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LOJISTIK IŞ

Tüzüğü

37

BIRINCI BÖLÜM
Tanı mlar
MADDE 1-SENDIKANIN ADI:
Sendikan ı n ad ı : HAVA DEMİ RYOLU KARA TAŞ IMACILIĞ I VE KARGO KURYE IŞ

ÇILERI SENDIKASI'd ı r.

4-

Sendikanı n kı saltı lm ış ad ı : LOJ İ STİ K — IŞ
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HAVA DEMIRYOLU KARA TAŞIMACILIĞI VE KARGO KURYE IŞÇILERI SENDIKASI

MADDE 2-SENDIKANIN GENEL MERKEZI:

Sendikanı n Genel Merkezi Ragı p Tüzün Mah Akı n Cad Levent Sok No:117/3 Yenimahalle/ANKARA adresindedir. Sendikan
ın
Genel Merkezi, Genel Kurul kararı yla baş ka bir ile nakledilebilir.

59

MADDE 3-SENDIKANIN KAPSADIĞI IŞKOLU:

05

Sendika, 6356 Sayı lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 4. Maddesi ve bu maddede belirtilen 1 Say
ı lı Cetvel 'de
gösterilen, 15 sı ra numaralı "TAŞIMACILIK" iş kolunda Türkiye çap ı nda faaliyet gösterir.
Sendikan ı n faaliyet göstereceğ i alan; Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu uyarı nca çı kartı lan iş
kolları yönetmeliğinde
"Taşı macı l ı k" iş kolunda gösterilen tüm iş leri, bu işlerde ası l iş e yardı mcı iş leri ve bu iş yerlerinde çalışan
işçileri kapsar,

12

IKINCI BÖLÜM
Amaç, Ilke, Görev ve Yetkileri
MADDE 4-AMAÇ VE ILKELER:
A- AMAÇ

37

LOJISTIK — İŞ insan hakları na, evrensel hukuk ilkelerine, temel hak ve hürriyetlere dayal ı
demokratik laik ve sosyal hukuk
devletine ve ülke bütünlüğ üne içtenlikle inanı r. Sendikal faaliyetlerinde üyelerinin hak ve menfaatlerini çoğulcu
ve özgürlükçü
demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. insan ı ve emeği
yüce değer olarak kabul
eder. Bu amaca ulaş mak için yenilikçi, ilkeli ve kararl ı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

4-

E- ILKELER
Çal ış manı n toplumun temel değeri sayı lması , üretimi ve verimliliğ i toplumsal sorumluluk sayan bir anlay
ışı n
benimsenmesi ve çal ışma koş ulları n ı n iyileştirilmesi, çalışanları n hak ve menfaatlerinin korunup, geli ştirilmesi,
insan onuruna yara şı r
adil bir ücret sağlanması için çaba sarf eder,

59

Üyelerinin beden ve ruh sağl ığı n ı n korunması nı sağlayacak tedbirleri al ı r,
c-Üyelerinin geleceğe güvenle bakmaları n ı sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye yönelik çalış
malar yapar,
Üyelerinin; mesleki ve teknik eğ itimi ile nitelikli iş gücünü geliştirerek bilgi çağı na hazı rlanması , ekonomik, sosyal ve

05

kültürel ihtiyaçları n ı n giderilmesini sağlar,

12

Yaşad ığı m ı z toplumsal çevre ile iliş kilerin geliş tirilmesi, sendikal etkinliklerin işyeri sı n ı rları n ı aşarak
tüm toplumu ve
toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması , sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birli
ği imkanları n ı n
geliştirilmesine çalışı r,
Kamu ve özel sektörde savUnma ve güvenlik i ş leri iş koluna giren tüm işyerlerinde SGK'ya tabi iş çi olarak çalıştı rı lan ve
çalış an tüm personeli bir çatı altı nda toplamak.

37

Demokrasinin vazgeçilmez şartı olarak Ülkemizde ve iş kolumuzda tüm çalış anları n sorumluluk ve örgütlülük bilinciyle
çağdaş sendikal haklara kavuşturulması , sendikal hareketin güçlenip geli ştirilmesi, dünyadaki iş
çi hareketinin ve sendikaları n kazandığı
bilgi ve birikimlerden yararlanı lması nı sağlar,
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Toplumumuzun, tarihsel birikimini ve kimliğini yansı tacak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel geliş mesini sağlayacak
adaletli, özgurlükçü, çoğ ulcu bir demokratikleş me ile, bunun gerektirdiğ i her alanda ve kurumsal düzeyde yeniden yap
ı lanması nin
sağlanması na çal ışı r,
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işyerlerinde endüstriyel demokrasinin, ülkede çoğulcu ve katı l ı mcı demokrasinin tüm kurum ve kurallar
ı yla yerleş mesi,
ilkelerini benimser ve bunlar için demokratik yollardan mücadele verir.
j-Dil, ı rk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi dü ş ünce, felsefi inanç, din ve mezhep fark ı
gözetmeksizin, tüm üyelerinin,
emeğin üretim içindeki değeri ile birey olarak hak ve menfaatlerini korumak amacı
yla ortak davranma bilincini değiştirmek için
çal ış malar
yapar,
k-Engellilerin çal ış ma yaşamı na en uygun koş ullarda katı l ı m ı nı sağlamayı , engellerinden kaynaklanan sorunlar
ı na çözüm
üretmeyi ve olanaklar sunmayı amaçlar,
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MADDE 5-GÖREV VE YETKILERI:
Sendikanı n başl ı ca görev ve yetkileri şunlardı r:
Toplu İş Sözleş mesi akdetmek,

Toplu İş Sözleş mesi uyuş mazl ı kları nda, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullar
orga nları na baş vurmak,

ı na, iş mahkemelerine ve diğer yargı

37

Çalıştı rmayı doğ uran hukuki münasebetlerle ilgili hususlarda Sosyal Güvenlik, emeklilik ve benzeri haklar
ı n kullan ı lması ile
ı lgı li olarak üyelerine ve mirasç ı lanna adIT yard ı mda bulunmak,
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Bağış ta bulunmamak kayd ı yla evlenme, doğum, hastalı k, ihtiyarl ı
k, ölüm, sakatlı k, işsizlik gibi hallerde yard ı m ve eğitim
amaçlı sand ı klar kurulması na nakit mevcudunun 6356 Sayı l ı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanununda öngörülen miktardan fazla
olmamak koş ulu ile kredi vermek.
Greve karar vermek ve grevi yönetmek,

Üyelerin mesleki bilgilerini art ı racak, milli tasarruf ve yat ı rı m ı n geliş mesine, reel verimliliğ

05

59

in artması na hizmet edecek kurs
ve konferanslar duzenlemek, sağlı k ve spor tesisleri, kütüphane kurmak, amaç ve ilkeleri ve faaliyetleri do
ğ rultusunda radyo ve
televizyon kurma kurulu radyo ve televizyonlara program haz ı rlamak, gazete, mecmua, dergi, bülten, broş ür, afiş
vb. bası n ve yayı n
organları çı karmak ve yayı nlamak. işçilerin boş zamanları nı iyi ve faydalı
bir biçimde geçirmeleri için imkbinlar sa ğlamak, vakı f, enstitü
ve iktisadi iş letme kurmak, diğ
er kurumlarca düzenlenen bu amaçlara uygun etkinliklere maddi ve manevi olarak desteklemek,
Bağışta bulunmamak kayd ı yla üyeleri için kooperatifler kurulması na yardı
m etmek ve kooperatiflere kredi vermek
suretiyle yard ı mcı olmak,

12

Amaç ve görevlerinin gerektirdiğ i her çeş it mülk edinmek, ipotek almak veya ipotek vermek, her çeşit (taşıt,
ihtiyaç, konut,
makine vb.) banka kredisi kullanmak, nakit karşı lığı veya diğer teminatlarla kredi kullanmak,
O Sendika mensuplar ı n ı n aile fertleri de sendikan ı n manevi (iyeleridir. Bu itibarla mensupları
ve aile fertlerinin kültürel,

