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BAĞıMsız MADEN işçiı-eni seııoixısı

aııı rüzüĞü

ı.aörürvı

cıııırı- rüxürvıısR
MADDE 1: sENDiKAN|N ADl
sENDiKANlN ADl: Bağlmslz Maden işçileri Sendikası, kısa adı: (seĞıvüsız MADEN iş'dif)
MADDE 2- MERKEzi vE ADREsi
Sendikanın merkezi: Manisa/SoMA dır. Açık adresi: Nihat Danlşman Mah. Tüzel iş hanı No: 2 Kat
4/4o4 Manisa/Soma'dır. il sınırları içerisinde adres değİşikliği Yönetim kurulu kararı ile, il dışı adres
değişikliği Sendika Genel kurulu kararı ile yapılabilir.
MADDE

3_

sENDiKANlN FAAIiYETTE BULuNACAĞl işKoLu

Sendika; 03.no lu Maden ve Taş ocakları işkolu işyerlerinde faaliyet gösterir. Aynı işkolunda sayllan,
asıl işe yardımcı olarak yürütülen işlerle, niteliği bakımından işyerlerinin eklentileri olan dinlenme,
muayene, temizlik, tamir, bakım, yemek, bedeni ve mesleki eğitim yerleri de sendikanIn faaliyet
kapsaml içindedir. Sendika Türkiye çaplnda faaliyet gösterir.

MADDE 4_ sENDiKANlN AMAçIAR|
Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Bağlmslz Maden işçiIeri Sendikası,
demokratik bağımsız bir sınıf Ve kitle örgütü olarak
işçi sınıfı ve tüm emekçilerin mutluluğu için çallşanlarln tümünü örgütlemeyi;
İşçi sınıfının sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımlarına dayalı eğitimi yaygınIaştırmayı,

Emekçi halkımızın demokratik bir düzen içersinde gerçek demokrasiyi yaşamaslna yön6lik ekonomik,
sosyal ve siyasal bilinci geliştirecek çalışmalarda bulunmayı amaçlayarak,

1.

çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal, ekonomik, siyasal, demokratik
hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini,
Toplu sözleşmeıi, grevli sendikal yaşamln yerleştirilmesi Ve geliştirilmesini,

2.
3.

ÜyeleriniU yapt|kları işe, harcadıkları emeğe uygun ve insanlık onuruna yaraşır şekilde
yaşamalarını sağtayacak adaletli bir ücret almalarlnl,

4.

Üyelerin ve bakmakla yükümlü olduklan bireylerin, bakım, eğitim ve sağlık koşullarının
düzeltilmesini, emeklilik, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz Ve yetim kalma durumlarında, yeterli
koruma ve bakım önlemlerinden, temel ekonomik, sosyal ve hukuksal haklardan eksiksiz

ya ra rla

5.
6.

n

ma la rı nı sağlamayı,

Yaşll, hasta, özürlü üyelerin özel olarak korunup desteklenmelerini,

işe almada Ve yükselmede "İşin gerektirdiği niteliklerden başka özellik aranmaz" ilkesini
gerçekle§tirmeyi, işe alma, yükselme komisyonlarında görev almayı,

7.

Kadlnlarln ezilen cins olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeyi, yaşama ve
çalışma koşullarını 8eliştirmeyi,

8.

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve meslek farkı gözetmeksizin
bütün üyeleri arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi,

9.

Örgüt içi demokrasiyi gerçekleş tirerek, tüm üyelerin, söz, yetki ve karar sahibi olabilmesi için

doğrudan demokrasiyi,

ar,

ğ69-.

].0. Çalışanların başta işçi sağlığı ve iş güvenliği ile sosyal güvenliklerinin sağlanmasını,

11. Sendikanın örgütlü olduğu kurumlar da planlamadan, uygulamaya, koordinasyona ve
denetlemeye kadar işin tüm aşamalarında çalışan!arın söz ve karar sahibi olmasını,
12. Her alanda olduğu gibi Madenler ve doğal zenginliklerimiz alanında da bağımsız bir Türkiye
yaratllmasInl,
13. çevrebilim ilişkisini objektif bir şekilde değerlendirerek doğal güzelliklerin ve ekolojİk dengenin
korunmasını ve bu doğrultuda girişimlerde bulunmayı,
14. Tüm emekçi sınıflann birliğini sağlamaya yönelik her türlü örgütsel ve kültürel çabanın
gösterilmesini,
].5. Çalışanın ve emeğin toplumsal yaşamdaki rolünün ve değerinin bilincine varmış bir toplum

yaratmayl,

16. Dünya'da ve ülkede banşın sağlanmasını, bu konuda üyelerin duyarll olmasını sağlamayı,
17. insan hak ve özgürlüklerini zedeleyen uygulamalara karşı tavlr allp, diğer demokratik kitle
örgüleriyle ve sendikalarla dayanışmayı hayata geçirerek tüm hak Ve özgürlük|erin demokratik ölçüler
içerisinde kullanılmaslnı, örgütlenme özgürlüğüyle ilgili yasakların kaldırılmasını, _
18. Temel insan haklarından doğan sendikal hakların demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla

gerçekleşmesi için bu amacı paylaşan diğer demokratik kitle örgütleriyle ortak çahşmalar yapmayı,
amaçlar.

MADDE 5- sENDiKANlN iLKEtERi

1.

sendika ÜlkemiziVe halklmızl tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslararasl işçi sınıfı ile
uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokratik ve Enternasyonalist Sendikal mücadeleYi ilke
sayar

2.

sendika işçi sınıfının onursal görevi olarak başta Emperyalizme, Faşizme, Gericİliğe Ve
Sömürgeciliğe karşı mücadele etmeyi ilke sayar.

3.

sendika lrk, cins, mezhep, dil ve düşünce ayrlmlna şiddetle karş| çlkmayl, tüm çallşanların
düşünce ve inanç özgürlüğüne saygl göstermeyi iş yerlerinde, iş kolunda, ulusalve uluslar arası
düzeyde birlik ve dayanışmasını savunmayı ve bunun için mücadele etmeyi ilke sayar,

4.

sendıka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sahibi olmasını,
demokrasinin Ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kllınmasınI ilke sayar.

5.

sendika Anayasa, Yasalar, insan Hakları Bildirgesi, lLo Anayasasl Ve Sözleşmeleri, Avrupa insan
Hakları Sözleşmesi, AVrupa Sosyal Şartl ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını da
kullanarak, Anayasa ve yasalar|n, emekten yana değişmesi için demokratik, fiili Ve meŞru Yollardan
mücade|e ederek Üyelerin ekonomik, demokratik, sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını
koruma Ve geliştirmeyi ilke sayar.
Bu ilkeler ışığında;

1.

Sendika öncelikle Kurulu bulunduğu işkolunda tüm çalışanları sendika çat|sl altlnda örgütleyerek
en geniş sendikal birliği sağlamaya çalışır,

2.

sendikal birimlerde allnacak kararlar, demokratik merkeziyetçilik ilkesinden hareketle tartlŞma,
eleştiri, ikna, özeleştiri süreçleri yaşanarak alınır. Eleştiri hakları saklı olmak üzere alt organlar üst
organların kararlarına uyarlar.

3.

Sendİka sermayeden, devletten, siyasi partiVe örgütlerden bağımsızdır,

4

Bürokratikleşmeye karşı mücadele eder.

5

sendikanIn idari Ve mali denetimleri tüm üyelere açlktlr.

tr fl

sınıf dayanlşmasınln gereklerini yerine getirir. Bu amaçla çalışanların ulusal ve uluslararası
düzeyde sendika ları ile güç ve eylem birliği yap ar.
6
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MADDE 6 - sendıkanln Görev VE YETKiLERi

]..

Ulusal düzeyde ve Sendikal örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi
ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çlkmak.

2.

Başta iş kolunda çahşanlarln tümünü sendika çatlsl altlnda örgütlemek, çalışanlar arasındaki
birlik ve daya nışmayı sağlamak.

3.

çallşma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak Ve özgürlüklerin korunması ve
geliştirilmesi, tüm çahşanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eskizsiz tanınması, grev
hakkının önündeki tüm en8ellerin Ve çalışanlara yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için
mücadele etmek.

4.

