmlarla kaşı konulabilir. Bu doğIultuda atılınası gereken adırnlardan biri de
.Dewimci sınıf sendikacılğ" anlayışınr ete kemiğe biırı.ındiırmektir. Bunun da yolu tabann
"sö4 yetki, karar" hakkrna salıip olduğu örgütsel zerrinler yaratnaktır. Bugilniln sendikalan,
bu anlayışırı çok uzağındalar. İstisnalar üşuıd4 sınıf örgütii olnaktan çok uzaktırlar.
Sendikaları tekrar sınıfin mücadele araçlanndan birine döniiŞtirmek; işçi sınıfinn taban
iradesini açığa çıkarmakla mtimkiindiir. Böylesi adımlar ahldığınd4 sendİkalar dewimcİ sınıf
haıeketi yaratma mücadelesinin araçlanndan birine döniişbilir.

işçi ve ernekçilerin; sınıf bilincini açlğa ç*armak, birliğini sağamak, ekonomik, sosyal,
sİyasal, ktılttırel vb. sorun]ar kaşısında devrimci sın_ıf mücadelesi ilkeleri ile harekete
geçmesini örgtitlemek bugiiniin en temel ihtiyacıdır.

Bu doğruttuda DEV TEKSTİL;
başta obnak iizere bütiln 1şçr ve emekçilerin; işçi sınıfı bilimine dayalı
eğtilmesini, sınrf bilincinin ve kimliğinin geliştirilmesini, örgütlii bfuliğinin sağlanmasını,
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kapitalist sömiiriiden kurfulması için ihtiyaç olan araç ve yöntemlere yönlendirilmesini,
sistematik biçirnde gerçekleşinnef esas alır.
2. ÜYeleri baŞta olınak iizere bütiiıı işçi ve emekçilerin kapitalist diizenin baskı ve
kaşı fiili-meşru mücadelesini örgütlemeyi esas alır.

sömiiıiilerine

3. Tekstil işilerinin fabrikalarda işyerlerinde yaşadığ her türlü sorunlann
çöztimü için

örgütlenmesini sağar. Buıadarı hareketle, örgütlü işçilerin iüe ve dtiııyada yaşanan sorunlar
kaışısında sınrfsal kimlikleri ve örgülü birliğ ile taraf o|maslnr 56ğ|6.

İŞi

ve eırıekÇilere dayatılan kölece çalışma ve yaşam koşullanıın diizelülmesi için mücadele
yasal
eder.
ya da yasadışı olarak uygulaııan kölece çalışma koşullann-ı o.t dan kuıdırma
4.

mücadelesinin bir parçası olur.

5. Fabrikalarda işçi ve emekçilerin komite ve rrıeclisler oluştumıasını sağlar. "Söz, yetki, karar"
hakkının iŞÇilerde olduğu mücadele biçiııılerini esas alır. Buna uygrın örgiitsel biçimleri hayata
geçimıek için çalışır.

6. Üyeleri başta olrnak iizere, bütiin işçi ve emekçilerin sosyal, küti.lrel,
dayanışmasıru örgütler. Dayanışma killtiiıiiniin yayguıIaşması için çaba sarf eder.

ekonomik,

7. Farklı işkollannda çalışan işilerin çalışhkları fabrikalarda yaşadı_klan sorunların çöziimü
için DEV TEKSTİL e milracaat etrıeleri durumunda gerekli desteğ sıınar. İşçilerin fabrika
komiteleri vb. biçimde örgütlenmeleri ve taban örgütli.iliiklerinin oluşturulması için gerekli
çalışmalan ytirütiiı. Taban birliğni sağlayan işçi ve emekçiler, kendi işkollanndaki sendikalara
üye olrnalan için yönlendiri lir.
8. Sendikanın örgülü olduğu kuruluşlarda planlama, uygulam4 koordinasyon, denetleme vb.
gibi işin ttiın aşamalannda çalışanlann söz ve karar sahibi olması için mücadele eder.

9. İşçi ve emekçilere, gençlere, kadnlara ve diğer toplııırısal kesimlere kaşı geçekle$irilen
baskıcı ve gerici her tiirlü uygulamalara ve girişimlgre karşı birlikte hareket edilebilecek en
geniş kesimlerle ortak mücadeleyi örgütler.

l0. Sendika; dil, din, ırlq etnik kiınlik vb. hiçbir aynm gözetıneksizin bütiin işi ve emekçilerin
sınıf kimliği iizerinden birliğini hedefler. Aynmcr politika ve tutunlara karşı, tavu alır.
l. Kadınr ikinci cins gören anlayışlara karşı mücadele eder. Üyeleri başta olmak iizere ulaşılan
bütiin işçi ve emekçilerin, kadırıın tarihsel ve toplumsal ezilmişliğinin ortadan kaldınlınası için
mücadeleye katıIrnasını sağlamak için gerekli adımları atar. Bu konuda eğtici faaliyetler
l

yilrütiir.
12.

Yasal ve yasa dışı biçimde çocuk işçi çalıştınlınasınr önlemek için mücadele eder.

13. insan onurunu zedeleyen her
eder.

tiirlü çalışma koşullanırn ortadan kaldınlması için mücadele

Anayas4 yasalar, İnsan Haklan Bildirgesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avnıpa İhsan
Hakları Sözleşmesi, Avnıpa Sosya.l Şartı ile diğer çok taraflı södeşmelerden doğan haklan da
14.

kullanarak, Anayasa ve yasalann

işi

sınıfindan yana değiştirilmesi için mücadele

ü,

15. En ufak hak elma mücadelesi dahi, kapitalist sömiirü diizeninin ortadan kaldınlması
mücadelesini güçlendirecek biçimde ele alınrr.

işi ve emekçilerin ulusal ve
uluslararası diizeyde birliğini sğamay hedefleyen adırılar atar. sendikalar ve kapitalist
sömiirü diizenini hedef alan çalışmalar yiirüten kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eder.
16. sınrf dayanrşmas,n,r, gereklerini yerine getirir. Bu amaçla

içi demol«asiyi geli$irir. Bütiin üyelerin; "söz, yetki, karaı" hakkını kullanması için
çalışu. Büokrasiyi ve sendikacılığ meslek haline getimıeye kaşı önlemler alır.
17. ÖrgUt

Bu bağlamda DEV TEK§TİL aşığdaki ilkeleri benimsen\tir;
18. Ücretli olarak çalışn sendika yöneticilerinin norrnal aylık ücretleri, sendikaya kayıtlı
İşçİlerin aldğ en yiiksek ücret ve yan ödemeler toplamından fazl a olemaz.

l9. İşyeri sendika temsilciliklerine, o işyerinde üye işçilerin, kendi aralannda seçecekleri işçiler
atanır. İşyerindeki üye çoğııluğunun istemi ile işyeri sendika temsilcilerini yenilemek
zorurıludur. İşyeri temsilcileri, fabrika komitesi ya da meclisinin aldığ kararları hayata
geçirmek için çalışma yiiürütrnek zorundadır.

20. Sendikanın bütiin organlanna seçimlg gelinir. Sendika ıımaç ve ilkeleri doğrultusunda
çalrşmayan yöneticiler, temsilciler yahut sendikanın herhangi bh kurulıında görev alan kişileı,
konumlannı kişisel çıkar için kullanma eğlini içcrisine girenler, işçi smrfiıın mücadele ilkeleri
ve anlayışr ile hareket etrneyerek diizenin kuralların esas alan anlayışla hareket etme e$limi
gösterenler, Genel Kurul ya da seçim dönemi beklenmeksizin, seçmeye yetkili Kurul üye
çoğunluğunım karan ile geri çağp-lır.

. Fabrikalarda yaşaıran sonınlara karşı işi sınrfi mücadelesi tarihinden siiziilüp gelmiş
mücadele yöntemleri ve araçlan olduğu gibi ya da geliştirilerek kullanılır. Fabrikalar için
kullanrlan araç ve yöntemler sanayi havzasr, bölge, kent ve iilke genelinde yiirütiilecek
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mücadeleler için de uygulanılır.
22. İzlenecek mücadele yöntemleri ve tarzrrıı Sendika Amaç ve İlkeleri'ne bağlı kalnak, sınrf
mücadelesini geliŞirmek ve ileri taşımak kayü ile fabrikalarda; fabrika komiteleri ve
meclisleri, şube genelinde Şube Meclisi, iilke genelinde; Genel Meclis kaıara bağlar.
23. Sendikanın idaıi ve rnali denetimi büttlrı üyelere açıktır.

Madde 3- Sendikanın kurulu bulunduğu işkolu:
Sendika 6356 sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4'iiııcü maddesinde yeı alan
5 sıra numaralı Dokııma Hazr Giyim ve Deri i$oluıda kuruludur. İşyerlerinde faaliyet
gösterir. Aynı işkolunda sayılar1 asıl işe yardrmcı olarak yiirütiilen işlerle, nİteliği bakrmından
işyerlerinin eklentileri de sendikarun faaliyet kapsamı içindedir. Sendik4 Ttirkiye genelinde
faaliyet gösterir.

Madde 4- Sendikı Kuruculın:

Adı - Soyadr

D.Tırihi ve Yeri

Tıbiiyet

Adrcs

M

Güşe

-

Derya
13.02.198l - Bursa
Atatiirk IvIh. 206/9 Sk. No.7 Buca/İ2nrir

T.C.
Tekstil

OkanKaraçam -

01.03.1995 Tokat/Reşadiye
Şatıintepe Mtı. Zafer Sk. No.9 Başalşehir/IST

T.C.
Tekstil

SeyhatGiingör -

T.c.

l8.02.1980Hanak/Ardaharı
İıoniı ]vftı. okul sk. No. 15 D.4 Küçtıkçekmece/İST

Ali Yusuf Güseven

Tekstil

-

T.c.

27.06.1967 Yeşilköy/İST
Kanarya Mlı. Tavuskuşu Cd. Piliç Sk. 2312 K.çekmece/İST

Purhan

Orhan
Yeşilkent lvtı. 20t

l

-

10.03.1983 HaııaVArdahan

Sk. No.10 Esenyurt/İST

Yılgın

-

UğurAcar

-

Teksti1

T.C.
Tekstil

Engin
01.01.1985 ÇatlErzurum
Talatpaşa }vlh. F.S.Mehmet Blv. l038 Sk. No.22 Esenyurt/İST

T.C.
Tekstil

05.04.1987 Zilel'Iokat
İıcirtepe l\h.262 Sk. No.7/9 Esenyurt/İST

-

T.C.
Tekstil

Htiseyin Güvenç
28.09.1968 GiimiişhacıköyAmasya Pınar M}ı.1267 Sk. No.19/2 Esenyurt

BinaliAlsaç

Puıar Mlı. Ahmet

-

Aıif Cd.