37

sosyal ve ekonomik duzeyierini yükseltmek için gerekli tesisleri kurmak ve i ş letmek, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu
amaçlara hizmet edecek vakı f kurmak ve vakı f kuruluş u için ilgili mevzuatta belirlenen miktarda asgari mal varl
ığı n ı vakfetmek, ayrı ca
kurulacak olan vakf ı n devaml ı l ığı n ı n sağlanması amacıyla gerekli malvarl ığı n ı vakfetmek,
Nakit mevcudunun % 40'ı ndan fazla olmamak kayd ı yla sı nai ve iktisadi teş ebbüslere yatı rı mlar yapmak,

4-

Uluslararası işçi kuruluşları na üye olmak üyelikten ayrı lmak, üyesi bulunduğ u Uluslararası işçi
kuruluşları na delege,
temsilci ve gözlemci göndermek davet etmek,
I) Mevzuat ve uluslararas ı antlaş ma hükümlerine göre toplanan kurullara ve toplant ı lara temsilci göndermek,
nı) Teş kilatlan ı lan iş yerlerinde sendika temsilcilerini atamak ve görevden almak,

59

Sendikan ı n üye olduğ u Konfederasyonla veya üye i şçi sendikaları ile dayanış mak gerektiğ
inde uzman araç-gereç tahsis
etmek ve borç vermek ile mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan sair görev ve yetkileri kullanmak sendika faaliyetlerinden
yararlandı rma konusunda üyeleri aras ı nda eşitliğe uymak zorundadı r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Tüzel kiş i olarak genel hukümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,
ö) Yönetim Kurulu kararı ile nakit mevcudunun %10'unu a şmamak kaydı yla yurt içi ve yurt dışı ndaki doğ
al afet bölgelerine
doğ rudan veya yetkili makamlar arac ı lığı yla konut, eğ itim, sağl ı k tesisi kurulması amacı
yla ayni ve nakdi yard ı mda bulunmak,

Üyelik
MADDE 6-SENDIKAYA ÜYE OLMAK:
Sendikaya üye olabilmek için aş ağı da belirtilen nitelikler gerekmektedir:

37

Sendika tüzüğ ünün 3, maddesinde belirtilen i ş koluna dânil işyerlerinde, Sendikalar ve Toplu İş Sözleş
mesi Kanununun 2.
maddesindeki tarife uygun işçi olarak fiilen çalışmak,

4-

6356 sayı lı Kanunun 2. maddesinde belirtilen niteliğe sahip ve "15" nolu "Taşı macı lı
k" işkolunda çalışan 15 yaşı n ı
doldurmuş iş çiler sendikaya üye olabilirler.
Sendika Tüzüğ ü esasları na ve Tüzüğe bağlı yönetmeliklerde yer alm ış
hukümlerin aksine hareket etmeyeceğini kabul
etmek,

59

Üye olmak isteyen iş çi, Çal ış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı nca sağ lanacak elektronik baş
vuru sistemine e-Devlet kapı sı
üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Sendika Tüzüğ ünde belirlenen yetkili organ
ı n kabulü ile e-Devlet üzerinden kazan ı l ı r.
Üyelik için yapı lan başvuru en çok 30 gün içinde sendika yönetim kurulu taraf ı
ndan reddedilmediği takdirde, üyelik istemi kabul edilmi ş
sayı l ı r.
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Sendika aleyhine faaliyette bulunanlar ile sendika ve tüzüğ ünü benimsemediğini ifade ederek sı rf toplu iş sözleşmesinden
yararlanmbk için üyelik başvurusu yapanları n üyeliğ i kabul edilemez. Hakl ı
bir sebep gösterilmeden üyelik kabul edilmeyen işçinin bu
kararı kendisine tebliğ tarihinden 30 gün içinde mahalli iş mahkemesine dava açma hakk
ı vardı r.
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Üyeliğe kabul edilen iş çiler toplu iş sözleş mesi yetkisi al
ı nan veya toplu iş sözleş mesi bulunan iş
verenlere bildirilir ve talebi
halinde bir nüshas ı işçiye

37

Üyelik aidat ı n ı maksatlı olarak muntazam ödemeyenler, sendikan
ı n sağ layacağı hak ve menfaatlerden istifade edemezler,
Sendikanı n üyelik aidat ı nı Tüzüğ ün esasları
na göre ödemeyen üyeler, Sendikan ı n Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu,
Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu ile Ş ube organları nda görev alamazlar.
I) Üyeler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlar ı na, sendika tüzüğ üne ve bu tüzük do
ğ rultusunda çı karı lmış yönetmeliklere
uygun hareket etmeyi kabul ederler.
MADDE 7-0YELIKTEN AYRILMA:
Üyelikten ayrı lma ihtiyaridir. Ancak, a şağı

daki hususlara riayet etmek suretiyle istifa yap ı lması gerekir:
üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E -Devlet kap ısı üzerinden
yapı lan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı
olarak Çal ış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı na ve Sendikaya ula
şı r.
üyelik-ten ayrı lma, Sendikaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerli olur. Bu durumda istifa eden i
şçi 1 ay daha
aidat ödemek zorundad ı r.

59
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işçi e-Devlet kap ı sı

MADDE 8-ÜYELIK HAKKI NI KAYBETM E:
Sendika üyelerinden:

05

Sendikanı n Kurulu bulunduğu "Taşı macı l ı k" iş kolunda kurulu di
ğer bir sendikan ı n kurucu heyetinde veya kuruluş ları n
herhangi biriminde görevli olduğ u tespit edilenlerin sendika yönetim kurulunun karar
ı ile
Haklı bir sebep olmaksı zı n 3 ay süre ile aidatları nı ödemeyen iş
çinin sendika üyeliğ i, sendika yönetim kurulunun teklifi ve
disiplin kurulu karar ı ile üyelik hakları askı ya alı nı r, hakları
nda nihai karar genel kurulca verilir.

37
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Sosyal Güvenlik Kurumundan yeş illik veya malullük ayl ığı ya da toptan ödeme alarak i
şten ayrı lan iş çilerin sendika üyeli ği
sona erer. Ancak, çal ış maya devam edenler ile Sendika ve ş
ubelerinin yönetim, denetim ve disiplin kurullar ı ndaki görevleri sı rası nda
yaşlı lı k veya malullük ayl ığı ya da toptan ödeme alanlar ı n üyeliğ
i, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.
Sendika üyesi iş çinin bir yı l ı aş an bir süre ile işsiz kalması üyeliğini sona erdirir.
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Sendikaya Üye olmak şartları nı gösteren 5. maddede yazı lı
nitelikleri kaybedenlerin üyelik hakları düşer.
Konfederasyon, Sendika ve Ş ube, Yönetim Kurullar ı ile bunları
n denetleme ve disiplin kurullar ı nda görev olmaları ndan dolayı
işyerinden ayrı lan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik s
ı fatları üyelik vecibelerini yerine getirmek
kaydı yla devam eder.
Yukarı da fı kralarda belirtilen esaslara uygun halleri tespit edilen üyelerin üyelik durumlar
ı genel yönetim kurulunca
görüş ülür ve üyelik hakları askı ya alı nı r.
MADDE 9-ÜYELIĞIN ASKIYA ALI NMASI HALLERI:
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Muvazzaf askerlik, hastal ı k, ücretsiz izin hizmet akdinin ask ı ya al ı nması, işçi veya iş
veren tarafı ndan feshi gibi nedenlerle
işyerinden ayrı lan veya hizmet akdi devam etmekle bilirlikte ücrete hak kazanamayan üyelerden aidat kesilmez.