Üyeleri adlna işVerenle görüşmelerde bulunmak, gerektiğinde grev kararı almak, uygulamak,
kaldlrmak ve toplu iş söz|eşmesi ya pak. Toplu iş uyuşmazlıkla rında ilgili makamlara ve yargl
organlarına başvurmak, görüş ve öneriler sunmak, isteklerde bulunmak.

5.

doğan
Çalışma hayatındaki mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden, örf ve adetten
anlaşmazlıklarda, üyeleri ve mirasçıları adına dava açmak. Açllan davalarda üyelerini Ve mirasÇılarını
temsil en davaya ve husumete ehil olmak. Bu davaları İzlemek, üyelerine ve mirasÇılarına yardımda
bulunmak.

6.

Sendikal faaliyetlerİnden dolayı mağdur olan üyelerine yönetmelikte belirlenecek biçimde

yardımda bulunmak.

7.

Üyelerinin mesleki bilgi, kültür Ve yeteneklerinİ geliştirmek için çallşmalar yapmak. sağllk,
dinlenme, spor tesisleri, kütüphane, işçi lokallerive gerekli tesisler kurmak. Üyelerinin boş
zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için oIanaklar sağlamak.

8.

Emekçilerin ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal sorunları ve sendikal çalışmalarla ilgili konularda
kamuoyunu aydınlatmak amacı ile konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. Toplantıları düzenler.

9.

Uluslararası sendikal birliklere üye olabilir. Delege, temsilci, gözlemci gönderebilir veya kabul
edebilir. Yayın ve fikir alışverişinde bulunabilir.

10. Amaç ve görev|erinin gerektırdiği taşlnlr ve taş|nmaz malları satın alır, gerektiğinde satar.
Sendikanın feshi halinde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar verir,
11. Kadlnlarln toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artlrma amac|na yönelik olarak destek
politikalarının sendikal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. sendika organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşl çlkarak, üyelerine eşit muamele
etmekle yükümlüdür.
13. sendikal çalışmalar, sendika organlarının almış olduğu kararlar çerçevesinde, sendikanın
Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür,
14. Her kademedeki Yöneticive üye|er, sendikal organların, Sendikanın amaçlarına, Yasalara,
sendikanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan kararları uygulamak
zorundadır. (12)Ve (13) no'lu bende belirtilen hususlara uymayan Ve uygulamayan yönetici Ve üyeler
hakkında, disiplin hükümleri uygulanır.
15. Yasalarda yer alan işveren vekillerİnin dışında kalan herkesin T.i.s.den yararlanmasını sağlamak
ve sendikaya üye olmaslnl özendirmek için, imzalanacak T.i.s lerde kapsam dışı uygulamasına olanak
yapmakla
sağlayamaya_cak poIitikalar belirlemek, belirlenen politikalara uygun düzenlemeler
görevlidir.
16. Üyelerinin sendika Ana Tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamaya çalışmak.

P,
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2.BöLüM

MADDE
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1.

- oRGANLAR|N sEçitME,

GERi çAĞRltMA VE çALlşMA YÖNTEMtERi

4.bölümde belirtilen zorunlu organlarda Ve yetkili danışma organlarında görev yapacak olan tüm
yöneticiler Ve yöneticileri belirleyecek olan delegeler, temsilciler Ve birim komitesi üyeıeri, tek
dereceli seçimle, yedekleri ile birlikte belirlenir.

2.
3.

Tüm seçimler gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

Tüm birimlere aday olanlar, kendini göreve getiren organln Ana tüzük gereği yaptığı olağan
topla ntıla rında, 2 defa geri çağırması halinde görevden ayrılacağını taahhüt eden belge ile birlikte,
adaylık başvurusu yaparlar.

4.

Herhangi bir kademeye seçilebilmek için o kurula katılan üyelerin %50 si kadar oy almak şarttır.
%50 oy alınmadığl takdirde o kurula yönetici seçilmemiş saylllr.

5.
5.
7.

Hiçbir kurul Ana tüzük de belirlenen yetkilerini bir başka kurula devredemez.
Üst kurullar alt kurullar ile Ana tüzük ve yasalardan alm|ş olduğu yetkileri paylaşabilirler.

Her kurul olağan toplantllarlnl Ana tüzük de belirlenen sürelerde yaparlar. olağanüstü
toplantllar ise Kurul başkanının çağrlsı üzerine veya kurul üye saylslnln salt çoğunluğunun istemİ
üzerine gerçekleştirilir. Mazeretsİz üst üste 2 olağan toplantıya katılmayan kurul üyesinin durumu
kurul tarafından tutanakla sabit olduğunda, kurul üyeliği düşer.

8

Kurullar üye tam saylsl ile toplanlr. Karar alınabilmesİ için ise, üye tam sayısının salt
çoğunluğu gereklidir.

9.

Toplantlnln gündemi toplantlya katllacaklara en geç 2 hafta önce bildirilir. Toplantılarda
öncelikle gündemdeki konular konuşulur ve gündemdeki konular ile ilgili kararlar alınlr kararlarln nasll
Ve kimler taraflndan uygulanacağınln görev bölüşümler iyapılır

10. Alınan tüm kararlar kurul karar defterine yazılır ve kararların özeti alt birimlere yazılı olarak
duyurulur.
11. Bir sonraki toplantıda, bir ewelki toplantıda alınan kararların uygulanıp uygulanm6dığı konusu
gündemin 1. maddesidiİ. Uygulanmayan kararların neden uygulanmadlğı tartlşlhr.
12. Uygulanmasının yolları bulunamaz ise alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı ise alt birimlere
d uyurulur.

3.BöLüM
üYELiKtE iLGiti HüKüMLER
MADDE 8

-

sENDirevı

Üve oı-ıvın

Sendikaya üye olmak için
yasanln üyelik için öngördüğü niteliklere sahip bulunmak, maden iş kolunda çalışır ve 15 yaşını
doldurmuş olmak,
5endikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kaplsl üzerinden üyelik
başvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-DeVlet kaplsl
yönetam
üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en geç otuz (30} gün içinde Genel
Kurulı"lnca reddedilmemiş olması durumunda üyelik İstemi kabul edilmiş sayllır.
Genel yönetım kurulu, üyeıik başvurusunu e_Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararl
gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden

l-k,

Huz

gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin sendikalar Ve toplu Sözleşmesi YasasInda öngörülen
süre ve koşullarla yetkili aş mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir,
Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem
yapma yetkisi verilir. İşlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre
değiştirilebilir Veya yetkileri kaldırılabilir. e-DeVlet kaplsl üzerinden yapllacak tüm işlemler Sendikanln
Bakanlığa bildireceği yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.

MADDE 9 - ÜYENiN GöREV VE soRuMLuLuKLARl

1.

Sendika üyesi aidat ödemek dışında, işine, işyerinde birlikte çalıştığı kişilere, sendikaya ve
işyerine karşı sorumlud ur

2.

sendika üyesi Ana tüzük gereği oluşturulan kurulların sendikal konularda almış olduğu kararlara
uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.

Sorum lulukla rını yerine getirmediğive kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve

uygulamadığı Ana tüzük gereği oluşturulan kurullarca 5aptanan üyelere disiplin hükümleri uygulanır.

MADDE 10

_

ÜYEtirıgn lynıı.ruı

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.

Üyelikten ayrılma önceden varolan aidat borçlarınıve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
2. Üye, istifa işleminin geçerli olduğu tarihe kadar sendİkaya karşı olan yükümlülüklerini yerine

getirmek zorundadlr.

MADDE 11 _ ÜYEtiKTEN çll(ARıtMA

1.
2.

Aşağıda belirtilen nedenlerle üye, sendikadan çıkartılabilir.

Sendika ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetkili kurulların kararlarına, sendika programına aykırı
hareket etmek Veya uygulamaktan kaçınmak.

3.

Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine uymayan eylemlerde bulunmak veya
sendikanın amaç Ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini engellemeye çalışmak,

4.
5.

Özürsüz olarak üst üste 3 ay aidat ödememek,

Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilen üyenin durumu
sendika Merkez Yönetim Kurulu'nca Ve gerekli görüldüğünde Sendika Merkez Disiplin Kurulu'nca
incelenir. Bu tutum ve davranışların sabit görüldüğünde üyeliği Genel Temsilciler Kurulu tarafindan
askıya alınır ve ihraç istemiyle ilk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyelikten
çıkarılamaz.