20.09.|98l HanaVArdüan
1478 Sk. No.9 D.3 Esenyurt/İST

T.C.
Tekstil
T.C.
Tekstil

Mıdde 5- Sendikaya Üye Olmınm, Üyelikten Çıkmanın ve Çı}ırılmanın Şartlın:
Sendikaya Üye Olmının Şartlan;
1.

Aıa Ttizü$i'niin

3. maddesinde belirtilen işkolunda çalışan herkes üye olabilir.

2. Sendika Ana Tiizüğti ile Ana Tiizüğe göre çıkartılan yönetnrelİklerde yer alan hilkilrnlerin
aksine hareket etneyeceğıni kabul etmek üyelik şartıdır.

Sendikaya üyelik, eleknonik başvuru sisteminde e-Devlet kapısı izerinden üyelik
başvurusımda bulunması ve Genel Yönetim Kurulu'nun onayı ile e-Devlet kapısr iizerinden
kazandır. Üyelik başvurusu" sendika tarafindan 30 giırı içinde reddedilmediğ takdirde, üyelik

3.

talebi kabul editmiş sayılır. Haklr bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler,
bu karann kendilerine tebliğinden itibaren 30 giiuı içinde üva açabilir.
4.

Üyeleı Ana Tiiztik, Yönetrrıelikler, Genel Kurul kararları ve

Meclis, Komite vb. kararlanna uymak zorundadırlar.

Üye[kten Çünanın Şartlan;
l. Her üye, e-Devlet iizerinden

çekilebilir.

her kademedeki Yetkili

Kıırul,

2. Çekilme, sendikaya

bildiıim tarihinden itibaren l ay sonra geçerlilik kazarıır.

3. Üyelikten aynlma başvurusu yapıldıktan sonra,
zorunludur.

işinin l

ay dalıa üyelik

aiütııı

iıdemesi

Üyelikten Çıkınlmanın Şartlın;
l . Sendika Ana Tiizüğü ile yönefuelikler ve Merkez Genel Kurul kararlan ile sendikanın amaç
ve ilkelerine aykın davranışlarda bulunanlar üyelikten çıkarılır.

2. Sendika üyeliğinden çıkartılına kararı Merkez Genel Kurulu'nca verilir. Karar, e-Devlet
kapısı iizerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilii ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir.
Çıkanlma karanna karşı üye, karann tebliğ tarihinden itibaıen, 30 giin içinde mabkemeye itiraz
edebilir. Üyelilç çıkarılına karan kesiıleşinceye kadar devam eder.

Mıdde 6- Sendikı Merkez Genel Kurulu:
l. Merkez Genel Kurulu sendikanrn en iist ve en yetkili orgaıudu.
Merkez Genel Kurulıı, üye sayısı 1000 ve altında olması halinde üyeleıden, l000'in ilzerinde
olması halinde ise; l00l ila 5000 üyeye kadar 5 üyeyi temsilen l delege, 5000 ve tizerinde
olması halinde ise 1000 delegenin altına düşıneyecek biçimde delege saysı belirlenir.
2.

3. Delegeler seçimle belirlenir. Delege seçimleri, işyeri temel alınarak yapılıı fuütlü olunan
her işyeri, üye sayısına göre delege seçer. İşyerinde delege seçebilecek sayıda yeterli üye
bulunmaması halinde veya üye sayısını karşılayacak kadar delege sayısına ulaşlamaması
halinde, aıtan üyeler için aynca bir delege seçilir. Genel Yönetim ile Denetleme ve Disiplin
Kurulu Asıl Üyeleri, Genel Kurul'a doğal delege olarak katılır.

Mıdde 7-

Merkez Genel Kurulun Toplınını Usul ve

Esıslın:

l. Meıkez Genel Kurul'u olağan olarak; 2 yılda bir Genel Yönetim Kurulu'nun tespit edeceğ

yer, giin v€ saatte Sendika Genel Merkezi'nin bulunduğu ilde toplanır. Genel Kurul'a
Genel Yönetim Kurulu tarafindan yapılır.

çağ,

Merkez Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporlannııı, Genel
Denetleme Kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifiniıL Merkez Genel Kurul'a
katıtacak delegelere toplantı tarihinden en az 15 gtin önce duyurulması, Genel Merkez'dehazıı
bulundurulması ve isteyen delege ve üyeye bir suretinin verilmesi zorunluduı. Merkez Genel
Kunıl'u toplanüsı tarihinden en az 15 gitn önce toplant[ıjİı giınıL saati, yeri ve gündemi
sendikanın web sayfasuıda, gazrtede vb. en az birinde ilan edilir.
2.

h<|

3. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı en geç 15 giin sonraya bırakılır.
Erteleme Maha]li Mülki Amirliğ'ne bildirilir.

4. Seçim yapı-lacak Merkez Genel Kurul top lantılanndan en az 15 giln önce, Merkez Genel
Kunıl'a katılacak üye ve delegeleri belirleyen listeler ile toplantın n gilndemi, yeri, giinğ saati
yazı ile
ve çoğunluk olınaüğ takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlan belirten bir
Onayl
ulaştnlır.
s im Kurulu Başkanı olan h6kime
birlikte 2 niısha o
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toplantıya ilişkin diğer hususlar, Merkez Genel kurulu'nın toplantı tarihinden 7 giin önce,
Sendika Merkez Binası'nda 3 giin silıe ile ilan edilir.

Merkez genel kurulun olağınüstü toplınmı usul ve esıslın;

l.

olağaniistii Genel kurul, yönetim kurıılu veya Denetleme kuruiu'nun gerekli gördüğii
hAllerde ya da Genel kurul üye veya delegelerinin l/S'inin yazılı isteğ üzerine 60 giın içinde
yazılı istekieki konulan öncelikle göriişmek iizere toplaff.
2. Olağaniistil Genel Kurul'a gidilme gerekçeleri Sendika Amaç ve İlkeleri'ni esas almalıdır.
İşçi sınfi mücadelesini ileri taşıyacak biçimde olmalıdır. Karann gerekçeleri şube ve fabrika
meclislerine, komitelere sunuinalıdu.
3. Talep tarihi itibariyle Olağan Genel Kurul toplantı tarihine 6 aydan az bir siire kalması
hdlinde Olağaniistii Genel Kurul'a gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar Olağan Genel
Krırııl giiıııdemi ne aluur.

Mıdde

E-

Merkez Genel Kurulun Usul ve Esıslan:

l. Merkez Genel Kurulu, Genel Başkan veya görevlendireceği bir üye açaı. Yoklama yapar,
çoğrırıluk mevcut ise Gene| Kurul toplantısınr yönetınek i.izere aç* oyla seçilecek l başkan, 2

kAtİpten olı,şan

§aşkanl* Divaıu oluşnırulur.

2. Merkez Genel Kurul toplantı yeter sayısı, Genel Kurul delege tam sayısın n salt
çoğunluğudur. İlk toplantıda y"t".li *y, sağlanmazsa ikinci toplantı en çok 15 giin sonraya
bırakılıı. Ancak, ikinci toplantıya katlanlann saysı delege tam sayıslnın l/3'iinden az olamaz.

3. Merkez Olağan Genel Kuıul gtlndeınine yeni madde ilavesi, toplantıda hazır bulunan
delegelerin l/l0'unun, giindeme konulmuş olan bir maddenin çıkanlması ise toplantıda haar
bulunan delegelerin 2/3'iiniin yazılı teklifi iizerine, Genel Kuıul'a katılanlann salt
çoğunluğunıın karan ile oluı.
4. Merkez Genel

Kunıl kararlaıı, toplaıında hazu bıılunan delege|erin yandan fazlasının oyu ile

kabul edilir.

5. Merkez Genel Kurulu'nda organların seçimleri hariç, kararlar açık oylama ile alınır.
organlann seçimleri, kapalı oy-açık tasnif ile yargı gözetiminde yapılır. Merkez Genel
Kurulu'nd4 zorunlu organlara seçilen asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

6. Merkez Genel Kurıı]u, toplantı giindemindeki konulan, yapılan öneriler ve dilekleri rapor
halinde özetlemeleri için gerekli görİilen komisyonlan oluşturur. Komisyonlaı hazırlanan
raporlan Genel Kurul'a sunarlar. Raporlar, Genel Kurul da karara bağlanmalan halinde geÇerli
olurlar. Kornisyonlara, Merkez Genel Kurul delegeleri ile Genel Merkez de görev yapan hııkuk
miişvirleri, uzırıan olarak çalışanlar vb. seçilebilir. Komisyon_lar, gerek gördüğil takdirde, dığer
uzınanlardan yaıdım alabilir. Komisyonlann, üye sayısı Merkez Genel kurulunca tesPit edilir.

. Merkez Genel Kurul'un kararlan ile oylama sonuçlan, tutanakla tespit edilii Tutanaklar,
Merkez Genel Kurul Başkanl* Divanı üyelerince imzalanır. Merkez Genel Kurul Başkanlık
erinden ve diğer katılan konuklardan sçilirler.
Divanr, Merkez Genel
7

Mıdde 9- Merkez Genel Kurulun Yetkileri:

l. İşçi sınıfinın kapitalist sömiırü dtizenine karşı verdiğ mücadeleyi giiçlendirecek biçimde

işi

sınıfi biliminin temel yasalan doğrultusunda Ana Tiiziikte değişiklik yapmaj<, temel arrıaç
ve ilkeler doğultusunda her tiirlü karan almak.
2. Merkez Genel

kuıul organlannr seçmek, geçici veya kalıcı yeni olşturulacak komisyorl

birim, organ vb. beltlemek. Geçici oluştıırulacak organ, birim komisyon vb. misyonunu tayin
yida ihtiyaç duyulan geçici ya da kalıcı organlan oluşturmak için Genel yönetim kurulu'na
yetki verınek.

Tiirkiye'de ve başka iüelerde kurulmuş veya kurulacak, işçi örgütlerine ve sosyal
kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten aynlmaya, ya da bunlanı kuruluşunda kurucu üye
3.

olarak yer almaya karar vermek.