05

Muvazzaf askerlik süresince işçinin sendika üyeliği askı ya al ı n ı r.
Sendika üyesi iş çinin geçici olarak işsiz kalması veya sendika faaliyet alan
ı içinde kalmak şartı yla, baş ka bir işe geçmesi
sendika üyeliğ ini etkilemez.
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Muvazzaf askerlik, hastal ı k, ücretsiz izin, hizmet akdinin askı ya alı nması, işçi veya işveren
taraf ı ndan feshi gibi nedenlerle
işyerinden ayrı lan veya hizmet akdi devam etmekle birlikte ücrete hak kazanamayan üyelerden aidat kesilmez.
MADDE 10-ÜYELIKTEN ÇIKARMA:

Sendika Tüzük ve Yönetmeliklerine ayk ı rı hareketlerde bulunan 11. maddede sayı lı
fiilleri iş leyen sendika üyeleri, genel kurul
kararı ile aşağı daki usuller izlenerek üyelikten ihraç edilir:

37

Sendikanı n Kurulu bulunduğu iş kolunda kurulu diğer bir sendikanı
n kurucu heyetinde veya bu kuruluşları n herhangi bir
biriminde görevli olduğ u tespit edilenlerin üyeliğ i yönetim kurulunca askı ya alı
nı r ve üyelikten ihraç talebiyle Genel Kurul'a sevk
edilirler. Üyelikten ihraç kararı genel kurul tarafı ndan verilir.
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Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri hakkı nda, Genel Disiplin kurulu veya
Genel Yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca ihracı na karar verilir. Bu durumda olan ki
ş ilerin sendikadaki görevleri disiplin
kurulu kararı ile askı ya alı n ı r, yerine yedekten üye göreve çağrı l ı r.

37
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Sendika üyeleri, Ş ube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri hakkı nda
ş ube disiplin kurulunun veya resen Genel
Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Disiplin Kurulunun onayı üZerine, Genel Kurulca ihraç kararı
verilir.
Oyelikten ihraç kararlar ı, e-Devlet kapı sı üzerinden Çal ış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
ığı 'na elektronik ortamda bildirilir ve
çı karı lana yazı ile tebliğ edilir. Çı karı lma kararı na karşı üye, kararı
n tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir.
Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çı karı lıma kararı kesinleş
inceye kadar devam eder.
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MADDE 11-IHRACI VE GÖREVDEN EL CEKTIRMEYI GEREKTIREN HALLER:
Sendikanı n - gaye ve prensiplerine aykı rı davran ışta bulunmak,
Sendika ve bunlara dayan ı larak çı karı lan yönetmelik ve yetkili organlar ı

MADDE 12-SENDIKANIN TEŞKILAT VE ORGANLARI:

4-
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n kararları na aykı rı davran ışta bulunmak,
Sendikan ı n amaçları na ulaş ması na veya geliş mesine engel olacak eylem veya çal
ış malarda bulunmak,
Sendikayı kişisel çı karları için kullanmak,
Sendika Genel Ba ş kan ı , Genel Yönetim Kurulu, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerine ve
Şube Başkanları ve Şube
Yöneticileri hakkı nda sözlü hakaret ve faaliyet, ası lsı z ihbar, şikayet ve bunları
tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
Sendika sı rları nı açığ a vurmak veya sendikan ı n geleceğini tehlikeye dü
ş ürecek eylem ve çalış malarda bulunmak.
üyeler arası nda birlik dayan ış ma ve yardı mlaşmayı bozucu davran ış
veya beyanlarda bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu ve Istiş ari Organlar

59

Sendika Genel Merkezi, Şube, Bölge, İ l ve ilçe Temsilciliği; üyeleri ile bir bütündür. Sendikan
ı n organları

A) SENDIKA ORGANLARI:
Genel Merkez

05

Şube
Bölge Temsilciliği
İ l ve ilçe Temsilcilikleri

12

B) SENDIKA ZORUNLU ORGANLARI:
Merkez Genel Kurulu
Genel Yönetim Kurulu
Genel Denetleme Kurulu

37

Genel Disiplin Kurulu

C) ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI:
Şube Genel Kurulu,
Şube Yönetim Kurulu,

4-

Şube Denetleme Kurulu,
Ş ube Disiplin Kurulu.

D) ISTİŞARI ORGANLARI

59

Baş kanlar Kurulu,

şunlard ı r:

Genişletilmiş Baş kanlar Kurulu,
Temsilciler Meclisi,

f-Engelli Komitesi,

05

Kadı n Komitesi,
Gençlik Komitesi,

MADDE 13-BAŞKANLAR KURULU VE TEMSILCILER MECLISI:

12

A- Başkanlar Kurulu

37

Baş kanlar Kurulu; Sendika Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu,
Şube Baş kanları n, Bölge Temsilcilikleri ve il
Temsilciliklerinden oluş ur. Baş kanlar Kuruluna Genel Baş kan veya görevlendireceğ
i sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birisi
baş kanl ı k eder.

B-Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

4-

Geniş letilmiş Baş kanlar Kurulu; Ba ş kanlar Kurulu Üyeleri, Genel Disiplin Kurulu Asil üyeleri,
Şube baş kanları , Bölge
Temsilcilikleri, il ve ilçe Temsilcilikleri Genel Yönetim Kurulunca gündem ile ilgili olarak kurula kat ı lması na ihtiyaç duyulanlardan olu
ş ur.
Baş kanlar Kurulu ve Geni ş letilmiş Baş kanlar Kurulu Genel Yönetim Kurulunun tespit edece
ği gün, saat ve yerde belirlenen
gündemle toplan ı r.
Baş kanlar Kurulu ve Geni ş letilmiş Baş kanlar Kurulunun görüşeceğ
i konular tavsiye ve teklif niteli ğinde Genel Yönetim
Kuruluna sunulur.
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Baş kanlar Kurulu ve Geniş letilmiş Başkanlar Kurulu istişare bir organdı r.

4

12
05
59
4

Temsilciler Meclisi:
Temsilciler meclisi iş yeri baş temsilcileri veya iş yeri temsilcilerinin kat ı lı m ı

yla Genel Yönetim Kurulunca belirtilen tarih ve
yerde bölgesel düzeyde veya sektör baz ı nda toplanı r. Gündem Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Ayr
ı ca Şube Baş kan ı, Bölge, İ l ve
ilçe Temsilcileri de kendi bölgesinde bulunan işyeri temsilcileri ile her ay yapacaklar ı toplantı
larda gündemindeki konular ı görüş ür
sonuçları bir rapor halinde Genel Yönetim Kuruluna sunarlar.

37

Kadı n Komitesi:
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Sendikamizin üyelerinden gerektiğinde uzmanları ndan genel yönetim kurulunca belirlenecek say
ı daki kad ı n tarafı ndan
genel merkezde ve ş ube baş kanlı kları ile il temsilciliklerinde kurulabilir. Atamalar ı
ve görevden alı nmaları genel yönetim kurulu karar ı
ile olur. Kad ı n komiteleri özellikler sendikam ı z üyesi ve diğer kadı nları
n çalı ma iliş kilerinden, örf, adetten ve içtima hayattan doğan
sorunları n ı n çözümü ile yaş am kalitelerinin artı rı lması na dair çalış
malar yapar.
Gençlik Komitesi:

59

Sendikam ı z üyelerinden ve gerektiğinde çalış
anlardan genel yönetim kurulunca belirlenecek sayı daki 18-35 yaş
arası ndakilerden oluş ur.
Genel merkezde ve ş ube baş kanlı kları ile il temsilciliklerinde kurulabilir atanmalar
ı görevden al ı nmaları genel yönetim kurulu kararı
ile olur.
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Gençlik komiteleri özellikle sendikam ı z üyesi ve diğer gençlerin çal ışma iliş
kilerinden örf adetten ve ictimal hayattan doğan
sorumlulukları nı n çözümü ile yaş am kalitelerinin artması na dair çal ışmalar yapar.
F-Engelli Komitesi:
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Sendikam ı z üyelerinden ve gerektiğinde çal ış anlardan genel yönetim kurulunca belirlenecek say
ı daki engelli üyelerden
oluş ur. Genel merkezde ve şube başkanl ı kları ile il temsilciliklerinde kurulabilir atanmalar
ı görevden alı nmaları genel yönetim kurulu
kararı ile olur.
malar yapar.

37

Engelli çalışanları n sorunları n ı n çözümü ile yaşam kalitelerinin art ı nlması na dair çalış
BEŞINCI BÖLÜM

Merkez Genel Kurulu
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MADDE 14-MERKEZ GENEL KURUL:

Merkez genel kurulu, sendikan ı n en yetkili organı d ı r.