6.
7.
8.

Aşağıda belirtilen durumlarda üyelik düşer.
Üyenin işkolundan ayrılması,
Üyenin ölmesi.

4. BöLÜM

sENDiKA MERKEz-ŞuBE-işYERi

zoRuNLu VE YETK|ti DANlşMA oRGANLAR|
MADDE 12 - GENEL MERKEZ zoRUNLu oRGANtARl

1.

Genel Merkez Genel Kurulu

R"r +*6g----
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2.
3.
4.

Genel Merkez Yönetim Kurulu
Genel Merkez Denetim Kurulu
Genel Merkez Disiplin Kurulu

MADDE 13 - YETKııi e eıııtı- rvıeRrrz DANlşMA oRGANtARl

1.
2.
3.
4.

Şube Başkanlar Kurulu

Geni§letilmiş Başkanlar Kurulu
Temsilciler Meclisi
Türkiye Maden işçileri meclisi

MADDE 14 - şuBE zoRuNLu oRGANLAR|

1.
2.
3.
4.

Şube Genel Kurulu
Şube Yönetim Kurulu
Şube Denetim Kurulu
Şube Disiplin Kurulu

MADDE 15 - YETK|Li şuBE DANlşMA oRGANtARl

2.
3.

Şube Temsilciler Meclisi
Birim Komiteleri Meclisi

MADDE 16 - işYERi zoRUNLu oRGANLARl

1.

İşyeri Sendika Temsilcileri

MADDE 17 - işYERi YETxiLi DANlşMA oRGANtARl

1.
2.

işyeri Birim Komiteleri
İşyeri işçi Meclisi

5.BöLÜM

zoRuNtu VE YETKiLi GENEL MERxEz DANlşMA oRGANLARlNlN
oLUşUMU GÖREv vE YET(iLERi ToPLANMA vE çALlşMA YÖNTEMLERi
ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLAR|
MADDE 18 - GENEL MERKEZ GENEL KURULuNuN

1.
2.
3.
4.

otuŞuMu

Genel Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili karar organıdır.
Genel Merkez Genel Kurulu, sendikanın üye saylsl 500 kadar üyelerden
50].

-

1000 üye ise 150 delegeden

1oO1 -5.000 üye ise 175 delegeden

fl14 ffiarA

5.
6.
7.

5001 -10000 üye ise 200 delegeden
10001- 20000 üye ise 2sodelegeden
2ooo7 üyeden fazla ise 300 delegeden oluşur.

8. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel

kurulunun Delegeleridir.

9.

Şubelerin Ve şube oluşturulamayan işyerlerinin Genel Merkez Genel Kuruldaki temsil sayısını
belirlemek İçİn, öncelikle sendikanın Genel üye sayısı de|ege saylslna bölünür. Çıkan rakam kaç kişiye
1delege çıkacağını belirleyen anahtar sayı belirlenir. Daha sonra şube oluşturulan bölgelerdeki
şubenin üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde ise işyerlerindeki üye sayısı belirlenen anahtar
sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan işyerlerindeki üye sayıst, anahtar sayının altında ise, birbirine
yakın olan işyerleri birleştirilerek, o işyerlerinde çalışan üyelerİnde Genel Kurulda tem§li sağlanır.

MADDE 19

1.

- GENEt

MERKEZ GENEL KURUtuNUN ToPLANMA vE çALIşMA YÖNTEMLERi

Gündemi Genel Yönetim Kurulunca 5aptanan Gene| Kurul en geç 3 yılda bir Genel Yönetim
Kurulunun belirleyeceği yer, gün Ve saatte toplanlr

2.

Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması halinde
yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar en az 15 gün önceden iletişim araçları ile ilan edilir ve iki
nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili ilçe seçim kurulu Başkanlığına yazı ile
bildirilir.

3.

Genel Kurul yeter saylsl delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde
yeterlİ çoğunluk sağlanamamış ise ikinci toplantl en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam saylslnln
en az I/3'ü ile yapılır.
Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak
bu sayı delege ya da üye tam say|slnln % 'ünden az olamaz.

5.

Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu çallşma, hesap, denetim ve varsa Disiplin Kurulu
raporları ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantl tarihinden en az 15 gün önce delegelere
ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.

6.

Genel Kurul ça|ışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri
başlatlr.Genel Kurul Başkanhk Kurulunun seçiminİ yönetir.

7.

Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seçilen bir başkan iki başkan yardımclsl Ve yeteri kadar
yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul Karar
defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.

8.

Genel Kurulda hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10'unu yazılı istemi ile 8ündeme madde
ilave edile bilir.

9.

Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak önerileri
inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar kurabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen
komisyonlar çallşmalarına başlamadan önce kendi aralarından bir başkan, yazman Ve sözcü seçerler
Komisyonların raporlarl Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayllamaz.

MADDE 20

- GENEt

MERKEZ GENEL KuRutuNuN GöREV VE YETKiLERi

Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yetkili organıdır.

1.

Genel Kurul toplantlslnda gündemdeki konular görüşülür, gündeme madde eklenmesi, katllan
delegelerin 1/10'unun yazll| teklifi ile gündem maddeler eklemek

2.
3.
4.

Sendikanın genel politikalarını belirlemek, kararlar almak,

5endikatüzüğündekideğişikliklerigörüşmek
Gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak

d"

.

ı/erkez Yönetim Ve Denetleme Kurulu raporlarlnln görüşülerek onaylanması ve gerektiğinde
sorumlular hakkında yasal kovuşturma açı|masına karar vermek,

5.

6.

Merkez Yönetim Ve Denetleme Kurullarının faaliyetlerinin aklanlp, aklanmamasına karar

Vermek,

7.
8.
9.

Genel Temsilciler Kurulu'nun, Dİsipline ilİşkin kararlarını görüşerek karara bağlamak,

Merkez Yönetim Kurulu'nca sunulan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

Sendika tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının asil ve yedek üyelerini ve üst kurul
delegelerini seçmek,
10. Şube açmak, Şubenin yetkili olduğu bölgeleri saptamak, Şubeleri birleştirmek veya
kapatmak Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönetimine bağlı Bölge Temsilcileri açmak
gerek görüldüğünde açılmış bölge temsilciliklerini kapatmak veya şube ve bölge temsilcileri açmak
için Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.

11. Yurt içindekiVeya yurt dlşlndaki üst kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten çekilmeye karar

Vermek,

12. Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3'unoyu ileTüzel kişiliğe son vermek.
13. Başka bir sendika ile birleşmeye Veya ona katllmaya kararvermek,
14. Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2l3'in oyu ile Ulusal
kuruIuşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

ko

nfederasyo

n la

ra, uluslar arası

15. Gerekli taşlnmaz malların alınmasında, satllmaslnda Veya devredilmesinde Merkez Yönetim
Kurulu'na yetki Vermek,
16. sendika Yöneticilerinin ücret, ödenek ve yolluklarln| saptamak. (Bu ücret en yüksek ücretle
çalışan sendika üyesinin maaşını geçemez).
17. Sendika tüzüğüne uygun öneriler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek,
].8. Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek.

19. Gizlİ oyla Genel yönetim Genel Denetim Genel Disiplin Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini
seçmek.

MADDE 2ı - GENEt YÖNETiM KuRutuNuN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.

otuşuMu

Genel Başkan
Genel Sekreter
Genel Mali sekreter
Genel Örgütlenme sekreteri
Genel Eğitim sekreteri
Genel İşçi Sağlığı ve

İş

Güvenliği Sekreteri

Genel Hukuk Ve TiS sekreteri
7 üyeden oluşur. Asll üye kadar yedek üye seçilir.7.

Genel Yönetim Kurulu MADDE

belirtilen usullerle seçilir.

-

7 da

MADDE 22 - GENEL YöNET|M KuRuLuNuN GöREV VE YETKitERi

1.
2.

Genel Kurul kararlarını uygulamak,

sendikanln amaçları doğrultusunda genel politakalar, programlar saptayarak Genel Temsilciler
Kurulu'na sunmak,

{
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3.

sendikanın gelir ve giderlerini, sendikanın amacl ve üyelerinin çıkarları doğrultusunda
kullanmak, gelir ve giderlerini Genel Temsilciler Kurulu'nun bilgisine sunmak,

4.
5.