Disiplin Kurulu kararlannı incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında karar vermek,
Genel Disiplin Kuıulu kararlanna yapılacak itiraz ve miiracaatlan görilşüp karara bağlamak,
4. Genel

5. Genel Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlan ile Yeminli Mali Milşvir raporlarınr
göriişüp karara bağlamak, Yönetim ve Denetlene Kurulunu aklamak veya haklannda işlem

başlatrnak,
6. Şube açma( şubeleri birleşirmek, kapatnak veya Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
7. Bütçeyi göri§üp karara bağlamak,

8. Sendika organlannda görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile her

tiiılü yolluk ve

ödenekleri tespit etınek. Genel Yönetim Kurulunca profesyonel olarak çalışmasına karar
verilenlere ödenecek ücret ile Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlere ödenecek her
tiirlü yolluk ve ödenekleri; Şubelerin kapsamın4 üye sayısın4 aidat ödeyen işi sayısın4 aidat
gelirine, gelir ve gider durumuna göre belirlemek.
9. Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerderı, Genel Yönetim Kunılunca profesyonel

olarak çalıEnasııa karaı verilenlerin, profesyonelliklerinin devaııırna veya kaldınlnasna
karar vermek.

l0. Gerekli göriilen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve
tazrııinatlafı tespit emek veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
Gerekli görilldüği hallerde, faaliyet alanlan ve çalışma şartlan dikkate alınarak şube
açmal«, şubeleri birle$irmek, kapatnak veya bu konuda Genel Yönetim Kuıuluha yetki
ll.

vermek,
12. Sendika

hizıetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele iıdenecek

ücret, gilndelik ve yolluklann taban

tavanın tespit etmek

ilkeleri doğultusunda sosyal amaçlr harcamalaı yapmah grev,
lokavt, vb. durumlarda eğtici faaliyetler ve genel ihtiyaçlar için gerekli kararlan almak, bu
konuda Yönetim Kurulu'nu görevlendirmek.
13. Sendikanın amaç ve

ilkelerinin gerektirdiği taşınıI ve taşınmaz malları satın almak,
satınak, taşınmazlar iiaerinde miilkiyet hakkından doğaıı ayni ve şahsi tiim haklan kullanmak
veya Genel Yönetim Kurulu na yetki vermek,
14. Sendikanın amaç ve

15. Sendika adına ipotek almak veya ipotek vemıek veya bu konuda Genel

Yönetim

Kurulu'na yetki vermek.

Ana Tiiziikte yazılı amaç ve ilke yetkilerinin gerçekleşirilmesi için,
yönetrnelikleri diDerılemek, değştirmek, yiiriirlüğe koymak ve yiiriirliiliien kaldrmak veya bu
konuda Genel Yönetim Kurulu'na yetki vennek.
16. Sendikanın

Nakit mevcudunım yiDde onunu aşmamak kaydıyla yurt içi ve yurt üşındaki doğal afet
tıiilgelerine doğudan veya yetkili makamlar aracılığyla konu! eğtim ve sağlık tesisleri
kurulmasl amacıyla kamu kurum ve kuruluşlanna ayni ve nakdi yardımda bulımmak ya da bu
konularda gereğinin yapılması için Genel Yönetim Kuruluha yetki vermek.
17.

18. Sendikaı_ın başka bir sendikayla birleşmesine, sendikanın feshine üye veya delege

sayrsının salt çoğun_luğuyla karar vermek,
19. Şube gelir - giderlerini4 Şube Yönetim Kurullannın harcama yetki ve esaslanru
belirlemek.

Mıdde 10- Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler:

Sendika yöneticilerinde, 6356 saplı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Karıununun 6'ıncı
maddesinde yöneticilik için öngörüen nitelikler .ıızınr.

Madde

11- Genel Yönetim Kurulunun oluşumu Çalrşma Usul ve Esasları:

Genel Yönetim Kurulu Merkez Genel Kurul Delegeleri arasınd4 serbes! eşit, gizli oy, açık
sayım usulüyle belirlenir. Biri Genel Başkan, altısı Yönetim Kurulu üyesi olmak ijzere yedi
kişiden oluşur. Merkez Genel Kurul Delegesi olmayanlann Genel Başkan veya Genel
yönetim kurul,u asrl veya yedek üyeliğne aday olabilmeleri, Merkez Genel kurul,u
delegelerinden en azlllO'inin teklifiyle olur.
1.

2.

Adaylar, Yönetirn Kurulu üyesi adayr olarak seçime girerler,

3. Genel Yönetim

|/,

Kurulu üyeleri, ilk

oy kullanan delegelerin 2/3'iiniln o1u ile seçilir.

İlt tııraa Zll çoğunluğun sğanmaması halinde, ikinci

turda oy kullanan delegelerin salt

çoğunluğunun oyları ile seçilir. Yönetim Kurulu asıl üye sayısı kadar, yedek üye seçilir.
4. Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağ ilk toplantıd4 görev dağılımr

yapılr.

Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az fü defa toplanır. OlÇaniistii toplanular
ise Genel Yönetim Kurulu üyesinin veya üyelerinin talebi i.Derine toplanrr.
5. Genel

iki toplanhya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu
tarafindan yazılı olarak ikaz edilir. Yine mazeretsiz olarak toplantıya kahlmaüğ takdirde,
Yönetim Kurulu üyeliğ kendiliğnden di§er.
6. Mazeret olmadan ilst üste

Kurulu üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, Genel
Yönetim Kurulu Ana Tiiziikte gösterilen usul ve esaslara göre toplaı_ır. Önce boşalan veya
boşalacak görevler, ikinci fikrada gösterilen usule göre, Genel Yönetim Kurulu içerisinde
doldurulduktan ve görev dağlrmı yeniden belirlendikten sonr4 boş olan göreve yedeklerden
birisi davet edilir.
7. Genel Yönetim

Başkan'ın bulunmadığ hallerde, toplantıya Genel Başkan'ın vekAlet verdiğ Genel
Yönetim Kıırulu üyesi Başkanlık eder. Genel Yönetim Kıırulıı, salt çoğunlukla toplanu ve
ıoplanhya katılanlanı salt çoğunluğu ile karar alu.
8. Genel

Mıdde 12- Sendika ve Şubelerin Organlan:

Sendika, Genel Merkezi, Şubeleri ve üyeleri ile bir bütiindü.

A-Sendika Genel Merkezi Zorunlu Organlan

l. Merkez Genel Kurulı:,
Kurulı1

2. Genel Yönetim

3. Genel Denetleme Kurulu,
4. Genel

Disiplin Kunılu

B-Şube Zorunlu Organları
1. Şube

Genel Kurulı1

2. Şube Yönetim

Kıırulu

3. Şube Denetleme

Kurulıı,

4. Şube Disiplin Kurulı.ı,

A

C- Danrşma Organlan
1.

Genel Meclis,

2. Şube

Meclisi,

3. Fabrika ve

Böliim Koniteleri,

4. Fabrika / İşyeri

Meclisi,

Madde 13- Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

l. Sendikanın Amaç ve İlkeleri doğrultusunda Genel Kıırul taratndarı alınan kararlann,
gerçekleşmesi için Ana Tiizfü, yönetnelik ve mevzuat hiikiimlerine göre faaliyette bulunmak.
Genel Meclis'in ve diğer danışma orgarı_lanrıın öneri niteliğindeki kararlannı ükkate .lmak,

Meclislerinin öneri
niteliğindeki kalarlannı dikkate alarak Toplu İş Södeşmesi yapmak veya bu konuda gerekli
gördüğil kişiyi ya da kişilere yetki vermek,
2. Toplu İş Södeşmesi'ne konu olan fabrika ve fabrikalann kornite ya da

3. Faaliyet ve hesııp ıaporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçeyi

hanrlayıp Merkez Genel

Kurulu'na surıırıak,

Kurul kararlarına, yönetmeliklert ve Genel Yönetim Kurulu kararlanna
aykn haıeket eden üyeler ile Sendika ve Şube zorunlu organlarında görevli olarıları Genel
Disiplin Kurulu na sevk etrnek, iEen el çekmelerini sağlamak veya Genel Kurul karan ile
değ$irilmesini sağamak.
4. Ana Tiizüğe, Genel

Kurul da yetki verilmesi şartıyla; Geıekli göriildüğii hallerde, faaliyet alanları ve
faaliyet
çalışma şartları dikkate alınarak Şubeleri birleştirmek veya kapahak, Şubelerin
alanlanna giren işyerlerini tespit ederek, yeni Şube açmak.
5. a-Genel

b- Çalışanlann veya

ilgili Şubenin talebi iızerine, işyerini örgütleyen Şubenin onayı alınmak

suretiyle, coğafi konumlan, ekonomik koşullar ile hizınetin etkin ve verimli yiirütebilnesi
amacıyla iş yerinin bağlı olacağ Şubeyi yeniden belirlernek, yetki bakımındarı işyerini
doğudan Genel Merkeze bağlarrıak,

Merkez Genel Kurulu,nq Şube Genel Kurullarınr, Genel Meclisi ve Şube ya da Bölge
Meclisi'ni toplantrya çağrmak,
6.

7. Bütçe

fasıllan ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak"

8. sendika

üyeliğne başvuranlann üyeliğnin kabul veya reddine karar vermek veya bu

konuda Şube Yönetim

Kurııllaına

vermek,

lt
^

9. Şube yönetim kurulundan, aynlmalar halinde yeni yönetim kurulu'nun oluşurulabilmesi

için gerekli işlemleri yapmak, seçimin yapılmasına kadar gerekli tedbirüeri almah
10. Sendikanın Ana Tiizüğiinde belidenen

Amaç ve İlkelerini gerçekle$irebilmek için, İl ve
ılçelerde yeteri kadar temsilcilik ve irtibat bi.iroları açmak, sendika'nın Genel Merkezinde,
SosYal tesislerinde, Eğitim ve Dinlenme tesislerinde, Şubelerinde ve
Şube faaliyet alanlarında
Çalı$ınlacak personel, uzman ve danrşman atamak, Sendika btinyesinde istihdaırı edilecek
penonelle ilgili her tiirlü kadrolan tespit ve tahsis etınek, sendika adına uzmrn, danışman ve
personellerle her tiirlü akitleri yapmak, ücretlerini, diğer sosyal haklannr ve
çalışma
koşullannr belirlemek,
Ana Ti.iaiikte sayılan orgaııları, ihtiyaç duyulan yerlerde ise bu organlann temsilcilik ve
irtibat biirolannr açmak, açılacak temsilcilik ve irtibat biirolarına yeterli elemanlan atamak ve
görev unvanlannr tespit etmek,
l

1

.