A) GENEL KURULUN OLUŞUMU

59

Bir önceki genel kurulda seçilmiş olup doğal delege sı fatı taşı yan Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel
Disiplin Kurulu üyeleri;

B) DELEGE SEÇIMI

05

Merkez Genel Kurul, sendikanı n toplam üye sayı sı Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin
Kurulu üyeleri ile birlikte 1000 ki ş iden az ise üyelerden, 1000 kiş iden çok ise delegelerden oluşur.
Delegelerin seçim ş ekli ve usulü ile sahip olmalar ı gereken ş
artlar merkez genel kurulunca kabul edilen ve bu tüzüğün eki
olan genel kurul ve delege seçim yönetmeliğinde belirlenmiştir.
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Delegelerin delegelik s ı fatları , seçildikleri genel kuruldan başlar. Müteakip olağ

an genel kurul için yapı lacak delege seçimi

tarihine kadar devam eder.

MADDE 15-MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANTI TARZ':
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Merkez Genel Kurulu olağan olarak; 4 yı lda bir Genel Yönetim Kurulunun kararı
yla sendika web sitesinde ilan edilmek
ve/veya delegeler elden tebligat ve/veya iadeli-taahhütlü posta yolu tebligat edilmek suretiyle tespit edilen gün, saat ve yerde yap ı l ı r.
Sendika Genel Kurulu Sendikan ı n genel merkezinin bulunduğ u il sı n ı rları içinde yapı l ı r. Olağ
anüstü Genel Kurul Genel Yönetim Kurulu
Genel Denetleme Kurulu (Denetleme kurulu bu yetkilerini 28. maddenin 'b' f ı krası nda yazı l ı halde kullanabilir) gerekli görüldü
ğü
hallerde yahut Genel Kurul delegelerinin 1/5 yaz ı lı isteği üzerine toplanı r olağanüstü genel kurulda sadece gündemde belirtilen
maddeler görüş ülür.. Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplant ı
tarihine 6 aydan az süre kalması halinde olağanüstü genel kurula
gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine al ı nı r. Genel kurul toplantı
sı arası ndaki döneme ait faaliyet
ve hesap raporları yeminli mali müşavir raporu ile denetleme kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifini genel kurula
katı lacak delegelere toplant ı tarihinden 15 gün önce gönderilmesi zorunludur. Birinci toplant
ı da çoğunluk sağ lanamazsa en geç 15
gün sonraya bı rakı l ı r keyfiyet mahallin mülki amirine bildirilir.
Seçim yapı lacak Genel Kurul toplant ı ları ndan en az 15 gün önce, Genel Kurula kat
ı lacak üye ve delegeleri belirleyen listeler ile
toplantı n ı n gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmad ığı takdirde, yapı
lacak ikinci toplantı ya iliş kin hususlar' belirten bir yaz ı ile
birlikte iki nüsha olarak o yerin seçim kurulu ba şkanı olan hakime tevdi edilir. Onaylanan liste ile toplant
ı ya ilişkin diğer hususlar, Genel
Kurulun toplant ı tarihinden önce sendika binas ı nda üç gün ilan edilir.
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MADDE 16-GENEL KURUL ÇALİŞMA TARZI:
Genel Kurul, genel ba ş kan veya görevlendireceğ i bir üye açar. Yoklama yapar, ço
ğunluk mevcut ise genel kurul toplant ı sı nı
yönetmek üzere açı k oyla seçilecek bir baş kan, iki baş kan vekili ve yeteri kadar üyeden olu
şan başkanl ı k divanı teş ekkül ettirilir. Genel
Kurul toplant ı nisabı , genel kurul delege salt çoğunluğudur. İ lk toplantı
da yeter sayı sağ lanamazsa ikinci toplantı en çok 15 gün sonraya
bı rakı lı r. Ancak, ikinci toplantı ya katı lanları n sayı sı delege tam sayısı nı
n 1/3'unden az olamaz.

59
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37

Genel Kurul gündemine yeni madde ilavesi, mevcut delegelerin 1/101 u tarafı ndan yazı lı teklif yapı
lması na, gündeme
konulmuş olan bir maddenin ç ı karı lması ise toplantı da hazı
r bulunan delegelerin 2/31(inun yazı l ı teklifi ile olur. Genel Kurul kararlar ı
Tüzükte aksine hüküm bulunmad ığı hallerde, mevcut bulunan delegelerin yar
ı dan fazIası n ı n oyu ile kabul edilir. Ancak, bu sayı delege
tam sayısı n ı n 1/4'ünden az olamaz. Genel Kurulda kararlar, organlar
ı n seçilmesi hariç, açı k oyla yapı lı r. Organları n seçimleri, kapal ı oy
açı k tasnif ile yargı gözetiminde yap ı l ı
r. Genel Kurulda, zorunlu organlara seçilen üyeler kadar, yedek üyeler 'de seçilir.
Genel kurul, toplant ı gündemindeki konuları , genel kurul delegeleri taraf ı
ndan ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor
halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teş ekkül ettirebilir. Komisyonlar, raporlar
ı n ı hazı rlad ı ktan sonra, genel kurula
sunulur. Komisyon, kendi üyeleri arası nda bir baş kan, bir raportör seçerek çal ış maları
na devam eder. Komisyonları n raporları, genel
kurulda görüş üp karar bağlanmad ı kça geçerli değ ildir. Komisyonlara, genel kurul delegelesi olamayanlar seçilemez.
Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler bu gibi hallerde uzmanlar
ı n oy hakkı yoktur
komisyonları n üye sayı sı genel kurulca tespit edilir.
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Genel kurulun görüş me kararı ile oylama neticeleri genel kurul kararları n ı n yazı lması
na mahsus karar defterlerine veya tutanağa geçilir
bu hususa mahsus karar defterleri veya tutanaklar genel kurul ba ş kanl ı k divanı nca imza edilir.
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Merkez genel kurul baş kanlı k divan ı nı merkez genel kurul delegelerinden LO.liSTİ K — iş sendikası
genel başkanl ığı yapanlar
veya dost ve kardeş kuruluş ları nı n yöneticilerinden seçilir.
MADDE 17-MERKEZ GENEL KURULUNUN YETKILERI:
Tüzükte değiş iklik yapmak,

37

Sendikan ı n feshine karar vermek, (fesih için Genel Kurulun toplantı yeter sayısı üye veya delege tam sayısı
nı n salt

çoğunluğudur.
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Türkiye'de ve baş ka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak üst kuruluşlara ve sosyal kuruluş lara kurucu olmaya, katı
lmaya
yahut ayrı lmaya karar vermek. (Bunun için Genel Kurula kat ı lanları n en az 2/3'unün bu yönde karar vermesi
şarttı r.)
Genel disiplin kurulu kararı na yapı lacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak,
Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve yeminli mali mü şavir raporlann ı görüş üp karara bağ lamak, yöneticileri
ibra etmek veya hakları nda dava açı lması na karar vermek,
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Bu Tüzükte yazı lı gaye ve prensip ve yetkilerin gerçekleş mesi yolunda sendika yöneticilere ve sendika organlar
ı na talimat
vermek ve sair lüzumlu karaları almak, sendika ad ı na, gayrimenkul alı m ve satı m ı na karar vermek, bu konuda genel yönetim kuruluna
yetki vermek,
Sendika organları nda görev alan ve alacak olan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk ve ödenekleri tespit
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etmek, tahmini bütçeyi görüş üp karara bağlamak.