Genel Temsilciler Kurulu'nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

6.
7.

Demirbaş eşyan|n terkini Ve şubelere devrini yapmak,

8.
9.

Şube Genel Kurullarının yapılma zamanlnl belirlemek ve gerekli işlemlerini takip etmek,

sendika merkezive şubesinde gerekll gördüğü çallşma birimleri oluşturmak, yeterli sayl, nitelikte
personel istihdam etmek, personeli gerekli gördüğü konularda yetkili kılmak, ücretlerini belirlemek,

Sendikanln örgütlü bulunduğu kurum ve işyerlerinde üyelerce belirlenmiş işyeri temsilcilerini
Şube Yönetim Kurulu'nun bildirimi ile onaylamak,
Toplu iş söz|eşmeleri bağ|tlamak Toplu iş uyuşmazlıkları çlkarmak Grev kararı almak uygulamak
ve gerektiğinde kaldlrmak gerektiğinde ilgili makamlara, arabuluculara hakem kurullarına ve yargı
organlarına başvurmak.

10. Üyelerinin çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu iş sözleşmeleri ile ilgili önerilerin, işyeri temsilcileri
kanalı ile toplanıp, şubelerde tartışıldlktan sonra oluşturacağl kurullarda olgunlaştlrılmaslnı sağlamak.
Taslaklar hazırlamak ve bu taslaklarl üyelerin bilgisine sunmak,
11. Gerektiğinde toplu iş sözleşmelerini yürütmek üzere şube yönetici, temsilci ve üyelerini
görevlendirmek, yetkili kılmak,
12. sendikanın gerek parasal konulardaki harcamalarında gerekse sendikayı üçüncü kişiler nezdinde
temsil Ve akitlerde Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesinin müşterek imzası ile temsil etmek,
13. çallşma dönemine ait faaliyet|erini, aldığı kararları, bir raporla Merkez Genel Kurulu'na sunmak,
14. Sendikanln örgütlü bulunduğu işkolunda örgütlenmeyi geliştirmek Ve örgütlülüğü sınıf bilinci
anlayışıyla pekiştirmek,
15. Sendika adına, şubelerde yapılan her türlü gider ve harcamaları usul, tüzük ve yönetmelikler
uyarınca inceleyerek Genel Temsilciler Kurulu'nun bilgisine sunmak,
].6. sendika faaliyetlerinin eksiksiz Ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan yönetmelikleri
hazırlayıp, Genel Temsilciler Kurulu'na sunmak,

17. Merkez Genel Kurul gündemini belirleyerek Genel Temsilciler Kurulu'nun bilgisine sunmak,
18. Sendika bürolarının işleyişinive verimli çalışmasını sağlamak.
19. Gerekli görülen yerlerde bölge temsilcilikleri açar
2O.

Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak bölge temsilcilikleri ve şubeler açmak,

21. işyerlerinde yapılan seçimler sonucunda belirlenen temsilcileri atamak, Ana tüzük gereği geri
çağlrllan yönetici Ve temsİlcilerin yerine seçimle belirlenmiş olan yedeklerİni atamak.

MADDE 23 - GENEL BAşKAN|N GÖREV VE YETKitERi

1.

sendika tüzel kişiliğini, yurtiçinde Ve yurtdlşlnda temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu, Genel
Temsilciler Kurulu ve sendika bünyesinde genel hükümler içinde kurulacak tüm komisyonlara
başkanlık eder, gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birine
devreder,

2.

Diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yaklndan izler, bilgi allr, gerekli
uyarıda bulunur,

3.

Sendikanln genel politikaslnl anlatmak amaclyla basln toplantlsl düzenler, yazılı ve sözlü
demeçler Verir,

Lr

4.

Gene| Sekreter ile birlikte genel yazışmaları, Genel Mali Sekreterle birlikte mali konularla ilgili

yazışma ve işlemleri imza eder,

5.

Genel Başkan acilve gereklİ hallerde önceden alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmakslzın
bütçedeki ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgari ücret kadar harcama yapmaya
yetkilidir. Harcama Ve belgeleri Merkez Yönetim Kurulu'nun ilk toplantls|na bilgive onay için sunar,

6.

Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Merkez Yönetim Kuruıu toplantlslna getirmekle
yükümlüdür,

7. Sendika adına yayınlanan yayın organlarının sahibidir,

8.

Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 24 - GENEL SEKRETERiN GöREV vE YETKiLERi

1.

Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirlr Ve yetkilerini kullanır,

2. Sendika Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Temsilciler Kurulu toplantılarının
gündemini hazırlayarak kurulla ra sunar,

3. Yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağ|ar,

4.

sendikanIn organlarının ve bürolarlnIn yönetmeliklerİni hazırlayarak Genel Merkez Yönetim
Kurulu'na sunar, daha sonra Genel temsilciler Kurulu'nca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasını
sağlar ve denetler,

5.

Gerek sendikanın, gerekse sendika üyelerinin karşılaşacağı hukuksal sorunların çözümü için
gereğini yapar,

6.
7.
8.

İnsan haklan bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunur,

insan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmesi için karşı çalışmalarda bu|unur,

Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu'na karşl sorum|udur.

MADDE 25

1.
2.

_

GENEt MAti SEKRETERiN GöREV VE YETKitERi

Sendikanın mali işlerinİn yürütülmesini sağlar,

Sendikanın dönem aça Ve dönem sonu geçici Ve kesin bilanço, gelir-8ider tablosu Ve mizanları ile
mali raporların Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca belirlenen sürelerde Genel Merkez Yönetim
Kurulu'nun bilgi, onay ve kararına sunar,

3.

sendika Belirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe
kayltlar|nln ilgili mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesini Ve bütçenin uygulanmasını sağlar,

4.
5.

Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar,

Şube sarfve avanslarünln zamanlnda gönderilmesini sağlar, bunların gözetim Ve denetimini
yapar,

6.

sendikanln taşlnlr Ve taşlnmaz mal varlığı ile İlgiİi bel8elerin Ve demirbaş kayltlarlnln usulüne

uygun tutulmaslnl sağlar,

7.
8.

Sendika hesaplarının denetime hazır bulund urulmasını sağlar,

sendika mallarlnln (Taşlnlr Ve taş|nmaz} sigorta ettirilmesi, gerektiği zamanlarda poliçelerin
yenilenmesini sağlar,

9.

Genel Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para
çekilmesini sağlar,
l)
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10. sendika gelirlerini elde edildikleri tarİhten itibaren 7 (yedi) gün içinde Merkez Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecek olan bankalara yatırılma5ını sağlar,
11. Merkez Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Ve brüt asgari ücretin 4 (dört) katln| aşmayacak
miktarda sendikanın günlük İhtiyaçlarlnl karşılayacak parayı sendika kasasında bulundurulmasını
sağlar,

12. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur
MADDE 26 _ GENEt öRGÜTtENME sEKRETERiNiN GöREV VE YETKitERi

1.

Şubelerin (Şube Yönetim Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu, İlTemsilciler Kurulu) sendikal
faalıyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gerektiği gibi yerine getirilmesine yardlmcı olur, faaliyetlere
ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'na rapor sunar,

2.

Üye kayıtları ve üyeİikten ayrılmalara ilişkin işlemlerin yürütülmesi, sendikanln üyelik arşivinin
düzenlenmesi, üye envanterinin çıkarılması, üyeliği kesinleşen üyelerin üye kayıt fişinin 15 gün içinde
ilgili Kurumlara gönderilmesini sağlar,

3.

Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılmast
konularında incelemelerde bulunur, bu konularda yönetim kuruluna raporlar hazırlayıp sunar,

4,
5.

Sendikanın örgütlü olmadlğl işyerlerinde örgütlenmeyi sağ|ar,

Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanlnda ve gereği gibi yapılmasına
yardımcı olur,

5.
7.
8.
9.

İşkoluna ve diğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönelik çalışmalarda bulunur,
Sendika Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faaliyetlerin planlanıp, uygulanmasını sağlar.

Demokratik kuruluşlar ve sendikalarla ilişkileri yürütür.
Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 27 _ GENEt EĞiTiM sEKRETERiNiN GöREv vE YETKiLER|
].. Sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun olarak işyerlerinde, illerde, şubelerde, Genel
Merkezde uygulanmak üzere eğitim programları hazırlar ve Merkez Yönetim Kurulu'nun onayına
su

nar,

2.
3.