12. Şubelerin idaıi ve mali denetirnini yapmak,

l3. Fabrika Komiteleri ve Meclislerinin öneri niteliğindeki kararlannı dikkate alarak; Greve
karar vermek, Grev ve Lokavt siiresince Sendika üyelerine yapılacak yardırrıIan gilniin
koşullarına göre belirlemek,
27'inci maddesinde belirtilen esaslar
d6hilinde, örgütlü olunan iş yerlerinde İşçi Meclisleri tarafindan seçilen işilerden, yeteri
kadannı İşyeri Sendika Temsilcisi ve Baş Temsilcisi atamak,
14. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun

Meclisin öneri niteliğindeki kararlannr dikkate alarak; Sendika veya Şube
Yöneticiliği 'ne seçilenlerin profesyonel olarak çalıştınlmasına veya profesyonelliğnin
kaldnlrnasına karar vermek,
15. Genel

16. Sendikanın Amaç ve İlkeleri doğultusund4 Genel Kurul

kararlaırıın

gerçekleştirilebilmesi amacıyl4 yönefuelikleri diizenlemek, deği$irmek, ytiriirlüğe koymak,
ytiriirlilkten kalürmak,

l7. Genel Meclisin öneri niteliğindeki kararların_ı dikkate alarak; sosyal amaçlı harcama
yapmak, Grev ve Lokavt sillesince üyelere eğtim amaçlı yardımda buluıımak,

l8. Genel Yönetim Kurulu Sendikayı temsil eder. Gerekiiğnde Sendikayı temsil etrnek iizere
Genel Yönetiın Kurulu üyelerinden bir veya birkaçrna yetki vermek,
19. Sendika adına bankalarda hesap

açffmak veya açılmrş olan hesapları kapatnak,

Meclisin öneri niteliğndeki kararlan doğultusunda Sendika organlannda görev
alan veya alacak olan yöneticilere verilecek ücretler ile her tiirlü yolluk ve ödenekleri tespit
emek, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerden, profesyonel olarak çalışmasına karar
verilenlere ödenecek ücret ile her tiirlü yolluk ve ödenekleri, Şubenin kapsamına üye sayısın4
aidat ödeyen üye ve işçi sayrsın4 aidat gelirlerine, gelir ve gider dıırumun4 hizrıet
20. Genel

gerekl erine ve bunun gibi hususlara göre belirlemelq

Genel Yönetim Kurulu, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlerin,
profesyonelliklerinin devamına veya kaldınlmasına, Şubeye bğı iş yerlerinin özelliklerini, iş
yerlerİnİn co$afi dağılşlr, şubelerinin gelişme olanğnı, çalışma potansiyelini, aidat
21 .

işi

sayısını, aidat gelirlerini, gelir ve gider durumunu ve bunun gibi hususlan
değerlendirerek karaı verir.
ödeyen üye

22. Taşırwıaz satın alınması ve satılınası hususunda Genel Kurulun yetki vermesi

kaydıyl4

sendikanın Amaç ve İlkelerinin gerektirdiği taşınır ve taşrnmaz mallan satın almak veya
mevcut taşrnr ve taşınmaz mallan satmak, taşınrnazlar iİzerinde mİilkiyet hakkından doğan

ayni ve şhsi tiim haklan kullanmak,
23. Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek,
24. Delege seçimlerinde uyulacak esaslan belirlemeh
25. Sendika yöneticileri ile üyelerinin ve çalışaıılannın yapacak_lan seyahatlere karar vermek,
26. Merkez, Genel Kunılunca yetki verilmesi halinde, nakit rıevcudunun %25'':ıni aşmamak

kaydıyla Eğtim, Sağlılç Rehabilitasyon veya Spor tesisleri kurabiliı. Doğal afet, toplumsal
olaylar vb. nedenlerle zaraı gören tiilgelere veya kişi ya da topluluklaıa ihtiyaçlar dihilinde
gerekli maddi, manevi, vb. katkrların sunulmasınr sağlar.
27

.Meıkez Genel Kurulu'nun miinhasıran yetkisine giren hususlar dışındaki görevleri Genel

Meclis tavsiyelerini dikkate alarak yerine getirrıek, Merkez Genel Kuıulunca verilen diğer
görevleri yapmaktır.

Mıdde

1,1-

Sendikanın Faaliyetleri:

Merrzııat ve sendikal gelenelden kaynaklanan hak, yetki ve göıevleri kullanmaktan başka
sendikanın başlıca faaliyetleri şunlardu.

l. Toplu İş Södeşm.esi irnzalamak,
2. Toplu iş

uyuşrıazlığnda ilgili makam4 ara bulucuya, hakem kurulun4 iş mahkemelerine

ve diğer yargı organlanna başvurmak,
3. Üyelere adli yardımda bulunmal«, çalışma hayatından, mevaıattan, Toplu İş

sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda üyelerini temsilen veya y,7ılı başvurular,ı
iizerine hizınet akdinden doğan hakları ve sigorta haklannda üyelerini ve mirasçılannr
temsilen dava açmak, bu davalara müdatıil olma]<,
göndermek,
4. Mevzuat ve uluslararası anlaşma hiıkıırnlerine göre toplanan kurullara temsilci

aü

5.

Bağ$a bulunmamak kayüyl4 evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, öliiırı, sakatlık, işsizlik

gibi hallerde yardım ve eğtim amaçh sandıklar kurulmasına (nakit mevcudunun o/oS'inden
fada olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle) yaıümcı olına,k,
6. Greve karar vermek ve grevi

yönetnek,

7. Üyelerin hak ve menfaatlerini geliştirmek, korumak ve yeni haklar kazanmak için üyelerin
onayı ile her tiirlü fiili meşru mücadele yöntemlerini kullanmak,

sınıfinın ç*arlan doğultusunda tüe ve diinya sorunlanıda taraf olmak; Sorunlann
çöziimü için verilecek mücadeleyi fabrika zeminine taşımak için gerekli yol ve yöntemleri
bulmak. Bu yol ve yöntemlerini işçi sınrfinın mücadele yasalanna göre tayin etmek,
8. İşçi

Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak kurs ve konferans|ar diDenlemek, Sağlık ve Spor
tesisleri açmak, Kütiiphane kumıalq Arnaç, İlkeleri ve faaliyetleri doğultusunda Radyo ve
Televizyonlara program hazulamak, Gaznte, Mecmua, Değ, Biilten, Broş\ Afiş, Bildiri vb.
basın-yayın organları çıkaımak ve yayunlamalç işilerin boş zamaııIannı verimli bir şekilde
geçirebilmeleri için imkin sağlamak,
9.

l0. Amaç ve İlkelerinin gerektirdiğ her nevi miilkü edinmek, edinilen miiılkler ile ilgili her
ttirlü tasamıft a bulunmak,
l

l. Uluslararası

lşi

Kurııluşlanna delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağrmak,

mensuplanııı aile fertleri sendikanın manevi üyeleridir. Bu itibarla, Sendika
mensuplan ve aile fertleri sendikanıı kiiltiirel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinden
yararlaülaı.
12. Sendika

Mıdde

lS

Görev Dewi:

Genel Başkan hg1 hangi biı nedeıı]e, görev başında bulunamadığ sürelerde imz4 yetki ve
görevleri Genel sekreter, onun yokluğunda Genel Mali sekreter veya diğer yönetim I<urıılu
üyeleri tarafından kullaıılır ve yiiırüttilü.

Mıdde

16- Yazışmalann imzası:

l. Sendika yazışma ve işlerılerinin fü imza ile yapılması şarttu. Bun]ardan Mali konularla
ilgili yazışma ve işlemleı Genel Başkan ile Genel Mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu

üyesi, diğer konularda ise Genel Başkan ve yetkili Yönetim Kuru]u üyesi tarafindan imzalanrr.
Diğer sekreterlerin yokluğımda gerekti konulard4 Genel seketer imzaya yetkilidir.
2. Genel Başkan'ın bulunınadığ hallerde, ye7ışna ve işlerrıler, Genel Sekreter ile diğer Yetkili

Genel Yönetim Kurulu üyelen

imzalanır.

Mıdde

17- Genel Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Genel Denetleme Kurulq Merkez Genel Kurulu tarafindan, 6356 sayıtı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 6'ncı maddesinde sayılan niteliğe sahip olanlaı içindea gizli
oyla seçilen üç asıl üyeden teşekkiil eder. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Genel
1.

Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacaklan ilk toplantıd4 kendi aralannda bir başkan ve bir
raportör seçer.
2. Genel Denetleme

Kurulq üç

ayda bir Sendika Merkezinde toplanarak denetim görevini

yerine getirir. Genel denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki deneümcinin
bir araya gelmesi şarttır. Genel Denetleme Kuıulu, karaılannr oy çokluğuyla alır. Oyların

eşitliğ halinde, Başkan'ın katıldığ taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kurulu kararlanna yalnız asıl üyeler katlu. Genel Denetleme Kurulu'nun
asıl üyelerinden birinin Kunıl üyeliğinden aynlması veya boşalrna halinde, boşalan üyenin
yerine yedek üyelerden biri göreve çağılır. Yedek üyenin çağılmasından sonr4 Genel
Denetleme Kurulu yeniden iş btiliimü yapar.
3. Genel Denetleme

4. Genel Denetleme Kurulu denetimlerini Sendika Merkezinde yapar. Denetim sırasmda,

sendikaya ait belge veya defterleri sendika merkezinden dışanya çıkaramaz. Genel Denetim
defteri ve Denetleme Kurulu kararlarının müafazasından, Denetleme Kurulu Başkanı,
Denetleme Kurulu Üyesi ve raportörü miiştereken sorumludur.
5. Genel Denetleme Kurulıı" Ana Tiizüğe uygun olarak idari ve mali denetimi yaparak, ara

rapoırınu Sendika Başkanlığ'na verir. Devre sonu raporunu ise Merkez Genel Kurulu'na
sunaİ.
6. Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Merkez Genel Kurul kararlanna uygun olaıak yapıhp

yapılmadıFn

denetler.

7. Genel Yönetim Kurulu'nun çağnsı iizerine, şubelerde gerekli denetimi yapar. Genel

Denetleme

Kunılg gerektirici haklı sebeplerini açıklamak ııretiyle, Genel Yönetim

kurulundan, Merkez Genel kurulun olağaniistii toplantıya çağnlrnasını isteyebilir. Genel
Denetleme Kurulunc4 Merkez Genel Kurulun olağaniİstii toplantıya çağılmasına ilişkin
karann oybirliği ile alınması şıtur.

I(urulq yaptığ denetleme ve incelemeler sırasında, sendik4 mali
yönetim kurulu'na bir
işlerinde usulstDliik veya yolsuzlü gördüğü takdirde, duıumu Genel
raporla bildirir. Yönetim Kurulu raporu Genel Meclise sunar. Soruşturmayı derinJeştirmek
iizere, yukanda belirlenen fiil veya fiilleri işleyenlerin, geçici olarak görevden el
8. Genel Denetleme

çektirilmesini Genel Yönetim Kurulundan ister.
yönetim kurulu'nıın
9. Genel Denetleme kurulu,nun bu isteğni, verilen siııe içerisinde Genel
kabul etrnemesi, yolsuzluk veya usulsiıaliü yaptığ iddia edilenlere görevden el çeİtirmeme
karannda ısrar etınesi halinde, Genel Denetleme kurulq raporu doğudan Genel Meclis,e
l Kuıulu olağantisti.i toplantıya çağrmasın-ı isteyebilir,
sunar. Genel Meclisten, Merkez

yolla el çektirilenlerin, Merkez Genel Kurulu tarafindan göıevlerine
iadelerine veya sendikadan ihnçlanna karar verilebilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden
el çektirdikleri süeye ait sendikadaıı almalan gereken ücret veya sosyal haklar varsa
sendıkaca ödeniı.
10. Görevden bu

Genel Denetleme Kurulu, denetim görevi ve çalışnalannr yapalke4 başta 26.11.20l3
tarihinde 28833 sayı ile resmi gazetede yayıınlanan sendika ve konfederasyonların Denetim
Esaslan ve Tutacaklan Defterler ile Toplu İş sözleşmesi sicili Hakkında yönetnelik olmak
iizere ilgili mevzuat hiikilmlerini uygular.