Organları n ve üst kurul delegelerinin seçimini yapmak.
Şube açmak, ş ubeye bağlanacak iş yerlerini tespit etmek ş ubelerinin faaliyette bulundukları işyerlerinin özelliklerini
dağı lı m ı n ı geliş me olanakları nı çalışma şartları n ı aidat ödeyen üye ve iş çi sayı ları n ı aidat ödeyen üye ve iş çi sayı
ları ndaki değişimi ve
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gelir ve giderlerini ve bunun gibi hususlan ayrı ayrı veya birlikte değerlendirmek suretiyle ş ubelerin birleş tirilmesine veya
kapatı lması na karar vermek üye sayısı 250 altı na düşen ve geliş me, üye kaydetme kabiliyeti kalmayan
ş ubeleri kapatmak, bu konuda

tüzükte belirlenen esaslar doğ rultusunda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

37

Mevzuat veya Tüzük gereğince Genel Kurul tarafı ndan yapı lması belirtileri diğer iş lemlerin, yerine getirilmesine karar
vermek ve baş ka bir organa bı rakı lmam ış konuları karara bağlamak,
Uluslararası kuruluş lara üye olmaya karar vermek.
Delege seçimlerine iliş kin tüzükte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yönetmelik ç ı karmak veya bu konuda genel
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yönetim kuruluna yetki vermek,

Genel kurulda kabul edilen bütçe dahilinde genel yönetim kurulu üyelerinin ücret almalar ı ve miktarı nı n belirlenmesi.
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Sendikan ı n üye olduğ u üst kuruluşları n genel kurulları na katı lacak üst kurul delegelerin' seçmek,
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Ayn ı iş kolunda faaliyet göstermekte olan sendikalarla birleşmeye veya katı
lmaya veya kabul etmeye karar vermek.
Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ödenecek ücret, gündelik veya yollukları nı
tavanı n ı tespit etmek.
Sosyal amaçlı harcama yapmak üzere genel yönetim kuruluna yetki vermek.
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Sendikanı n gaye ve ilkelerinin gerektirdiğ
i her nevi mülkü edinmek, edinilen mülk üzerinde satış , rehin, trampa, kira vs.
her türlü tasarrufta bulunmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.
Gayrimenkul, tesis, taşı t, ekipman, makine vb. ihtiyaçlarda bankalardan kredi kullanmak üzere bu konuda genel yönetim
kuruluna yetki vermek.
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Nakit karşı lığı veya diğ
er teminat verilerek kredi kullanmak üzere bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.
Sendika amaç ve faaliyetlerine uygun olarak; sand ı k, dernek, vakı
f ve kooperatif kurmak, bu amaçla ilgili mevzuatta
belirlenen miktarda asgari mal varl ığı n ı vakfetmek, ayrı ca kurulacak olan vakf ı
n devamlı lığı n ı n sağlanması amacı yla gerekli malvarl ığı nı
vakfetmek, bu hususta genel yönetim kuruluna yetki vermek,
MADDE 18-SENDIKA YONETICILERINDE ARANACAK NITELIKLER:
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Sendika yöneticilerinde aşağı da belirtilen nitelikler aran ı r.
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Sendikanı n merkez ve ş ubelerinin genel kurulları dışı ndaki zorunlu organlar
ı na seçilecek olanlarda; 6356 sayı lı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 6. maddesinde kurucu olabilmek için öngörülen
şartlar aranı r.
Fiil ehliyetine sahip olmak.
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26.09.2004 tarihli ve 5237 sayı lı Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmi
ş olsa bile zimmet, irtikap,
rüşvet, hı rsı zl ı k, doland ı rı cı lı k, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar
ıştı rma, ediminin ifası na fesat karıştı rma,
suçtan kaynaklanan mal varl ığı değerlerini aklama ve kaçakçı lı k suçları
ndan birinden mahkumiyet' bulunmak.
MADDE 19-GENEL YÖNETIM KURULU TE$EKKÜLÜ VE CALIŞMA TARZI:
Genel Baş kan ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul delegelerinin en az 2/3'ünün aday gösterildi
ği sendika üyeleri
arası ndan Genel Kurul taraf ı ndan seçilir.
Genel Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu taraf ı ndan serbest, eş it gizli oy, açı k sayı m ve döküm esası
na göre seçilen 1
Genel Baş kan, 4 Genel Ba ş kan Yardı mcı sı (idari Mali iş ler, Teş kilatlanma, Eğ
itim ve Sosyal iş ler ve Mevzuat) olmak üzere 5 asil üyeden
oluş ur. Ayrı ca merkez genel kurul tarafı ndan asil üye sayı sı kadar yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu üyelerinin yapacaklar ı ilk toplantı da genel baş kan tarafı ndan görev dağı l ı mı yapı l ı
r. Genel baş kanı n gerekli
gördüğü hallerde görev dağı l ı m ı ayn ı usulde değiştirilir. Genel yönetim kurulu unvanlar
ı Genel Baş kan, Genel Baş kan Yardı mcısı (idari
Mali iş ler), Genel Başkan Yard ı mcısı (Teş kilatlanma), Genel Baş kan Yard ı mcı sı (Eğ
itim ve Sosyal Iş ler), Genel Baş kan Yardı mcısı
(Mevzuat) olmak üzeredir. Yap ı lacak bu toplantı da yönetim kurulu üyelerinin genel kurulda belirlenen ücret tavan
ı dahilinde ücret
miktarları belirlenir.

4-

Yönetim kurulu ayda en az bir defa olağan toplan ı r. Olağanüstü toplantı lar ise genel başkan ı
n talebi üzerine derhal yap ı lı r.
Genel baş kan ı n yokluğ unda genel baş kan ı n vekalet verdiği yönetim kurulu üyesi toplant
ı ya başkanl ı k eder.
Toplantı yeter ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısı n ı n salt çoğunluğ
udur. Oyları n eşitliğ i halimde başkan ı n
oyunun katı ld ığı taraf çoğunluğ u sağlamış olur.
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Geçerli bir mazereti olmadan üst üste 2 toplant ı ya katı lmayan merkez kurulu üyesi genel baş kan tarafı
ndan yazı lı olarak ikaz
edilir. Yine mazeretsiz olarak toplant ı ya katı lmad ığı takdirde kurul üyeliğinden düş er.
Sendika genel yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma olduğ u takdirde 90 gün içerisinde genel yönetim
kurulu tüzükte yer alan usul ve esaslara göre toplanarak önce boşalan ve boş alacak görevlerin mevcut yönetim kurulu Içerisinden
doldurduktan ve görev dağı lı m ı n ı yeniden belirledikten sonra boş kalan göreve yedeklerden birini davet eder.
Genel Yönetim Kurulu üyelerinin seçim ş ekli usulü genel kurulca kabul edilen ve bu tüzüğ
ün eki olan genel kurul ve delege
seçim yönetmeliğ inde gösterilir.
Olağanüstü toplantı lar ise genel baş kanı n talebi üzerine veya genel ba ş kanı
n raporlu veya izinli olduğu yada yurt d ışı nda
olduğ u tarihlerde genel baş kanl ığ a vekalet eden yönetim kurulu üyesinin talebi üzerine derhal toplan
ı r.
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Genel merkez yönetim kurulu seçimlerinde bu tüzülcte ön görülen nisap esas al ı nacağı ndan sand ı klann açı lması için saatin
17:00 olması beklenilmeyeceği gibi ayrı ca sendika ve ş ube genel kurulları
ndan seçilecek görevlere bu görevlerden fazla aday
müracaatı bulunmayan durumlarda sand ı k saat 17:00'den önce açı labilir.
ALTINCI BÖLÜM
Genel Yönetim Kurulu
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MADDE 20-GENEL YÖNETIM KURULU' NUN GÖREV VE YETKILERI:
Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ş unlard ı r;
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Genel yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirmede genel yönetim kurulu ve genel baş kana sorumludur:
Sendikanı n ana prensiplerini tahakkuku için yönetmelik ve mevzuat hükümlerince sendika ad
ı na faaliyette bulunmak,
Üyeleri vası tası yla sendikayla ilgili muhabereyi sağlamak,
Toplu iş sözleş mesi yapmak, bu konuda üyelerinden birine veya ş
ube yöneticilerine, il, ilçe, bölge temsilciliklerine ve diğer
sendika personeline yetki vermek,
Yeminli mali müşavir raporu, çalış ma raporu ve tahminin bütçeyi hazı rlayı
p genel kurula sunmak,
Sendika ve ş ube zorunlu organları nda bulunan yöneticiler ile üyeleri, genel disiplin kuruluna sevk etmek,
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Tüzüğe tefsir etmek genel kurulun verdiği yetkiye istinaden yeni şube
açmak, açı lm ış ş ubeleri kapatmak veya ş ubelerin
birleş tirilmelerine karar vermek,
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Lüzumu halinde merkez ve şube genel kurulları n ı toplantı ya çağı rmak,
Bütçe fası lları ve yı llı k bütçeler arası nda aktarma yapmak,
Sendika üyeliğine başvuranları n üyeliğ i kabul veya reddine karar vermek,