Merkez Yönetim Kurulu'nca onayıanan eğitim programlarının uygulanmasını sağ|ar,

Eğitim seminerlerinin planlanmaslnl Ve yürütülmesinİ, bu konularda Verisel araştlrmalarln
yapılmasını sağlar

4.

sendikanln program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda, dergi, kitap, broşür ve benzeri
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.

Ulusal ve uluslararası basln organlarıyla iletişimi sağlamak, Genel BaşkanIn düzenlediği basın
toplantılarında ve yazılı demeçlerin hazırlanmasında yardımcı olur

6.
7.

Sendika, yayınları ve diğer yayınlarla ilgili arşiv oluşturur,

Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 28 _ GENEL işçİ sAĞLlĞl VE iş GüVENLiĞi SEKRETERiNiN GöREv VE YETKitERi
1. Sendikanın İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalarını planlar ve onay için Merkez Yönetim
Kurulu'na rapor sunar.

2. sendikayl

isc ile ilgili faaliyetlerde temsil eder.

fl.F Ir-c*

3. işçi Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işkolu, işyerlerive üyelerin sorunları ile ilgili araştırmalar
yaptlrlr Ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üretilmesini sağlar.

4. Ulusalve uluslararası alanda İşçi Sağlığı ve Güvenliği kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek sorunların tespit
ve çözüm yollarının geliştirilmesini ve yaygınlaştır|lmasını sağlar.
5. Çallşmalarlndan dolay|, Merkez Yönetim Kurulu'na karşl sorumludur

MADDE 29 - GENEt HUKuK VE Tis sEKRETERiNiN GöREV VE YETKiLERi
1. sendikanln Ve üyelerin karşılaşacağı hukukive adli sorunlarln çözümü için hukuk çevreleri Ve en

başta avukatlarla birlikte çaba gösterir, bu konuda gerekli girişimlerde bulunur.

2. Ulusalve uluslararası hukukla ilgilI mevzuat araştlrmalarl yapar, yaptlrlr. Mevzuatta, sendikal
hakların gelişmesine yönelik değişiklikler yapılması için görüş ve raporlar hazırlar, hazIrlatır ve

girişimlerde bulunur.

3. Sendikanın yapacağl toplu iş sözleşmelerine esas olacak bilgileri toplar Ve Genel Yönetım Kurulu ile

birlikte yöntemi saptar.
4. Toplu iş sözleşmesi prosedürünün başından toplu iş sözleşmesinin yapılmasına kadar işleyiş ve

yürütülmesinden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur

MADDE 30

- GENEt YöNETiM KuRuLUNuN GöREV YETKitERi, ToPtANMA EsAsLAR|

Genel yönetim kurulu olağan olarak on beş günde bir toplanlr. Toplantl Ve çallşma yöntemi
madde- 7 de ki usullere göre yapllIr.

MADDE

31- GENEI DENETiM KURULuNuN otuşuMU

Genel Denetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 - de ki esaslara göre seçilen 3 asil 3
yedek üyeden oluşur.

MADDE 32

1.
2.

- GENEt DENETiM KuRULuNuN

GÖREV YETK!LERi, ToPLANMA EsAstARl

Genel Denetim Kuru|u en geç 3 ayda bir toplanır.

Her Denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna rapor Verir. Verdiği Raporların bir suretini de,
işyeri delegeleri, işyeri sendika temsilcileri Ve işyeri birim Komiteleri üyelerine sunulmak üzere Şube
Yönetim Kurulu Başka n lıkla rına, Şube oluşturulamayan yerlerde ise İşyeri Sendika temsilcilerine

ulaştlrlr.

3.

Toplantllarlnı Madde

MADDE 33

-

-

7 da ki esaslar çerçevesinde yapar.

GENEL DisiPLiN KURutuNUN

oLUşuMu

Genel Disİplin Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE
yedek üyeden oluşur.

-

7 deki esaslara göre seçilen 3 asil 3

MADDE 34 - GENEt DisiPtiN KuRUtUNuN GöREV YETKitERi, ToPtANMA EsAsLARl
1. Genel Disiplan Kurulu, Genel Yönetim Kurulu'nun Şubelerde ise §ube Disiplin Kurulu Şube Yönetim
Kurulunun istemi üzerİne toplanIr Ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırlr. Genel
Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi iki aya kadar uzatabilir.
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2. Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndan ve Şube Disiplin Kurullanndan gelen dosyaları inceleyen Genel

Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu Gerekçeli kararlarını Genel merkez ve Şube başkanlıklan ile
Şubelerin Disiplin Kurulu üyelerine sunulmak üzere zamana geç|rmeksizin gönderir ve kararların
uygulanmasınl ister. Genel Disiplin Kurulu, Şubelerde Şube Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını
aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar
gerekçeli olarak karar defterine yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilir.
3. Genel Disiplin Kurulu, sendika üye Ve yöneticileri hakkında aşağ|da beIirtİlen cezalardan birini

verir

Şube Disiplin Kurulu sadece a) ve b) bentlerindeki cezaları verebilir diğer cezaları gerektiren suçlar
oluştuğuna kanaat getirdiğitakdirde ilgili dosyay| Genel Disiplİn kuruluna sevk etmek üzere Genel
merkez yönetim kuruluna gönderir.

a)

Uyarl

b)

Klnama

c)

Sendika yöneticilerini geçici ya da sürekli olarak görevden alma,

d)

Sendika üyeliğinden geçici ya da sürekli olarak çıkarma.

4. Genel Disiplin Kurulu'nca verilen sürekli görevden alma kararına karşı sendika yöneticisinin Genel

kurula itiraz hakkl vardIr.
5. Görevden sürekli alınma kararı ile Genel Kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yöneticinin

görevi asklya alınır. Görevi askıya alınan yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz.
6. Genel Disiplin Kurulu'nca verilen sürekli görevden almak kararı ile sürekli üyelikten çıkarma cezaları

Genel Kurul'un onayı ile kesinleşir.

YETK|Li GENEL MERKEz DANlşMA oRGANLARl

MADDE 35 -TÜRKiYE MADEN işçiLERi MEcLisi

1.
2.
3.

Türkiye Maden işçileri Mec|isi Bölge Maden işçileri meclislerinden oluşur,
Senede 1defa Genel Yönetim Kurulunun çağrlsl üzerine Genel Veya Bölgesel olarik toplanır.

Toplantlya Genel Yönetim Kurulu 1yıl içinde yaptlğl çallşmaları kapsayan bir rapor sunar. Bu
rapor toplantldan en geç 15 gün önce meclis üyelerine ulaştırılır.

4.

sendikanln 1yll ıçınde yapmlş olduğu çalışmalar bu toplantlda tartlşlllr. Görüşler Ve öneriler
sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenleri tartışılır.

5.

Görevini aksatan Yönetici Var ise Türkiye Maden iŞçileri Meclisinin ]./5 inİn yazlll istemİ
GöREVDEN GERi çAĞlRlLMA UYARl oYLAMAsl YAPlL|R.

6.

Aynı istem aynl yönetici hakkında bir sonraki toplantlda tekrar gerçekleşir ise, o yönetİci Merkez
Genel Kurulunda aday olurken Vermiş olduğu taahhüt gereği yöneticilik görevİnden istifa eder.

MADDE 36

1.

- şuBE BAşKANLAR KURuLu

Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Şube Başkanlarl Ve Şube
Oluşturulamayan yerlerdeki Bölge Temsilcllerinden oluşur.

2.
3.

6 ayda 1 defa Genel Yönetim Kurulunun Çağrısı ile toplanır.

Bu toplantllarda Sendikanın 5 ayllk, idari, mali Ve örgütlenme çallşmalarl tartlşlllr. Aksayan
çalışmaların düzeltilmesi için sunulacak görüş Ve önerilerin Genel Yönetim Kurulunca u ula nmasl için
kararlar alınır. Kararlar MADDE - 7 de ki esaslara göre alınır.

kil-

a

fu

4.

Alınan kararlar, şube delegeler Meclisi, Şube temsilciler Mec|isi ve Şube Birim Komiteleri Meclisi
üyelerine Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

-

MADDE 37

1.