Mıdde lt- Genel Disiplin Kuıulunun Görev

ve Yetkileri:

A-Yapısı:

l. Genel Disiplin Kurulı} 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

İş Sözleşmesi Kanunun 6'ncr

maddesinde sayılaıı niteliğe sahip olanlar içinden, üç asıl ve üç yedek üye oinak tizere

Merkez Genel Kurulu taıafindan gidi oyla seçilir. Genel Disiplin Kurulu seçimi takip eden
bir ay içerisinde bir araya gelerek aralanndan, bir Başkan ve Sekreter seçerek görev btili.§ilmü
yapar.
2. Genel Disiplin Kuıulu üyeliklerinden birinin, herhaııgi bir nedenle boşalması halinde,
yerine görev yapmak iizere, Genel Yönetim Kurulu tarafından, yedek üyelerden biri davet
edilir. Genel Disiplin Kurulu başkanrnın veya sekreterinin aynlması halinde yeniden
yapılacak seçim, yedek üye katıldktan sonra gerçekleŞirilir.

B-Görev ve Yetkileri;

l. Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulu'nun kendisine sevk ettiğ işleri, Genel
Meclis direktifleri ile Şube Disiplin Kunılu kaıarlanna itiraz eden ilgilinin miiracaatrn,
gerekli inceleme ve soruşhıımayr yaparak, en geç üç ay içinde sonuçlandırrr.

Disiplin Kurulı.ı, kendisine sevk edilen konulan göri§mek iDere, en geç on beş giin
içinde başkanın çağısr iizerine toplanır. Başkanın bulunmadığ hallerde, bu görevi selceter
yiirütiir. Genel Disiplin Kurulu en az fü disiplin kurulu üyesi ile toplanu. Genel Disiplin
Kurulı.ı" kararlannr oy çokluğuyla alır. Oylann eşitliği ha.linde başkanın katılüğ taraf
çoğunluğu sağlamış sayıfu. Hakkında inceleme yapılan kişi, disiplin kurulu üyesi ise,
hakkDdaki dosyaya miinhasır olmak tiaere, görevinden çekilrıiş saplır. Görevden çekilmiş
sayılanlann yerine yedek üyelerden biri çağnlır.
2. Genel

Disiplin kıırulq kendisine intikal edilen olayı aydınlatnak iizere geıekli gördüğü
araştırmayı yapal, tanık dinleı bilirkişi incelemesi yaphrabilir. Gerek gördüğİİnde, şikiyeti
yapan kişi ile disip line sevk edilen üyeyi dinler.
3. Genel

I

\]

Yazılı savıınmı§ı alınmaksızın üye hakkında ceza verileınez. Ancak, yazılıı çağıya
uymayarak savıırıma yapmayan üyelerin gıyabında karar verilebilir.
4.

Disiplin Kurulu'nun karan ilgili kişilert yazıh olaıak tebliğ edilir. Kararlar, tebliğ
tarihinden itibaren otıız giin içerisinde itiraz edilmediğ takdilde kesinleşir. Bu siire içerisinde,
ilgililerin karara itiraz emeleri halinde, karar Merkez Genel Kuıulunda gör$üilı
5. Genel

Disiplin Kurulıı, Sendika tiiztiğüniin amaç ve ilkelerine, Genel Kurul kararlann4
Genel Meclis kararlanna, hazulanacak ilgili yönetneliklere aykın hareket ettiğ ileri siiriilen,
Sendika organlan ve üyeleri hakk nd4 sonışturma yapaıak uyan, kınama ve ihar
cezalanndan birini ya da suçsuduk karannı verir. Sendika üyeliğinden ihraç kararlan Merkez
Genel Kurul tarafindan verilebilir. İlgili ya da ilgililer hakkında itiraz iızerine Merkez Genel
Kurulu tarafindan kesin karar verilinceye kadar, önlem niteliğinde gçici olarak işen el
çeltirme karan verebilir. Disiplin Kurulu alüğ tiim kararlan, Disip|in Kurulu raporu ile
birlikte Genel Kurulun bilgisine sunar.
6. Genel

Mıdde

19- Genel

Meclis

l. Genel Meclis örgütlü olunan

her fabrikadan

seçinle belirlenen delegelerden oluşur.

2. Genel Meclis en geç 6 ayda bir, Merkez Genel Kuıulıınca başka bir dönem belirlenmediği
takdirde, yılın biıinci ve yedinci ayında olağan toplantısınr yapar. Olağanüstii gelişmelerin

yaşandığ dönemlerde Genel Yönetim Kurulı1 Genel Denetim Kurulq Şube Meclisleri,
Fabrika meclis ve Komiteleri Genel Meclisi toplanhya çağnr.
,iiııiİn

3. Şube Meclislerinin, Fabrika Meclis ve Komitelerinin l/3
çağnsı ile Genel Meclis
olağanİistii toplanu. Toplanh çağısı Meclis ya da Komitelerin karar tutanaklanıın Genel

Merkeze iletilmesi ile yapılır. Toplantı, kantanlar ile yapılır, kararlaı katılanların çoğunluğu
ile alınır.

Meclise l00 kişiye kadar çalışanın olduğu fabrika ve işletnelerden 2 kişi katılıı.
lg0'iin iizerindeki işletne ve fabrikalardan katılım her 50 kişi için l kişi artınlır. Yine, artan
sayılar için l kişi daha katılır. Katılan delegeler seçimle belirlenir. Delegeler Fabrika
Meclisini Genel Mecliste temsil etnekle yrıhimlüdilıler.

4. Genel

Genel Meclis delegelerinden biri Fabrika Komitesi üyelerinden seçilir. Fabrika delegelerinden
Genel Meclis toplanusrna faıklı kişilerin katılması esası geçerlİ olup, sadece l kiŞİ tlst ilste
katılabilir. Fabrika Meclisi, kanlımın biçimini belirler.
,ne, Komitelere uygurı
Meclis giindemi en az üç hafta önceden Fabrika Meclisleri
araçlarla iletili1 Fabrika Meclisi sunulan giirıdemleri değerlendirir. Giİndem_lere ilişkin
Meclise iletilir.
çoğunluğun iradesini yansıtacak karaılar delegeler aracılığyla Genel
5. Genel

n/

Genel Meclis, Genel Kurulda alınan kararlann hayata geçirilmesini planlar, denetler, Yönetim
Kurulu ve diğer organlara bu doğrultuda tavsiyelerde bulrmuı. Genel Kurul sonıasr üke ve
diinyada yaşanan heı tiirlü gelişmeler karşrsında sendikanın izleyeceğ poliükalan yol ve
yöntemleri saptaı. Yetkili orgaıılann bu do$ultuda gereken adrrılan afuası için çaba sarf
eder.

İke

Amaçlan dogultusunda çalışıp
çalışmadığ konusunda Denetirn Kurıılıına rapor stmar. Görevini yerine getirmeyen organl61
ve yöneticilerin geri çağnlması için öneri niteliğinde karar alır. Bu doğultuda sunıılan
önerileri inceler, sonuca bağlar. Aldığ öneri niteliğindeki karan, gerekçesi ile birlikte Fabrika
Meclisleri ve Kornitelerinin bilgisine sunar. Yetkili organlar4 öneri niteliğindeki kararlar
6. Sendika'nın organ ve yöneticilerinin, Sendika

ve

doğrultusunda hareket etme çağnsında bulunur.
7. Genel Meclis, ihtiyaç duyulması halinde bölgesel toplantılar, Şube Genel üye toplantılan
organize edilrıesi yöniinde gerekli kurullara dieltifverir. İhtiyaç d6hilinde geçici ya da kalıcı

koınisyonlann oluşturulmasını, ıımaç ve çalışma alanlanıı saptar. Yetkili orgarılardan bu
konuda adunlar atrlrnasr için gere$nin yapılrnasrnr ister.

Madde 20- Şube Kıırulrnası, Şubelerin BirleŞirilmesi veya Kapatılmasr:

yönetim kurulıı Ana Tiiziık hiikiimlerine uygun olarak, ihtiyaç olan yerlerde yenr
kadar,
şubeler açabilir. Genel Yönetim Kıırulu yeni açdan şubelerin organlanır oluŞııruncaya
temsil etrrrek
şubenin ilk Genel Kurul ve seçim tarihine kadar işlemleri yi.irütınek ve şubeyi
iizere, geçici Müteşebbis yönetim kurulu,nu atamay4 görevden el çektirmeye, atananlara
ödenmesi gereken ücret ve diğer sosyal haklan belirlemeye yetkilidir.
1. Genel

birleştirilınesi veya kapatılınası, Merkez Genel kurul
karanyla yapılır. Merkez Genel Kurulunca yetki verilmesi halinde, şubelerin birleŞirilmesi
veya kapahlmasına ilişkin işlemler, Genel Yönetim Kurulıınca yapılu,
2. ihtiyaca göre mevcut şubelerin

Mıdde 2l- Şube Genel Kwuluun Çalışma Usul ve Esaslan:

l.ŞubeGenelKuruluŞube'ninenyiiksekkararorganıdır.ŞubeGenelKurıılu2yıldabir
toplanır.

yönetim kuru]unca
2. Şube Genel kurulq Şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Genel
tespit edilerek bildirilen yer, giin ve saatte toplan:ı.
Kurulunca tespıt edilerek bildirilen yer, giin ve saat dışında yapılan Şube
görevlendirileceği
Genel Kurulları geçersizdir. Bu durumda, ,Genel Yönetim Kurulu veya
er yenne getirilmek suretiyle, Şube Genel Kurulu
kişileı tarafındarı, yasal ve
3. Genel Yönetim

^

yenilenir. Genel Yönetim Kurulu'nun kararına uygun olaıak, Şube Genel Kurulu'nun
toplanması için yapıJması gereken işlem_lerin, Şube Yönetim Kıırulunca zamanınü
yapılmaması veya süriincemede bırakılması halinde aynı usule göre işlem yapılır.
4. Şube Genel Kıırulq Şube Yönetim Kuıulıınıın, Denetim Kurulunıın çağısıyla toplanu.
Olağan Üstii Şube Genel Kurulı," yetkili organların çağısı ve Şube'ye bağlı üyelerin salt
çoğunluğunun yazılı miiracaatı iizerine toplanıı. Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğii
durumlaıda belirlediğ giindem maddeleri ile Şube Genel Kurulu'nu resen toplayabilir.
5. Şube Genel Kurulu toplantısının giindemi, yeri, giinü ve saati en az üç hafta önce, iilke
gazete, bölgede gazete yayınlanmıyorsa
çapında yayın yapan veya o tıiilgede yayuılanan

bi

mahalli imk6n ve vasıtalardan yararlanmak sııretiyle ilan olunur. Durum en az on beş gün
önceden, o yerin en büyilk miilki amirine bildirilir. Şube Genel Kuıulu gtlnderıinde seçirıler
olması halinde, miilki aınirliğine bildirilen evıaklann İçe Seçim Kunılu'na bildiıilmesi
zorunludur. Olağanilstii Şube Genel Kurulu toplantlannd4 sadece giindemde belirtilen
maddeler gört§üiir.