Yönetim Kurulu üye sayısı toplantı nisabı nı n altı na düş en veya infisah etmiş olan ş ube kurulu yerine yeni yönetim
kurulunun seçilebilmesi için gerekli i ş lemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak,

37

Tüzüğ ü belirlenen sendika amaçları nı gerçekleş tirebilmek için, gerekli bilim ve teknik bürolar kurmak ve bunlar için
gerekli personel uzman ve dan ış manlar istihdam etmek, ş ubelerde çalıştı nlacak personelleri atamak, bunlar
ı n ücretlerini çal ışma
şartları n ı tespit etmek, sendika bünyesinde çal ış an işçiler için sendika adı na akit yapmak,

59
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Bölge il ve ilçe temsilcilikleri yerel ve irtibat bürolar ı kurmak ve yeterli eleman atamak ve görev unvanlar ı n ı tespit etmek
ve çalışmaları n ı bir yönetmelikle düzenlemek.
6356 sayı lı kanunda belirtilen suçlardan biri ile mahkum olan sendika ve şube organları nda görevlendirilmiş
kişilerle ilgili
olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yaz ı l ı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek,
Demirbaş eşyanı n satış ve terkini ile ş ubelere devri husularin ı karara bağlamak (bunu için öncelikle konusuna göre k
ı ymet
takdiri için bilirkişi heyeti oluş turulur ve çı kacak rakam muhammen bedel olarak kabul edilerek i ş lem konusu
şeyin ekonomik değeri
varsa ihale en fazla teklif verene kapal ı teklif usulü ile) ekonomik değeri yoksa terkin yolu ile yapı l ı
r. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu
ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine uyulur.
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6356 sayı lı Toplu İş Sözleş mesi Kanununun da belirtilen esaslar dahilinde işyeri sendika temsilcisi tayin etmek,
Genel başkan dışı nda sendika organları na seçilenlerin profesyonelliğ ine karar vermek ve gerektiğ
inde son vermek,
Genel Kurulu kararı ile verilen yetki ile gerekli görüldüğü yerlerde şube açmak, birleş tirmek veya kapatmak,
şube
yöneticilerinin ücret ve sair haklar ı ile ilgili olarak yönetmelik ç ı kartmak ve bu yönetmeliğe göre işlem yapmak,
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Tüzükte yer alan yönetmelikleri ç ı kartmak,
Genel yönetim Kurulu üyelerinin hangilerinin amatör ve hangilerinin profesyonel olacağı na ve genel kurulda kabul edilen
bütçe dahilinde ücret miktarları na karar vermek,

37

Sendika amaç ve faaliyetlerine uygun olarak sand ı k, dernek, vakı f ve kooperatif kurmak, kurulması na yard ı mcı olmak
daha önce kurulmuş olanlara üye olmak, sendikanı n amaç ve faaliyetlerine uygun olarak bunlara ayni veya nakdi yard ı
mda bulunmak
ve vakı f kurulması halinde ilgili mevzuatta belirtilen miktarda asgari mal varl ığı nı vakfetmek, ayrı ca kurulacak olan vakfı
n devamlı l ığı nı n
sağlanması amacı yla gerekli malvarlığı n ı vakfetmek
Sosyal amaçlı harcama yapmak.

4-

Sendikan ı n gaye ve ilkelerinin gerektirdiğ i her nevi mülkü edinmek, edinilen mülk üzerinde sat ış, rehin, trampa, kira vs.
her türlü tasarrufta bulunmak.
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Gayrimenkul, tesis, taşı t, ekipman, makine vb. ihtiyaçlarda bankalardan kredi kullanmak.
MADDE 21-GENEL BA$KAN1N GÖREV VE YETKILERI:
Yetki ve Görevleri;
Sendikayı yönetmek Genel Yönetim Kurulu adı na sendikayı yurt içinde ve yurt d ışı nda, mahkemelerde ve idari merciler
nezdinde temsil etmek, bu iş ler için gerektiğ inde Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya birkaç ı na yetki vermek.
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Genel Yönetim Kurulu toplant ı ları na başkanl ı k yapmak.
Sendika ad ı na resmi beyanatta bulunmak, bası n toplantısı yapmak. Beyanat ve bası n toplantısı ndan Genel Baş kan mesul
'dür. Baş kan kendisine bağlı bası n bürosunun çal ışmaları n ı kontrol eder.
Ş ube ve Merkez Yöneticileri tarafı ndan yapı lan harcamaları kontrol etmek, lüzumu halinde mutat harcamalar d
ışı nda
herhangi bir karar almaksı zı n aylı k gelirin % S'i oran ı nda harcama yapmak, ancak bilahare genel yönetim kuruluna durumu bildirir. Bu
harcama yalnı z baş kan tarafı ndan yapı l ı r.
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Sendikanı n muhaberat ve muamelat ı n ı Genel Başkan Yardı mcı sı (idari ve Mali işler) müştereken imza etmek. Ancak Genel
Başkan Yard ı mcı sı (idari ve Mali iş ler) yokluğ unda yönetim kurulu üyelerinden biri ile imza eder. Genel Baş kan tek başı
na görevle ilgili

olarak yaptığı seyahatlerde lüzumu halinde tek ba şı na imza etmek suretiyle sendika ad ı na yazış malar yapabilir.
Genel Baş kan sendika içinde kurulan tüm komisyonlara baş kanlı k eder.

4-

Mali mevzuat ile ilgili yazı ve gerekli belgeleri, ilgili Genel Ba şkan Yardı mcısı (idari ve Mali iş ler) ile birlikte imza etmek,
Sendikanı n banka hesabı ndan, ilgili Genel Baş kan Yard ı mcı sı (idari ve Mali İş ler) ile birlikte para çekmek, gerekti
ğinde ilgili
Genel Başkan yardı mcısı na bu konuda devir yoluyla yetki vermek,
Sendika ad ı na çı kan yayı n organ ı nı n sahibi olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları
yerine getirmek, yetkilerini
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kullanmak.
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Genel Baş kan ihtiyaç duyulan görev ve yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir.
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Genel Baş kanı n yurt dışı nda bulunduğu raporlu yada izinli olduğu tarihlerde sendikanı n banka hesapları ndan Genel
Başkana vekalet eden Genel Baş kan Yard ı mcı sı ile birlikte ilgili Genel Başkan Yardı mcısı (idari ve Mali işler) para çekebilir. Genel Başkan
ve Genel Baş kanl ığa vekalet eden Genel Baş kan Yardı mcısı n ı n birlikte yurt d ışı nda bulunduğu, raporlu yada izinli olduğu durumlarda

sendikan ı n banka hesapları ndan genel Baş kan tarafı ndan vekalet verilen Genel Baş kan Yardı ması yla birlikte ilgili Genel Baş kan
Yard ı mcı sı (idari ve Mali işler) birlikte para çekebilir.
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Yönetim kurulunda görev yapacak üyelerin unvanları n ı belirlemek.
Sendikayı mahkemelerde temsil eder, kendisine bağlı hukuk bürosunun çal ış maları n ı kontrol eder, dava ve ihtiyaç
duyulan diğer işlere iliş kin olarak avukat veya avukatlara, yönetim kurulu üyelerinden biri ile birlikte vekalet vermek, vekalet verilen
avukat veya avukatları ayn ı usulle azletmek, gerektiğinde bu yetkiyi genel baş kan yardı ması na yetki yoluyla devretmek.