GENişLETi[Miş BAşKANIAR KURUtU

Genel Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, Şube Yönet|m Denetim, Disiplin Kurulu
üyelerinden ve şube oluşturulamayan bölgelerdeki Bölge Temsiıciıerinden oluşur.

2.
3.

1

yılda bir Genel Yönetim Kurulunun çağırası ile Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

1yıllık, idar|, mali ve örgütlenme çallşmaları tartlşılır. Aksayan
çalışmaların düzeltilmes| için sunulacak görüş ve önerilerin Genel Yönetim Kurulunca uygulanması için
kararlar alınır. Kararlar MADDE - 7 da ki esaslara göre alınır.
Bu toplantllarda Sendikanın

4.

Allnan kararlar, şube delegeler Meclisi, Şube temsilcİler Meclisi ve Şube Birim Komiteleri Meclisi
üyelerine Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

-

MADDE 38

1.

TEMsitciLER MEctisi

Genel Yönetim, Denetim, Disiplİn Kurulu üyeleri, Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri
ve işyeri Sendika temsilcilerinden oluşur.

2.
3.

2 ytda

1

Genel Yönetim Kurulunun çağrıs| ile Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

Bu toplantllarda Şube Temsilciler Kurullarının, sendikanln idari, mali Ve örgütlenme
çahşmaları
ile ilgili karara bağladıklarıgörüş Ve önerileri tartlşılır. Her şube kendi temsilciler meclisinin almış

olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1temsilci aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.

Genel Yönetİm Kurulunca uygulanmasını istediği kararlar Madde
gerçekleşir.

-

7 da ki esaslara göre

6. BöLÜM

zoRUNLu VE YETKiLi şUBE DANlŞMA oRGANLAR|NlN oLUŞuMu GöREv VE YETKiuni ıopı.nııırvıe
VE çAtlşMA YÖNTEMLERi
ZORUNLU ŞUBE ORGANLAR|
MADDE 39 _ şUBEIERiN

otuşUMu

1.500 üyesi bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı ile veya Genel Kuru|un verdiği yetki
çerçevesinde Genel Yönetim Kurulunun kararı ile şube ve Bölge Temsilcilikleri kurulabilir.

2.
3.

Kurulacak olan şubenin müteşebbis heyeti GenelYönetim Kurulu tarafından atanır.

Atanacak olan müteşebbis heyet 6 ay içinde Yasalar Ve Ana tüzük hükümlerine göre Kongresini
yapmak mecburiyetindedir.
MADDE 40

1.

- BÖtGE TEMsiLcitiKtERiNiN oluşuMu

Şube bulunmayan böl8elerde, örgütlenmeyi gerçekleştirebiİmek için Genel Yönetim Kurulu
Bölge Temsilcilikleri açabilir.

2.

Genel Yönetim Taraflndan atanan bölge temsilcilikleri Genel Örgütlenme Ve Eğitim sekreterine
bağlı olarak çalışır.

3. Bölge temsilciliklerinin üye sayısı şube olma saylslnln altlnda kalmaya devam ediyorsa o bölgedeki
işyerlerinin Genel Merkez Genel Kurulunda ki temsili 18 nci maddenin 9. bendine göre beli
lr

il

_w-r-ıİ-

MADDE

1.

41-

ŞUBE GENEL KuRuLUNuN

otUşUMu

Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar organıdır.

2. Şubenin üye say|sl 500 e ise kadar üyelerden

500 -1000 üye ise 10o delegeden
1001 -2000 üye ise 150 delegeden
2oo1 -3ooo üye ise 175 delegeden
3001- 4000 üye ise 200 delegeden
4001 -üye den fazla ise 2sOdelegeden oluşur.
3. Şube Yönetİm ve Denetim Kurulu üyeİeriŞube Genel kurulunun Delegeleridir.

4.

İşyerlerinin Genel Kuruldaki temsil sayısını belirlemek için, öncelikle şubenin Genel üye sayısı
delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç kişiye 1delege çıkacağını belirleyen anahtar sayı belirlenir
Daha sonra işyerinin üye sayısı, belirlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42

- şuBE GENEt KURutuNUN ToPLANMA

VE çAL|ŞMA YÖNTEMLERi

1. Şube Genel Kurulu 4 yılda bir toplanır.

2.

Genel Kurula çağn Şube Yönetim Kurulu'nca yapılır. Toplant|nIn yer, günü, saatl, gündemi, ilk
toplantlda çoğunıuk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı 5aat ile gündemi Şube
Yönetimince saptanarak toplantlya katllacak delegelere en az 15 gün önceden bİldirilir.

3.

ikı Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet raporu ve gelecek dönemIn tahmini

bütçesi de toplantl tarihinden 15 8ün önceden delegelere bildirilir.

4.

Toplantı esas ve usulleri hakkında Sendika Merkez Genel Kurulu için uygulanan esas ve usuller

uygu la n ır.

5. Delegelerin salt çoğunIuğu ile toplanır, ilk toplantlda salt çoğunluk sağlanamaz ise akinci toplantl
katılanlar ile yapıllr. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3'ünden az olamaz. olağanüstü
toplant|larda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katllanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu oran
üye veya delege tam sayısının %'ünden az olamaz. Oylama şeklinde Merkez Genel Kurulu'ndaki
yöntem uygulanlr.

MADDE 43

1.

_

ŞuBE GENEL KURuIUNUN GÖREV VE YETKiLERi

Şube Yönetim Kurulu'nun çalışma ve hesap raporları ile Denetleme Kurulu'nun raporlarını
görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya aklamamak, Disiplin kurulu'nun
raporunu görüşmek,

2.
3.
4.

Şube Yönetim, Denetleme Ve Disiplin Kurullarınln asil ve yedek üyelerİni seçmek,

Merkez Genel Kurulu'na, Şube adına katılacak delegeleri seçmek.

Şubenin kapanmasına veya başka bir şube ile birleşmesine karar veremez. Borç altına sokamaz.
şube ile ilgili sorunlarl, Merkez Genel kurulu'na iletilmek üzere dilek ve temennide bulunur.
MADDE lı4 - şUBE YöNETİM KURutuNuN oLUŞUMu
Şube Yönetim Kurulu

1.
2.

.{

Şube Başkanı

r*ry *w_

Şube Sekreteri

3.
4.
5.

Şube Mali Sekreteri
Şube Örgütlenme Sekreteri
Şube Eğitim Sekreteri

Şube Yönetim Kurulu MADDE

MADDE 45

1.
2.
3.
4.
5.

-

-

7 da belirtilen usullerle seçilir.

ŞUBE yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Genel Temsilciler Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Temsilciler Kurulu kararlarını uygular.
Şube ve bağlı illerdeki sendikaI faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlar.

Sendikalfaaliyetlerinyürütülmesi İçin gerekli harcamalarıyapar,
Şube Genel Kurulu'nu toplantlya davet eder.

Üyelik başvurularını inceler, belgelerivarsa görüş ve düşünceleriyle birlikte beş gün içinde
Merkez Yönetim Kurulu'na gönderir.

6.
7.

Şube Genel Kurulu'na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.
Şube Temsilciler Kurulu'nu gerektiğinde toplantıya çağırır. Şube ile ilgili konuları görüşü1 varılan

sonuçları Merkez Yönetim Kurulu'na bildirir.

8.

Şube temsilciler meclisini, şube delege meclisini, şube birim komiteleri mec|isini toplantıya
çağırmak.

9.

Temsilci seçimlerini, delege seçimlerini, birim komitesi seçimlerini organize etmek.

10. Seçilmiş birim komitesi üyelerini atamak.
MADDE 45 - şUBE BAşKANlN GÖREV VE YETKiLERi

1.
2.
3.
4.

Şube sınırlarındaki il ve ilçelerde sendikayı temsil eder,
Diğer Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, inceler, bilgi alır, uyarır,
Şube Temsilciler Kurulu, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

ilgili sekreterle kendigörevteri ile ilgili yazışmaları, Şube Sekreteri ile birlikte tüm yazışmaları,
Mali sekreter ile birlikte mali konulardaki yazışma ve iş|emleri imzalar.

5.

Olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak brüt asgari
ücret kadar harcamada bulunabilir. Ancak harcamalarla ilgili belgeleri üç gün içinde şube yönetim
Kurulu'na sunmakla yükümlüdür.

6.
7.

Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler verebilir.