6. Şube Genel Kurulu üyelerden oluşur.

Mıdde 22- Şube Genel Kurulunun Görev

ve Yetkileri:

Şube Genel Kuıulu'nun başlıca görev ve yetkileri şunlardu;
1.

Organlann seçimi,

2. Şube Yönetim Kunılu ve Şube Denetleme Kurulu raporlannın göri§iilmesi,
3. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu'nun ibrası,
4. Mevzuat ve Ana Tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa
bırakrlrnam ı ş konulann karara
5. Şube Genel

Mıdde 23-

bğanması,

Kurullannın mali ibra yetkisi yoktuı.

Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevlen:

yönetim kurulu biri Şube Başkam beş asıl üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu,
Sendikalar ve Toplu lş Sozleşmesi
şube ceneı Kurulu'na katılan üyeler arasındarı, 6356 sayılı
gidi oy,
kanununıın 6,ıncı maddesinde sayılı niteliğe sahip olanlann içinden serbest, eşit,
aç* sayım ve dökiim esasına göre seçilir.

l.

Şube

2. Şube Yönetim Kurıılu üyeliğne aday olabilınek için, en az 6 aylık sendika üyesi olmak,
daha az siireli üyeler için ise şube üyelerinin en az 1/50'nin teklifi gerekir. Adaylar Yönetim

Kurulu üyesi adayı olarak seçime gterler.

3. Şube Yönetim Kurulu asıl üye sayısı kadar, yedek Yönetim Kurulu üyesi seçilir.

4. Şube Yönetim Kurulu, görev bölii,niinü seçimleri takip eden hafta içinde, Genel Yönetim
Kuıulu'nun görevlendireceğ üyenin gözetiminde yapar.
5. Şube yönetiminde görev degişikliği, Şube Yönetim Kurulu'nun ya da Genel Yönetim

Kurulu'nıın talebi iizerine, Genel Yönetim Kurulu'nun görevlendireceğ üyenin de katılacağr
toplanhda karara bağlanır.

Mıdde 24- Şube Yönetim Kurulu'nun Görev

ve

Yetkileri Şunlardır;

Gelir ve gider hesaplanna ilişkin işlemleri yapmak, yetkisi d6hilinde bulıınan harcamaları
karara bğamak ve usııliine uygun olarak harcama yapmak, harcamalarla ilgili kararların
onaylı birer ömeklerini, harcama evrakı ile birlikte, harcamanın yapıldığ ayı takip eden ayın,
en geç 5'ine kadar inceleme ve gereği yapılmak iizere Genel Yönetim Kurulu'na göndermek,
l.

2. Şube Genel Kıırulu'na sunulacak çatşma raporunu hazularıak, Şube Genel Kurulu'ng
Genel Yönetim Kıırulu'nun yazılı bildirimi iizerine, olağan veya olağanüstil toplantıya

çağrmak.
Genel Meclisin ve Şube Meclisi'nin tavsiyelerini dikkate alarak, Şube Genel Kurulu'nun
yaprlması için gerekli işlenıJeri yapmak. Şube Genel Kurulu'na sunulacak faaliyet raporunu
hazırlamak,

bağı iş yerlerinde, İşçi Meclislerinin kendilerini temsil için seçtikleri, önerdikleri
kişilerle ilgili tavsiyeleri dikkate alarak işyeri sendika temsilcilerinin ve baş temsilcilerinin
3. Şubeye

atamasını yapmak.
4. Şubenin yetki ve sorumluluk alanııda bulunan iş yerlerinde, üye kayıt etmek, üye kayt ve
üyelikten çekilme bildirimlerini, liste halinde en kısa süe içerisinde Genel Merkeze
göndermek,
5. Şubeye bağlı iş yerlerinde çalışan üyelerin miiracaatlarıru incelemek, işveren_ler ve

ilgili

mercilerle göriişmek veya yazışma yapmak suretiyle sonuçlandrrmak, mahallinde
sonuçlandınlmayan konulan Genel Merkez'e intikal ettirmek,
6. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun

l8,inci maddesi hiıkmü

gereğince, Toplu İş Sözleşmesinden yaraılanacak işilerin, sendikaya ödenmesi gereken
üyelik ve dayanışma aidatlannn kesile bitmesi için üyelerin ve dayanrşma aidatı
ödeyeceklerin listelerini iş yerlerine bil dirınek, üye ve dayanrşma aidatı kesintilerinin
hesabına yatınlınasııı, üyelik ve dayanışma ai
sendikanm bildirmiş old

i

listelerinin sendikaya gönderilınesini talep ve takip etnek, miimkiin olan her fabrika ve
işletrnede üye aidatlannr elden almak ve kaşılığnda makbuz kesmelq Elden aidat ödeme
anlayışını teşvik emek,
7. Şube harcamalan için gönderilen avıınsı,

ilgili banka hesabından,

en az

iki Yönetim Kurulu

üyesinin imzası ile çekmek, avansın harcama fazlası olan krsmrnın banka hesabında
müafazasınr sağlamak,
8. Şubenin kullanımına tahsis edilen hizınet aracının ve demirbaş eşyanın

kullaırmı ve en iyi

şkilde korunmasınr sağlamak,
kaülmah görilşme tutanaklannın birer ömeğini en geç
yedi giin içinde Şubede örgütlü bütiln üyelere ve Sendika Genel Merkezihe göndermek, Toplu
Sözleşmeye konu olan fabrikanıı Meclisi ya da Koınitesi'nin tavsiyesini dikkate alarak Toplu
İş Sözleşmesi imzalamah Toplu İ§ Sozleşmesi yapılacak işyerlerinin Toplu İş Södeşmesi
taslakların Fabrika Meclisleriyle birlikte haarlamak, Fabrika Meclisi ya da Komitesinin öneri
niteliğindeki kaİarlannı, dikkate alınarak ek protokol imzalamak,
9. Toplu İş Södeşmesi göriişmelerine

l0. Şubede tutıılması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasrnı ve muhafazasını
sağlamak,

Tiizük, Genel Kunıl karaılan, Genel Yönetim Kurulu kararlan ve yönetnıeliklerde
diDenlenen konular dışında harcama yapmamak, borç para vermemek.
l l . Ana

12. Sendikanın

amaçlann4 ilke ve prensiplerine uygun olmayan faaliyet ve beyanda

bulunmamak,

l3. Yetkili organlann verece$ görevleri yapmak,
TİS için yetki alınamam_ış olsa dahi örgütlü olunan fabrikalarda oluşturu]an Meclislerin Ya
da Komitelerin tavsiyeleri doğultusunda gerekli kararlann alınması ve hayata geçirilmesi,
mevcut üyeler adına Toplu Sözleşme'nin imzalanması, gerekli adımlann atrlması için çaba
14.

sarf etsnek.

l5. Şube genelinin faaliyetleri ile ilgili aylık rapor hazırlar, Şubede ÖrgütJü bütiin Fabrika
komitelerine veya Meclislerine sunar. Raporda mali harcamalardan, şubenin diğer
faaliyetlerine kadar bilgilere yer verilir. Sadece örgütlenme faatiyeti ytlrütİileı yeni fabrikalaı
varsa bura]arla ilgili bilgiler, örgütlenmenin sağlıılı ilerlemesi için örgütlenme ile ilgilenen
sonra
organ, koınisyon vb. belirlediği sınuhlıkta verilir. Örgütlenme siireci tamamlandıktan
detaylı rapor bütiln üyelere srmulrnak iiaere hazırlanılır ve srını:lur,

Mıdde 25-

Esasları:
Şube Yönetim Kurulunun Çalrşma

Kurul q Şube Başkanı 'nın başkanlığnda en geç 15 giınde biı toplanır, Şube
raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bul
Yönetim Kurulıı Şube

l.

Şube Yönetim

tarihlerde, olağarı toplantsını Şube seketeri'nin başkaıılığnda yapar. Şube yönetim kıırulıı,
Şube Başkanı'nrn çağnsı iizerine olağaniistti toplanır. Şube Meclisi ve Fabrika Meclisi veya
Komitelerinin öneri niteliğindeki karannı Şube Yönetimi dikkate alır.
2. Şube Yönetirni, Fabrika Meclisleri ve Komitelerinin çalışmalarınııı sendikanrn genel amaç
ve ilkelerine uygun olup olmadığını denetler.

Komite ve Meclislerinin toplantılannda öneri niteliğinde alınan kararlar Şube
yönetimi tarafindaıı dikkate alınır.
3. Fabrika

4. Şube Yönetim Kurulu, en az üç kişinin katılımr ile toplarur. Toplanhya katılan üyelerin
çoğunluğu ile karaı alınr. Oylann eşitliği halinde toplantıya başkanlık eden üyenin katıldığ
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Şube Yönetim Kurulu kanrlarınr açık oylama ile alır. Şube

Yönetim Kurulı.ı, çoğunluğrırı kararı ile oylamanın gidi yapılmasına karar verebilir. Şube
Yönetim Kurulu üyeliklerinden boşalma olması ha.linde, Genel Yönetim Kurulu boşalaıı
üyeliğin yedeklerden biri ile tamamlarıması için gerekli işlemleri yapar.

5. Şube Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılann4 toplanh giinü ve saati tebliğ edilmesine

rağnen, mazeretsiz olarak i.ist iiste iki kez katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi, Şube
Yönetim Kurulu'nun talebi iizerine, Genel Yönetim Kurulunc4 yazılı olarak ikaz edilir. Şube
Yönetim Kurulu üyesi toplaırtrya mazeretsiz olaıak yine katılmazs4 Yönetim Kuıulu üyeliği
di.§er. Genel Yönetim Kurulunc4 yerine yedek üye çağnlır.

Mıdde 26- Şube Denetleme Kurulu:
l.

Kurulq

Şube Genel Kuıulu taıafindan, Şube Genel Kurulu'na katılan üye
arasındaıı, 6356 sayıh Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Karıununun 6'ıncr maddesinde sayılı
Şube Denetleme

niteliğe sahip olanlann içinden seçilen üç asıl, üç yedek üyeden teşekkiiJ eder.
2. Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu'nıın faa.liyetlerini Ana Tiizfü, mevzuat ve
Şube Genel Kurulu kararlanna uygun olarak yapıp yapmadığınr üç ayda bir denetleyerek,

raponınu Şube Başkaır'na ve Genel Yönetim Kurulu'na verir.