4-

Sendikanı n üye olduğu veya işbirliği yaptığı kuruluşlarla iliş kilerini kontrol etmek. Konfederasyon nezdinde yapı lan
çalış malar için gerektiğ inde yönetim kurulu üyelerinin görevlendirmek.
Sendikan ı n eylem, etkinlik ve faaliyetlerinin yürütülmesinde, yönetim kurulu üyelerini görevlendirmek, yönetim kurulu
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üyelerinin faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinden rapor
hazı rlamaları nı ve yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmelerini istemek.
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Kad ı nlar, gençlik komiteleri ve komisyonları ile genel yönetim kurulunca oluşturulacak diğer komitelerin ve
komisyonlann çalışmaları n ı takip etmek, denetlemek ve denetlettirmek, rapor hazı rlatmak ve yönetim kurulunun bilgisine sunmak.
Sendikan ı n uluslararası kuruluş larla iliş kilerini düzenlemek, takip etmek, takip ettirmek, gerektiğinde rapor hazı rlatmak

sureti ile genel yönetim kurulunun bilgisine sunmak.

MADDE 22-GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (IDARI-MALİ IŞLER) GÖREV VE YETKILERI:
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Hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayı da uzman personelin istihdam ı için Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.
Muhaberat ve muamelat iş lerinden sorumludur. Sendika bünyesinde mevcut veya kurulacak ara ştı rma, toplu iş
sözleşmesi gibi büroları n çal ış maları n ı kontrol eder ve yönetir.
Sendika bünyesinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazı rlar ve Genel Yönetim Kurulunun
onayı na sunar. Tatbikattan birinci derece sorumludur.
Sendika organları n ı n alm ış olduğu kararları n yürütülmesi ile görevlidir.

4-

Müzakeresi icap eden meselelerin en az ayda bir defa hazı rlad ığı gündemle Genel Yönetim Kurulu'na getirir.
Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin 6356 sayı l ı sendikalar ve toplu İş Sözleş mesi Kanunu uyarı ca düzenleyip notere
verecekleri mal bildirimine ait noterden ald ı kları belgeler, Yönetim Kurulu Karar defterinin özel bir sahifesine yazmak ve bu belgeleri
denetçilere vererek, Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalat ı r.
Genel Yönetim Kurulu gündemini hazı rlamak ve sekretarya işlemlerini yürütmek, bir baş ka üyenin görevlendirilmediği
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durumlarda Genel Yönetim Kurulu kararı n ı n uygulanması nı sağlamak.
6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29/4 maddesi gereğince sendikanı n veya ş ubelerin organları nda
görevli olanları n düzenleyecekleri mal bildirimine ait iş lemleri takip etmek, mal bildirimine ait belgeleri Genel Yönetim Kurulu karar
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defterinin özel bir sayfası na yazmak ve bu belgeleri deneticilere vererek Genel Yönetim Kurulu karar defterini yöneticilere imza
attı rmak.
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Toplu sözleş me müzakerelerini yürütmek, Toplu İş Sözleş melerinin tüm aşamaları n ı n takip etmek, uyuşmazlı kları n
giderilmesine iliş kin iş ve işlemleri ve yazış maları takip etmek ve yapmak.
Sendikanı n faaliyette bulunduğu iş kolunda çalışanlar veya genel olarak çalış anlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşları n ı n
genel nitelikli uygulamaları hakkı nda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri tapmak itiraz veya dava yoluna başvurulacak konuları
belirlemek.
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Sendikan ı n mevzuattan doğan mali konularla ilgili iş lerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeler gereğince

yürütmek, tahmini bütçe hükümlerinin uygulanması nı sağlamak.

Sendikan ı n mali durumu hakkı nda bilgi vermek amacıyla, tanzim edeceğ i gelir-gider tablosu ve mizanları her ayı n '
sonunda Yönetim Kuruluna sunmak.

4-

Sendika gelirlerinin toplanması nı, sarfları n ı n bütçe esasları na göre yapı lması n ı, muhasebe kayıtları n ı n gerektiği gibi
yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek.
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Sendika adı na tahakkuk edilen vergi ve çal ışanlara ait sigorta primlerinin zaman ı nda ödenmesini sağmak.
Ş ube, bölge, il ve ilçe temsilciliklerine gönderilen avanslan Yönetim Kuruluna uygun ş ekilde ve zamanı nda gönderilmesini

sağlamak, giderlerin gözetim ve denetimini yapmak.

•
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Sendikanı n taşı nı r ve taşı nmaz mal varlığı ile ilgili vergilerin ödenmesi sağlamak, demirbaş kayı tları n ı n tutulması n ı ve
gerektiğinde terkininin usulüne uygun olarak yapı lması n ı sağmak.
Sendika hesapları n ı her ay iç ve dış denetime hazı r bulundurması nı sağlamak.
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Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, sendika taşı nmaz mal ve araçları nı n sigorta ettirilmesi ve sigorta
poliçelerinin zaman ı nda yenilenmesini sağlamak.
Genel Kurul kararları doğrultusunda giderler ve bütçe fası llan arası nda aktarma yapmak hususunda al ı nacak kararlara
iliş kin olarak Genel Yönetim Kuruluna teklif sunmak.
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Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları baş kanla birlikte imza etmek,
baş kanı n yokluğunda veya yetki verdiği hallerde Genel Baş kan Yardı mosı yla birlikte imza etmek. Tahsil, tediye, mahsup ve diğer
muhasebe iş lemlerine iliş kin belgeleri muhasebe görevlileri ile birlikte imza etmek.

Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazı rlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

Sendika gelirlerini, elde ettikleri tarihten itibaren azami 30 gün içinde Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara

4-

yatı rmak.

Sendika yönetim kurulu bilgisinin d ışı nda sendika kasası nda aylı k gelirin %5'inden fazla para bulundurmamak.
Sendika giderlerinde alı nabilecek tasarruf önlemleri için yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak.
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6356 sayı l ı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu uyarı nca sendika aidatları n ı n kesilmesi için sendika tarafı ndan
işverenlere gönderilecek üye iş çilerin listelerinin zaman ı nda gönderilmesini sağlamak ve işverenlerce sendika aidatı n ı n üye
ücretlerinden kesilip zamanı nda sendikaya gönderilmesini sağlamak.
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Mali mevzuat gereğince kurum ve kuruluşları na bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zaman ı nda ve tam olarak vermek.
Demirbaş alı m ı ve düş ümü ile ilgili kurulacak komisyonda görev almak.
Baş kan ve yönetim kurulunca verilen sair görevleri yürütmek ve yetkilerini kullanmak.
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Baş kan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmek ve yetkileri kullanmak.
MADDE 23-GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (TE$K1LATLANMA) GÖREV ve YETKILERI:
Şube başkanlığı , bölge, il ve ilçe temsilciliklerinin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine
' getirilmesini koordine etmek.
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işçilerin üye kayı tları ve üı yelikten ayrı lmaları na iliş kin işleri yaptı rmak, izlemek, sendikanı n üyelik arşivini düzenlemek, bu
iş ler ile ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çı karmak. Üyeliği kesinleşen işçinin üyelik başvurusunu E-Devlet kapısı üzerinden
bakanlığa ulaştı rı lması n ı sağlamak.

4-

Şubelerin faaliyet alanları n ı n düzenlenmesi, yeni ş ubeler açı lması bazı ş ubelerin kapatı lması konuları nda incelemelerde
bulunmak ve bu konuda yetkili organlarca karar alı nabilmesi için yönetim kuruluna rapor hazı rlayarak sunmak.
Şubeler için delege seçimleri ve ş ube kongrelerinin zamanı nda ve gereği gibi yapı lması na yard ı mcı olmak.
Sendikan ı n faaliyet sahası d ışı nda kalmış işyerlerini sendika bünyesinde teş kilatlanması n ı sağlamak.
Genel merkez ile ş ubeler arası ndaki iliş kileri yürütmek, iş yeri sendika temsilcileri, disiplin, uzlaş ma ve işyeri işçi sağlığı ve
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iş güvenliği kurulları ile diğer kurul üyelerinin atama ve değiştirme iş lemlerini yapmak.
Teşkilatlanan işyerlerindeki işçilere ve teş kilatlanman ı n faydaları n ı anlatan kitap, broş ür ve bildiri gibi yayı n organları nı n
hazı rlanması n ı ve dağıtı m ı n ı temin etmek veya bizzat toplantı lar düzenleyerek teş kilatlanmanı n faydaları nı anlatmak, teşkilatlanma
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hususunda alı nan kararları n uygulanması n ı sağmak ve bu konuda baş kanla birlikte mesai sarf etmek.