Tüzük ve yönetmeliklerle yetkilendirildiği konularla ilgili olarak şubeye bağlı organ, kurul,
komisyon, temsilci ve kişileri toplantıya çağırabilir.

8.

Çalışma|arından dolayı Merkez ve şube yönetim kurullarına karşı sorumlu olan Şube Başkanı;
Tüzük, yönetmelikler ve anılan kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle

yükümlüdür.

L

Şube BaŞkanlnIn bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir Ve yetkilerini kullanIr.

2

Şube Yönetim Kurulu'nun toplantllarına ilişkin gündemi hazırlar, alınan kararları deftere yazdırır

3

Yazışma ve işlemlerin düzgün iş|eyişini sağlar.

4

Lr t*f*

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu toplantllarlnln gündemini hazırlayarak kurull

su na r,

5.

Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumlu olan Şube Sekreteri;
Tüzük, Yönetmelikler ve anılan Kurullar|n verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle
yükümlüdür.

MADDE 47

1.
2.
3.

-

ŞUBE MAti SEKRETERiııı

cÖnrv vı Yır«iLıRi

Şubenin mali işlerinin düzenli yürümesini sağlar,
Şube hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurur,
Şube kapsamı dahilinde sendika gelirlerinin toplanmasını ve Genel Merkezce Banka hesabına 7

(yedi) gün içerisinde yatırılmasını sağlar,

4.

Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgelerinin her ay Genel Merkeze
gönderilmesini sağlar,

5.

Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumlu olan Şube Mali
Sekreteri; Tüzük, Yönetmelikler ve anılan Yönetim Kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine
getirmekle yükümlüdür.

MADDE 48- şUBE ÖncÜııeııırvır srKRETERiNiN GÖREV VE YETKitERi

1.

Şubeye bağlı Şube Temsilciler Kurulu, ve İşyeri Kurulları ile işyeri temsilcilerinin s6ndikal
faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesine yardImcI olur,

2.

Şube üye kayıtları ve üyelikten ayrı|maİarına ilişkİn işlemleri gözetir, şube üye arşivini düzenler,
üye envanterini çlkartlr, üyelağe kabul ya da üyeıikten ayrılma başvurularlnl, tayin ve emeklilik
işlemlerini 5 (beş)gün içerisinde Sendika Merkez Yönetim Kurulu'na gönderilmesini sağlar,

3.

sendikanın aktif uğraş alanı dışında kalmış işyerlerindeki çalışanların, sendika bünyesinde
örgütlenmesıni sağlar,

4.

Şube Genel Kurulu'nun zamanlnda ve gereği gibi yapılması için Genel Örgütlenme Sekreteri ile
koordineli çalışır. Sendikanın örgütlü olmad|ğl işyerlerinde örgütlenmeyi sağlar.

MADDE 49 -şUBE EĞiTiM SEKRETERiNiN GÖREV VE YETK|LERi
şube kapsamındaki işyerlerinde çalışanlar için sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun eğitim
programları hazlrlayarak Yönetim Kurulu'nun onaylna sunar,
Onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar,
Merkez yönetim kurulu'nca planlanan ve yürütülen eğitim çalışmaları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği
kapsa mında,işyerleri ve üyelerinin sorunları ile ilgili araştırmalar yapar ve bunlara ilişkin işyeri
eğitimleri yapllmasını ve çözüm önerileri üretmesini Genel işçi Sağlığı ve iş güvenliği Sekreteri ile eş
güdünı içinde sağlar.
sendıka Merkez yönetim kurulu'nca yaylnlanan, kitap, broşür ve bü|ten gibi eğitsel yayın araçlarlnı
Şube kapsamındaki tüm üyelere ulaştlrllmaslnI sağlar,
Merkez ve Şube Yönetim Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans gibi toplantılara en

üst düzeyde katlllml sağlar,

çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğitim sekreterliğine ve Şube yönetim kurullarına karşı
sorumludur. yönetmelikler ve anllan yönetim kurullarln verdiği diğer görev ve yetkilerı yerine
getirmekle yükümlüdür.

MADDE 50

- şUBE YÖNETiM KURULUNuN ToPtANMA

ft

VE çAL|şMA YÖNTEM|

Şube Yönetim Kurulu olağan o|arak haftada bir toplanlr. Toplantt Ve çallşma yöntemi MADDE

"''fi'""r]:;'*,

ffiyl

-

7 da ki

MADDE

51-

ŞUBE GENEL DENETiM KuRutuNuN

oLUşuMu

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7
üyeden oiuşur.

yedek

MADDE 52

1.
2.
3.

- şUBE DENETiM KURuLUNuN

-

da ki esaslara göre seçi|en 3 asil 3

GÖREV YETKiLERi, ToPLANMA EsAsLARl

-

Şube Denetim Kurulu en geç 3 ayda bir toplanır.
Her Denetim sonunda Şube Yönetim Kuruluna rapor verir.

Verdiğİ Raporlarln bir suretini de, üyelere işyeri delegelerine, işyefi birim Komiteleri üyelerine
sunulmak İşyeri Sendika temsilcilerine ulaştırır.

Toplantllarınl Madde

-

7 de ki esaslar çerçevesinde yapar.

MADDE 53 -şUBE DisiPLiN KuRuLUNUN oLuşuMU

1.

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde
üyeden oluşur.

-

7 da ki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek

MADDE 54 -şuBE DisiPtiN KURuLuNuN GÖREV YETKİLERi, ToPLANMA EsAstARl
1. sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine ayklrl hareket ettiği öne sürülen sendika üyeleri

hakkında

gerekli soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar verilmek üzere
şube

Temsilciler Kurulu'na ve bilgilendirmek üzere Merkez Disiplin Kurulu'na gönderir.
2. Toplantllar|nl Madde

-

7 de ki esaslar çerçevesinde yapar.

YETKiti şuBE DANlşMA oRGANtARl
MADDE 55 -şuBE DELEGE MEctisi
1. .Şube Delege Meclisi Şube Genel Kurul Delege|erinden oluşur.

2.
3.

Senede 1defa Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır,
Toplantlya şube yönetim kuru|u 1yıl içinde yaptlğl çalışmaları kapsayan bir rapor sunar. Bu
rapor toplantldan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.

Şubenin 1 yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantlda tartlşılır. Görüşler ve öneri|er
sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenleritartlşlllr.

5.

Görevini aksatan Yöneticİ Var ise Genel Delege Meclisinin 1/5 inin yazlh istemi üzerİne

Görevden geri çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.

AYnı istem aynı yönetici hakkında bir sonraki toplant|da tekrar gerçekleşire, o yönetici Merkez
Genel kurulunda aday olurken vermiş oıduğu taahhüt gereği yöneticilik görevinden istifa eder.

MADDE 56 -şuBE TEMsiLcitER MEctis|
Şube yönetim, Denetim, Disiplin kurulu üyeleri ve işyeri sendika temsilcilerinden oluşur.

1.
2.

6 ayda bir Şube Yönetim Kurulunun çağrlsl ile toplanlr.

p

)rri/-

3.

Bu toplantılarda İşyerleri Temsilciler Kurullarının ve işyeri birim komitelerinin, sendikanın idari,
mali allşmalarl iIe ilgili karara bağ|adıklan görüş Ve önerileri tartlşlllr. Her işyeri kendi temsilciler

meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1temsilci aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.

Şube Yönetim Kurulunca uygulanmasının istendiği kararlar Madde

MADDE 57

_

1.

-

7 de ki esaslara göre alınır.

şUBE BiRiM KoMiTELERi MEçtisi

Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kuru|u üyeleri, işyeri Sendika TemsilcİleriVe Sendika
Temsilcilerine yardımcı olmak amacıyla işyeri birimlerinde oluşturulan Birim Komite üyelerinden
o

luşu r.

2.
3.

2 ytda 1 Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile o|arak toplanır.

Bu toplantllarda işyeri Temsilciler Meclisinin, işyeri Delege Meclisinin, işyeri birim komiteleri
meclisinin şubenin idari, mali Ve örgütlenme çalışmaları ile ilgili karara bağladıkları görüş Ve önerileri
tartışılır. Her işyeri kendi temsilciler meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1temsilci
aracılığıyla bu Meclise sunarlar.

4.