3.Şube Denetleme Kurulunca denetlemenin yapılabilmesi için Kurul üyelerinden en az
ikisinin bir araya gelmesi şarttır. Şube Denetleme Krırulu kararlannı oy çokluğuyla alu.
Oylann eşitliğ halinde, başkanın kabldığ taraf çoğunluğu sağamış sayılu. Devre sonu
raporunu Şube Genel Kurulu'na sıınar.

Madde 27- Şube Disiplin Kurulu:

Disiplin Kurulq Şube Genel Kurulu tarafındaa Şube Genel Kurulu' na kahlan üyel er
lı
arasndan, 6356 sayıh Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunıınun 6'ncı maddesinde
1. Şube

niteliğe sahip olanların

i

asıl ve üç yedek üyeden teşekkiil eder.

L

Disiplin Kıırulq kendisine sevk edilen konıılan göriişmek iizere, en geç on beş giin
içinde Başkanın çağısı ilzerine toplanır. Başkanın bulunmadığ hallerde, bu görevi Seloeter
yiiıriitiir. Toplanabilmesi için Kurul üyelerinden en az ikisinin bir araya gelmesi şarttır.
Kararlannı, oy çokluğuyla alır. Oylann eşitliği halinde Başkanın kahldığı taraf çoğunlugu
2. Şube

sağlamrş sayılır.

Disiplin Kurulq sendikanın Ana Ttiziiğii'ne, ıımaç ve ilkelerine aykın haıeket eden
sendika üyeleri hakkında soruşturma yaparak, bunlaıa aykın davrarııldığının tespit edilınesi
3. Şube

halinde uyan, krnama veya ihtar cezası verir.
4. Şube Disiplin Kurulu uyaıı, kınama veya ihtann dışındaki cezalan gerekiıen suçlar
hakkınü haarlayacağ raporlan Sendika Genel Merkezi'ne gönderilmek iDere Şube

Başkanı'na sunar.

Madde 28- Şube Meclisi:

l. Şube Meclisi örgütlü olunan

her fabrikadan seçirıı]e belirlenen delegelerden oluşur.

Meclisi en az 3 ayda bir toplanır. Olağan ilstil gelişmelerin yaşanüğ dönemlerde
Şube Yönetim Kurulıı, Fabrika Meclis ve Komiteleri Şube Meclisi'ni toplantıya çağnı.
2. Şube

3. Fabrika

Meclisi ve Komitelerinin l/3 'tıniin çağpsı ile Şube Meclisi olağaniıstİi toplanıı.

Toplantı çağnsı Meclis ya da Komitelerin karar tutanaklannın Şube Yönetimi'ne iletilmesi ile
yaprlrr.

4. Şube Meclisi'ne fabrikalardan 20 kişiye l delege olacak biçimde katılun sağlan İ. Katılan
delegeler seçimle belirlenir. İşyerinde delege seçebilecek sayıda yeterli üye bulunmaması
halinde veya üye sayısını karşılayacak kadar delege sayısına ulaşılamaması halinde artan
üyeler için aynca bir delege seçilir. Fabrika konite iyeleri Şube Meclisinde doğal delege

olarak yer alular.

Meclisi giindemi en az üç hafta önceden Fabrika Meclislerine, Komitelere iletilir.
Fabrika Meclisi sunulan giindemleri değerlendiriı. Gitıderılere ilişkin çoğunluğun iradesini
yansıtacak kararlar delegeler aracılığ ile Şube Meclisine ileülir,
5. şube

Meclisi Genel Merkez Genel Kurulunda, Şube Genel Kuıulunda, Genel Mecliste alınan
kararlaıın hayata geçirilınesini planlar, denetler, Yönetim Kurıılu ve diğer organlara bu
giirrcel gelişm.elere
doğultuda önerilerde bulunur. İşçi sınfinı ilgilendiren konularda yaşrıan
daii şube sınulan içerisinde izlenmesi gereken politikalan saptar, bu doğnıltuda şube
Şube

yönetimi'ne önerilerde bulunuı.

ıçrn
6. Şubenin organ ve yöneti cilerinin Sendika İke ve Amaçları doğultusunda çalışması
ve yöneticilerin
öneri niteliğinde kararlar al ır. Görevini yerine getirmeyen Şube organlannın
geri çağnlmasına dair öneri nite

karar alıı. Mevcut karar gerekçesi ile birlikte F

Meclisleri ve Komitelerinin onayına sunar. Öneri niteliğindeki kararlar doSulfusunda
Yönetim Kurulu'nun gerekli adırnlan atırıag için çağn yapar.
7. Şube Meclisi ihtiyaç, duyulması halinde bölgesel toplantılar, Şube Genel üye toplantıları,
oıganize edilmesi yöniinde gerck-ti kurallara önerilerde bulunur. İhtiyaç dnhilinde geçici ya da
kalıcı komisyonlann oluşturulmasınr amaç ve çalrşma alarılarınr saptaı. Yetkili organlara bu
konuda adırrılar atlması için öneri niteliğtndeki kararlan sunar.

Madde 29- Sendikanın Gelirlen:

1.

Üyelik ve dayanrşma aidatlan,

2. Sendikalar ve Toplu İş Södeşmesi Kanununa göre yapacağ faaliyetlerden sağlanacak

gelirler.
3. Eğlence,

4.

etkinlik, konser vb. gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirleı,

Bağşlar,

Mal varlığ gelirleri, mal varhğ değerlerinin devir, temlik ve satışlarından elde edilen
kazançlar, nakit mevcudunun o/o4}'ndan fada olmamak kaydıyl4 tiiketici kooperatifleri ile
5ınai yg ffisadi 1gşebbiıslere yatınm yapılması halinde, oluşcak kAr paylanndan oluşur.
5.

Madde 30- Sendikanrn Giderleri:

l. Sendikal faaliyetlerin ve örgütlenme çalışmalannın yiirütiilrnesi için, gerekli olan

her ttirlü

harcama ve masraflar, kanun, Ana Tiiziik, tahmini bütçe hiikiiırıleri ve Merkez Genel Kurul
kararlan gereğince yap ır. sendika acil haıcama.lar için, Merkez Genel kurulunca aksi yönde
alınmış bir karar bulunmaması halinde kasasında brüt asgari ücretin iki katı kadar para

bulunduıabilir.
2. sendikanrn normal çalışma giderleri dışındaki giderleri aşağıda gösterilmiştir.
a.

Toplu İş Södeşmeleri ile ilgili harcamalar,

b.

Üye olunan iist kuıuluşlara ödenen üyelik aidatlan ve üğer kat}ı payları,

c. Grev uygulaması sırasrnda
d.

yap

an giderler,

Eğitim ve basın yayın masraflan,

ve kuruluşlara
Üyeleri ve yakınlann4 üyesi olmasa dahi sendikal çalışma yiirüten kişi
yada gayri nakdi harcamalar,
dayanı şma amacıyla yapılacak

e.

f. Kanım, Ana Tiiziik, tahmini bütçe hilkümleri, Genel Kurul kararlan gereğnce yapılan her

ttirlü harcamalaı,
3. Genel Yönetim

Kurulq sendikanrn nakit gelirlerinin %S'ini

aşmama|ç

kaydıyl4 sosyal

amaçh harcama yapabilir.
4. Sendik4 ıımaç ve faaliyetleri drşında harcama yapamaz, bağı$a bulunamaz.
5. Sendika, Genel Yönetim Kurulu karanyl4 nakit mevcudunun %ol0'unu aşmamak kaydı

ile

yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğudan veya yetkili makaıılar aracılığyl4
konu! eğitim ve sğık tesisleri vb. kurulması ve nakdi yardımda bulunabilir.

Madde 31- Sendika Üyelik ve Dayanrşma Aidatı:
1. Sendikanın ekonomik olarak, zorunlu giderlerini karşılayıp ayakta kalabilmesi ve güçlü

olup üyelerine daha fada hizırıet sğayabilrnesi için, aylık üyelik ve dayanrşma aidatı; yarım
yevmiye (üyeye ay içinde yapılan her tiirlü ödemeler toplamıı_ın dtmışta biri) dir. Merkez

Genel Kurulun üye veya delegelerin tam sayısınrn salt çoğurıluğunun kararıyla bu tutar

değşirilebilir.

aylık üye veya dayanışma aidatlannr, ödemek istedikleri
tarihten itibaren, banka vasıtasıyla veya makbuz karşılığ sendikalanna ödeyebilirler.
2. Üyeler veya üye olınayan işçiler,

aylık üye veya dayanışma aidau Odemelerini, istedikleri
yıl siire ile sınrrlı olrnak iizere durdıımıa hakkrna sahiptirler.

3. Üyeler veya üye olmayanlar,

zaman, 7

Madde 32- Sendikanrn Tutacağ Defterler:

Sendika 6356 saylı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 3O'uncu maddesinde
öngöriiılen defter ve kayıtlar tutar. Bu kapsamda;
a-

Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,

b- Genel Kurul, Yönetim

Kuıulu Denetleme Kurulu ve Disiplin Kunılu Defterleri,

c- Gelen ve Giden Evrak

Kayt Defteri ile Zimmet Defteri,

d-

Aidat kayıtlan, Yevmiye ve Envanter Defteri ile Defteri Kebir,

e-

Gelirlere ilişkin kayt ve defterler,

f- Sendika yardrmcı defterler tutabilir.

04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, Sendikanın parasıyla alınan
ya malzeme, Demirbaş Defteri'ne kaydedilir. \
demirbaş sınrfina göre her tiirlü

Genel Yönetim Kurulq Genel Denetleme Kurıiu ve Genel Disiplin Kurullannrn karaı
defterlerine yazılacak kararlanı bu kuıulların üyeleri, Genel Kurul kaıannın Merkez Genel

Kurulu Divanr, Şube Genel Kurul kararlannın Şube Divanr üyelerince imzalanması
zorunludur.
Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 3O'uncu maddesi
gereğince, tutnuş olduğu defterleri, mevaıatta başka tiirlü bir diizenleme oknadığı siirece her
olağan Genel Kurulu izleyen on beş giin içinde notere tasdik ettirir.

Sendik4 defter ve belgeleri ait yıh takip eden takvim yılından başlayarak, on yıl siireyle
müafaza eder. Sendika hesap dönemi takvim yıldır.