Şube Yönetİm Kurulunca uygulanmasının istendiği kararlar MADDE

-

7 de ki esaslara göre alınır..

işyERi zoRUNıu oRGANLARı

MADDE 58

1.

-

İşYER| sENDiKA TEMsiLciLER

MEctisi

İŞyerlerinde Yasa'nın belirlediği sayıda, üyeler tarafından seçilen sendika yönetim Kurulunca
atanan 1 baş temsilcİ ve temsilcilerden oluşur.

2.
3.

İŞYeri sendika temsilcileri üye ile Şube Yönetim Kurulu ve İşveren arasında köprü

vazifesigörür

FaaliYetlerini Ana tüzük gereği biramlerde oluşturulan birim komiteleri ile diyalog içersinde

yürütür.

MADDE 59

1.

-

işYERi DELEGE MEcLİsi

Ana tüzük gereği belirlenen sayıda ve Ana tüzük de belirlenen usullerle işyerinde
.üyeler
tarafından seçilen delegelerden oluşur.

2.

işyeri sendika Temsilcileri ile üyeler araslnda köprü vazifesi görür. Üyelerin
çalışma
koŞullarlndan Ve Tis den doğan sorunlarının halledilmesinde işyeri Sendika Temsilci|erine yardımcı

olur.

işYERi YETKiLi DANlşMA oRGANtARl

MADDE 60

1.

- işYERi BiRiM KoMiTELERi MEclisi

işyerlerinde birimler esasına göre oluşturulan, işyeri sendika temsilcilerinin ve işyeri
delegelerinin Yasa'lardan Ve Ana tüzük'den kaynaklanan sendikal görevlerine yardımcı organlardır.

2.

Birim komite üyeleri, birimde çalışan üyelerın 1/5 inden az olamaz. işyerınin özelliğine ve
üyelerin kat|llm isteğine bağll olarak bu sayı 2/5-3/5veya daha fazla olabilir.

3.
4.

olağan toplantılarını işyeri sendika temsilciler kurulunun çağırısı ile 2 ayda bir yaparlar.
Bu toplantılarda işyerindeki sendikal çalışmalar değerlendirilir. Aksayan
çalışmalar var ise görüş
ve öneriler sunulur. işyeri sendika temsilcilerinin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapılır.

(
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5.

Şube temsilciler ve Delegeler Meclisine sunulmak üzere sendikal çalışmalarla il8ili görüş Ve
önerileri karar altına alır

6.

Şube Yönetim Kurulunca işyeri ile ilgİli uygulanmaslnln istendiği kararlar MADDE
esaslara göre alınır.

-

7 da ki

Birim komitesi üyesi olmayan üyelerin, temsilci ve delege seçiminde aday olmaması esas alınır Ancak
bu üyenin temsilci ve delege adayı olmasının önünde engel teşkil etmez.

7.BöLüM
OLAĞANÜSTÜ GENEL XURULLAR

MADDE 51 - OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLAR|

]..

Merkez Yönetim veya Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul
delegelerinin 1/5'İnin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde yazılı istekteki konularl öncelikle
görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanlr. olağanüstü Genel Kurul toplantısı için
yapllan isteklerde toplantlnln yapllma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu
taraflndan yaplllr.

2.
3.

Olağanüstü Genel Kurul çağrısında belirtilen gündem maddelerinde MYK'ca eksiltme yapılamaz.

Gündem dışı konular görüşülemez. Önerilerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel Kurul
toplantlslnda da olağan Genel Kurul Toplantlsl hükümleri geçerlidir.

otAĞANÜsTÜ şuBE GENEL KURuLuNuN ToPLANMA EsAsLARl
şube yönetim kurulu veya Şube Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da Şube Genel
kurul delegelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanlr. Çağrıda Genel Merkezdeki
yöntem uygulanlr.
MADDE 62

_

8.BötÜM
MAti HÜKüMtER
MADDE 63 - sENDixııııııu e sıinı.rni
1.

Üyelik aidatı,

2.Dayanışma aidatı,

3.0nur üyelerinin aidatı,
4.Faaliyetlerden sağlayacağı gelirler,
5.Malvarlığının devir, temIik ve satışından doğan gelirler,
5.Kanunun olanak verdiği bağışlar ve diğer gelirler.

MADDE 64 - ÜYEtiK AiDATl

r ffi6* ftr

ÜYe aidat tutarı, üyenin bir günlük bürüt ücretinin yarısıdır. Dayanışma aidatı tutarı üyelik aidatı

kadardır.

,{

MADDE 65 - G|DERLER
1.Sendikal faaliyeti yürütmek için yapılan harcamalar,
2.Üst örgüte ödenen aidatlar,
3.Toplu sözleşmelerle ilgili masraflar,
4.Grev Ve Lokavt hallerinde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödentiler,
5.Basln-Yayln dahil eğitim masrafları (Gelirlerin en az %15'i eğitim için kullanılır),
5.Sendikanın amaç Ve ana tüzüğünden doğan diğer masraflar,
7.Sendika amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç Veremez,

MADDE 56 _ TuTULMAsl zoRuNLu otAN DEFTER DosYA VE KAY|TLAR
1.Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi,

2.Zorunlu kurulların karariarının numara ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar defterleri
3.Gelen ve giden evrak ile zimmet defteri,

4.Aidat, yevmiye, envanter defterive defter-i kebir defterlerive bunlarln tutulduğu dosyalar.
MADDE 57 _YÖNETici, UZMAN VE PERsoNELE ÖDENEcEK ÜcRET, TAZMiNAT,
VE HARclRAHLARlNlN MiKTARLAR|NlN BEtiRLENME EsAsLAR|

YottuK

1.sendika yöneticive uzmanlarının ücretleri, Genel Merkez Genel kurulunca belirlenir.
2.Ücretler işkolunda çalışan en yüksek sendika üyesinin ücretinden fazla olamaz.
3.sendika yöneticilerinın hizmet tazminatlarl, kıdem tazminatl tavan slnlrlnl aşamaz.

9.BötÜM
MADDE 58 - TÜzüx oeĞişİxı.İĞi
sendikanın feshi veya bir başka sendika ile birleşmesi halinde uygulanacak
esaslar
1. Tüzük değişikliği sendıka Merkez Genel kurulu'nun üye/delege
tam sayısının salt çoğunluğunun
oyu ile yapılır.

2. Fesih Ve tasfiye halinde karar; Merkez Genel Kurulu'nun üye/delege tam
saylslnın salt
Çoğunluğunun oYu ile alınır. Bu durumda sendikanın taşınır ve taşınmaz malları(Türkiye insan Hakları
Vakfı)'na bağışlanır.

tr

MADDE 59 - KoNFEDERASYoNA KAT|LMA, utUstARARAsl KuRUtuştARA
ÜYE otMA VE AYR|LMA
EsAstARl iı-e ile iı.i HÜKÜMtER.
Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterli|ik oyu ile sendika
konfederasyonlara ve
uluslararası kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten ayrılabilir

a=fr {l,

MADDE 70_ sENDiKANıN KuRucUtARl

ADı soYADl
L

Gökay Çakır

2

Erdoğan Çapaklı

3

Resul Demir

4

serdar Atıcı

5

Mehmet
Özdemir

T.c

No

TAHsıtİ

MESLEĞı

iıı< oı<uı

EmekliMadenci

19226882468

Ortaokul

Maden İşçisi

54940674920

Lise

Maden İşçisi

YüksekokuI

Maden İşçisi

Ortaokul

Maden İşçisi

L9760498712

t7740536676

t76t5347Iı5

ADREsı

Atatürk Dr. ÇeIik Bilek Sok.No.9
Soma -Manisa
13 EyIül mah. Köse sok. No:1/1

Soma/Manisa
Cuma Mah. Şahan sok. no/lS
Soma / Manisa
13 Eylül mah. Kiraz sok. No:5
Soma /Manisa

Fatih Mah. İmamlar.sok.No:24.
katl.d.

5

Engin Köse

20024489896

ilkokuı

Maden İşçisi

7

Adem Dadaklı

4ot7t937866

ilkokuı

Maden İşçisi

V. %

k{y

1. Kı nı

k/İzrvı İ n

Namazg6h Mah. Pekin sok.
No:34 Soma /Manisa

Namazgah Mah. Zübeyde Hanım

Cad.No.61Soma Manisa