Mıdde 33- Başka Sendika Yönetimlerinde Görev Alma

ve Kıırucu Olma:

Fabrikalarda çalışırken Devrimci Tekstil İşileri Sendikası (DEV TEKSTİL) Merkez ya da
seçimle göreve gelenler,
Şube bazında Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kunıllanna aday olup
işen çıkartıld*lannda geçimlerini siirdürmek için, iş bulduklan başka bir iş kolunda
üye olabilirler. Başka
çalışmaya başlarlarsa çalı$ıklan iş kolunda faaliyet yiirüten sendikaya
bir sendikada Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullannda görev alrna ve sendika kurucusu
,de
aldüları görevi, sorumluluklannr yerine
olma haktanna sahiptirler. DEV TEKSTİL
getirmek kaydıyla bir sonraki Genel Kurul'a kadar devam ettirebilirler,

Madde 34- Kıdem Ödenek]eri ve Sosyal Güvenlik Haklan:

l. sendika personelinin iş akitleri fesih edildiği takdirde, iş kanunu hiikiımleri uygulanu.
yılı için dört
aylık ücretleri futaİından fazla olmamak iizere, merkez kurulunca tespit ediIen ikıaıııiye
2. sendika kademelerinde görev yapan ücretli personel yöneticilere, her takvim

verilir.

3.SendikaveŞubeyöneticileriileçalışanlannınsosyalgüvenlik,sigortavedinlenme
haklannı garanti eder. Bu konuda biı yönetmelik diizenler,
4. sendika ve Şube yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların
yasal
görevleri ile ilgili olarak uğayacakları kazadan dolayı öltimleri halinde, mirasçılanna
olan meblağdan
haklan verilir. Ancak, dava açıldığ takdirde yapılan ödemeler, htikme konu
mahsup edilir.
yapan Yönetim Kurulu üyeleri, her
5. Sendika ve Şubelerinde pıofesyonel olarak görev

gtınliık

yıll* ircretli izin hakkına

ücretli izinleı,

sahiptiı. Aksine bir yönetim kurulu karan olmarlıkç4
yl içerisinde kullanrlu

yıl25

Mıdde 35_ Mal Bildirimi:

l. Sendika ve Sendika Şubelerinin Yönetim Kurulu asıl üyeleri, göreve seçildikleri tarihten
itibaıen iki ay içinde kendileri ile eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklannın mal beyaırnı

vermek zorundadırlaı. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29'uncu
maddesi geıeğince, 3628 sayılı Mal Bildirme Kanunu ve Yönetnenlik hiikiimlerine uygıın

olarak doldurulacak mal varlığ beyanını notere verilir. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise, asıl
üye olarak göıevlendirildikleri tarihten itibarerı, iki ay içinde ygrmgk 2gruııda.lır.
2. Mal

vaılığ bildiriminin verildiğni

gösteren noterlikten alınan belgeler, Sendika veya

Sendika Şubesi'nin Denetleme Kurullanna verilir ve Genel Kurullannda üyelerinin bilgisine
sunulur. Bu belgeler, Sendika veya Şubelerin Yönetim Kurullannın karar defterlerinin özel bir
sayfasına yazrlr ve Denetleme Kurulu üyeleri tarafindan imzalanu.

Md bildiıiminde buluıan kişiler,

görev siireleri sonunda tekrar seçildiklerinde, kanun ve
ilgili yönemenlik hiikiimlerine uygun olarak yeniden" seçildikleri tarihten itibaren üç ay
3.

içinde mal bildirirninde bulunmak zorundadu.
4. Sendika ve Sendika Şubelerinin Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinin ğgyamı sırasınd4
sonu (0) ve (5) ile biten yıllann en geç Şubat ayı sonuna kadaı mal bildirimlerini yenilemek

zonındadır.

Mıdde 35- Yolluklar

ve Ücret Kayıplan:

Sendika Merkez Genel Kurulu toplantısına işirak eden ve sendika zorun_lu organlannda
görevli olan üye veya delegelerin yol masraİlan ile yolluklan sendika tarafindan ödeniı
l.

2. Sendika veya Şubelerin Yönetim ile Denetleme ve Disiplin kıırullarında görevli üyelerin
toplantlara katılmalan dolayısıyla, varsa ücret kayplan ile yolluklar sendikaca ödenir.

Mıdde 37- Sendikanıı Görev Alanındaki Çeşitli Hiiktlmler:

l. Genel yönetim l<ıırulu Ana Ttıziikte adl geçen yönefuelikleri hazırlar, uygular ve
gerektiğinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
2. Sendika Genel Meclis onayı halinde, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinden
olarak borçlanabilir.
herhangi birinin iınzası ile

Yönetim Kurulunca Şube yöneticilerinin profesyonel olarak çalıştırılabilmesi için,
şubeye bağı iş yerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye veya işi sayılan esas alınu. Genel
Yönetim Kurulunc4 Şube Başkanr'nın profesyonel olarak çalı$ınlabilmesi için, şubeye bağlı
işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sa5nsının en az üç yiia olması zorunluduı. Şubeye
bğı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısının sekiz ytDden fazla olması halinde,
şubede çahşacak olan profesyonel yönetici sayısıru, Genel Yönetim Kurulu yeniden belirler.

3. Genel

4. Sendika şube, temsilcilik ile irtibat biiırolan organlannda görev yapmakıa iken vefat

edenlerin, hizrrıetleri ile ekonomik ve sosyal durumlannı birlikte değerlendirmek suretiyle, eŞ
ve çocuklanna veya diğer yasal mirasçılann4 sendika adına yardımda bulunabilir. Öğr"nigören çocuklaı vaısa öğpnim gören çocukları içiıı, öğenim siiıesince buıs vercbilir.

Yapılacak yardım ve bursların miktannı Merkez Yönetim Kurulu belirler.
5. Şubeye bağlı iş yerlerinde

çalışn ve aidat ödeyen

üye sayısı üç yİiziin altıda ise, şubeye

bağh fabrika ve işletnelerin özelliklerini, coğafi dağlımru, şubenin sorumluluk alanııda
bulunan fabrikaların niteliklerini ve çalışan, işi sayısrn, şubenin gelişme potansiyelini,
hiznet gereklerini ve diğer koşıllann birlikte değerlendirmek suretiyle, Şube Başkanr'nın
veya profesyonelliğ-in devamına karar verebilir. Bu halde
profesyonel olarak

çalı$ınlrnasına

haklan Genel yönetim kurulu belirler.
şube Başkanı,na ödenecek ücret ve diğer sosyal
Kuıuluş saflıasında veya çalışmaların yoğun olması ha.linde, yukandaki kayıtlaıa bağlı
kalmaksızın Genel yönetim kunılu belirleyeceğ siııe boyunca Şube Başkanı veya Şube
Seketerini geçici olarak çalıştırabi lir.
6. Genel Yönetim Kurulu tarafindan, mevcut üyeler ve üye olacaklaıla

kararlar, iş yerlerinde oluşturulacak olan

işi

ilgili alınacak tiim

meclisleriyle tartışıldıktan sonra karara

bğanu,

yönetim kurulu kararı ile örgiitlenme faaliyetlerini yaygırılaşnrmak için biilge
için
temsilcilikleri açılır. Buralara temsilciler atanır. Temsilcilerin profesyonel çalışması
gerekli ihtiyaçlar kaşılanır.
7. Genel

Mıdde 3E- Demirbaşlann Satış

ve Terkindeki Usul ve Esaslar:

Mal iktisabı. Demirbaşlann Satış ve Terkini;

l.SendikaAnaTitziikteyazrlramaç,ilkeveyetkileringerçekleşmesiiçintaşınrvetaşırımaz
göre bu göreÜ yerine getirir,
mal edinebilir. Genel Yönetim Kuıulu tahmini bütçe esaslanna
2. Demirbaşların satış ve terkini gerektiren nedenler,

ypranmış olması, onarrmının ekonomik
veya çalınması ve bunun gibi
olmamasr, verimliliğinin azalması, hasar görmesi , kaybolması
futanak, deınirbaş eşyanın terkin nedeni
durumlarda ilgililerce tutanak diDenlenir, Diiaenl enen
Kurulu onayuıa sunulur, Gen el
açıkça yazılır. Tutanak, ilgililer tarafından Genel Yönetim
karar ile birlikte, demirbaş eşya kayıttan düşüilr,
Yönetim Kurulu'nun onayına
a) Demirbaş eşyanın, kul lanılmayacak şekilde
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b) kayıttan düşüJen demirbaşlann, demirbaş defterindeki sırasına gerekli açıklama yazılır.
c) kayıttan di§iiriılen, ihtiyaç fazlası olan veya kullanrlamayan demirbaşlann pazaıIrk veya

ihale yoluyla satışlan, Genel Yönetim Kurulu karaıı ile yapılır. Sah$an elde edilecek gelirler,
sendika hesabına gelir kaydedilir.

Millkiyeti sendikaya ait olaı, Sendika ve Şubelerinin kullanımrnda bulunan araçlar, Genel
yönetim kurulu karan ile pazarlık veya ihale yoluyla sahlabilir. saü$an elde edilen gelirler,
sendika hesabına gelir kaydedilir.
d)

Mıdde 39- Sendikanrn Feshi ve Mallannın Devri:

l. Sendika Merkez Cenel Kurulq Sendikanın feshine karar verebilir. Merkez Genel Kurulu

taıafinda4 sendikanrn feshine karar verilebilmesi için, Ana Tiizilğe göre Merkez Genel
Kurulu'na katılma hakkına sahip olan üye veya delegelerin salt çoğunluğunun toplantıya
katılması şarttır. Bu surette çoğunluk elde edilemezse, Merkez Genel kurulu kanuna uygun
olarak ikinci defa toplantıya davet edilir. Bu toplantıda fesih konusunun göri!şiilmesi için
mevcut üye veya delegelerin salt çoğunluk sağlaması şarttır. Fesih hakkında karar yeteı sayısı
tam delege sayısııırn salt çoğunluğudur.
2. Sendika, Merkez Genel Kurulu kaıanyla fesih edildiğ veya feshine karar verildiğ takdirde,
mal varlığ Genel Kunıla katılan üye veya delegelerin uygun gördü$l başka bir sendikaya

devıedilir.

Madde 4G.Yilrilrliik
Ana tiizüh Dewimci Tekstil İşçileri Sendikasınrn merkez genel kurul 'unda yapılan
değşikliklerle birlikte yllrilrlüğe girer.

Mıdde 4l- Tilztlk değşikliğ
Sendika Ana Tilzüğiinde yapılacak değşiklikler Sendika Genel Kuıulu'nun üye tam saytsırırn

üçıe füsinin oyu ile mümkiindür.
Tiizükte yeı alan maddeler mevcut kanunlara ya da ç*acak olan kanun_lara aykın olduğu
durumda kanun hiıkiimleri geçerlidil. Kanun hiikiimlerine göre gerekli diizenlemeleri yaPmak
için Yönetim Kurulu yetkilidir.

Dewimci Teksti| İşçileri Sendikısı (DEV
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