Sendikan ı n amaç ve ilkeler doğ rultusunda faaliyette bulunduğu iş kolundaki işyerlerinde ve işletmelerde teş kilatlanması
için kı sa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, yönetim kurulunun onayı na sunmak.

kuruluna sunmak.

12

Teş kilatları n sendikal faaliyetlerini tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmelerine yard ı mcı olmak.
Teşkilatlanma çalış maları n ı n azami verimlilikle yürütülmesine yönelik strateji geliştirmek ve uygulamaya yönelik olarak
yönetim kuruluna teklifte bulunmak, iş kolundaki diğer sendikaları n teş kilatlanma stratejileri konusunda rapor hazı rlamak ve yönetim

37

Genel kurul toplantısı ndan önce delegelere gönderilecek evrak ve raporları n delegelere tebliğini sağlamak.
Genel kurul çağrısı na ilişkin yönetim kurulu kararları nı n yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Baş kan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmek ve yetkilerini kullanmak.

4-

Kendisine bağl ı büro, personel ve uzmanları yönetmek, düzenli çalışmaları n ı sağlamak.
MADDE 24-GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (EĞITIM VE SOSYAL IŞLER) GÖREV ve YETKILERI:
üyelerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almaları nı sağlayacak eğitim programları n ı hazı rlamak ve uygulamak üzere

genel yönetim kurulunun onayı na sunmak.

59

Genel Yönetim Kurulunca onaylanan eğitim program ı n yünütülmesini sağlamak.
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Sendikanı n Tüzüğü ve Kanun esasları na göre yapabileceğ i sosyal faaliyetler konusunda yönetim kuruluna öneride
bulunmak. Karar altı na alı nan faaliyetleri planlamak ve uygulanması n ı sağ lamak.
Eğitim, öğ renim, bilim hizmetleri sunan kurum ve kurulu ş ları n uygulamaları hakkı nda araştı rma ve geliştirme çalış maları

yapmak.
üyelerin ve öğrenim gören çocukları n sorunları n ı n tespiti ve çözüm önerilerini geliştirmek amacı yla araştı rma yapmak
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beklentilerini ilgili kurumlara iletmek üzere ara ştı rma ve geliştirme çalışması n ı yapmak.
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Sendika üyeleri ve diğer çalış anlara yönelik eğitim amaçlı panel, seminer, konferans düzenlemek ve Sonuçlar ı hakkı nda
rapor düzenleyerek genel yönetim kuruluna sunmak.

Yazı lı ve görsel bası n-yayı n organları nda sendika faaliyetlerine iliş kin olarak yer olan eğ itim faaliyetlerinde kullanı
lmak
üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçta arşiv oluşturmak.

37

Kendisine bağl ı büro, personel ve uzmanlar ı yönetmek ve düzenli çalış maları n ı sağlamak.
Eğ itim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak.

Eğitim seminerlerinin planlanması nda ve yürütülmesinde her türlü araştı rmaları n yapı larak istatistiklerin tutulmas
ı nı
sağlamak, sendikan ı n çı karacağı dergi, gazete, broş ür, kitap vs. yayı nlar yoluyla üyelerin eğitilmesini temin etmek.
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Üyelere Hizmet verilmesi amacı yla huzurevi, kreş vb, sosyal tesislerle kültürel ve spor amaçl ı tesisler kurulması na yönelik
fizibilite çal ış ması yapmak ve çalış maları rapor halinde yönetim kuruluna sunmak.
Üyelerin konut edinmesine imkan sağlayacak projeler hazı rlamak ve bu amaçla kooperatifler kurulmas ı na yönelik
çal ış ma yapmak, kurulan kooperatiflerin durumu ve çal ış maları hakkı nda istendiğ inde yönetim kuruluna bilgi sunmak.
Görev alanı na giren kı sa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak.
Yayı n faaliyetleri için gerekli teknik donan ı mları temin etmek amacı yla yönetim kuruluna teklifte bulunmak.
Sendika faaliyetlini kamu oyuna duyurulması na yönelik olarak ulusal ve uluslararası bası n ve yayı n organları ve televizyon
kuruluşları ile iletişimi sağlamak, sendikan ı n teş kilatları n ı n web sitelerinin gözetimin ve denetimini gerçekleştirmek, bası
n toplantı ları
ve bası n açı klamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Sendikan ı n web sitesini hazı rlamak ve düzenlemek bu amaçla yapı lacak çal ış malara yönelik mal ve hizmetlerin sat
ın
alı nması yada personel istihdam ı için yönetim kuruluna teklifte bulunmak.
Sendikan ı n tan ıtı m ı n ı ve sendika ve şube faaliyetlerinin toplum taraf ı ndan bilinmesini sağ lamak amacı yla bülten ve
broşürler hazı rlamak.
Genel baş kan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmek ve yetkilerini kullanmak.
MADDE 25-GENEL BAŞKAN YARDI MC151 (MEVZUAT) GÖREV ve YETKILERI:
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İ stişare Organları ile ilgili programları hazı rlar ve yönetim kurulunun onayı na sunmak.

4-

bildirir.

Genel Yönetim Kurulunca onaylanan program ı n uygulanması nı sağlamak.
Sendikan ı n Tüzüğü ve Kanun esasları na göre yapı lan değiş iklikler ile ilgili teş kilatı ve yönetim kurulunu bilgilendirmek
Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetmek ve düzenli çal ışmaları nı sağlamak.
İ stişare Organları ile ilgili faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak.
Yasa gereğince Çal ış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı na bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zaman ı nda ve tam olarak
Genel baş kan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmek ve yetkilerini kullanmak.
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Sendikanı n faaliyette bulunduğu iş kolunda kurulu bulunan kurum ve kurulu ş larla iliş kileri düzenlemek Bu kurum ve
kuruluş larla üyelerin taleplerine bağl ı olarak yazış maları yürütmek.
Sendikanı n faaliyette bulunduğ u iş kolunda çalış anlar veya savunma ve güvenlik çalış anları * ilgili Kamu, Kurum ve
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Kuruluş ları n genel nitelikli uygulamalar ı hakkı nda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak. Itiraz veya dava yoluna ba
şvurulacak

konuları belirlemek.

Kamu, Kurum ve Kuruluş ları tarafı ndan mevzuata iliş kin olarak sendikadan istenen görü ş ve talepleri karışlaması na
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yönelik çal ışmaları yürütmek.

37

Kamu, Kurum ve Kuruluş ları tarafı ndan mevzuat düzenlemeleri hakk ı nda istenen görüş ve öneri yazı ları n ı hazı rlamak.
Kamu, Kurum ve Kuruluş ları n ı n çalış ma yaşamı na iliş kin yasal ve idari düzenlemeler hakkı nda genel baş kan ve diğer
yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmek.
Teş kilatlardan ve üyelerden gelen hukuki yard ı m taleplerinin karşı lanması * iliş kin iş ve işlemleri yürütmek.
Teşkilatlar ve üyeler tarafı ndan genel merkeze bildirilen sorunlar ı n çözümüne iliş kin idari iş lem sürecini baş
latmak, bu
kapsamda ilgili kamu kurumları nı n merkez ve taş ra teş kilatları nezdinde girişimlerde bulunmak.
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Genel baş kan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmek ve yetkilerini kullanmak.
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YEDINCI BÖLÜM
Genel Denetleme ve Disiplin Kurulu

MADDE 26-GENEL DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI:

37

Genel Denetim Kurulu, Genel Kurul taraf ı ndan, Tüzüğ ün 16. maddesinde sayı lan niteliğe sahip gizli oyla seçilen 3 asil
üyeden teş ekkül eder. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantı da kendi araları nda bir baş kan ve bir raportör ile bir üye
seçerler.

4-

Genel Denetleme Kurulu, 6 ayda bir sendika merkezinde toplan ı p sendika çal ış maları nı denetlemeye mecburdur.
Denetlemenin yapı labilmesi için denetleme kurulu kararları nı oy çokluğuyla alı r. Oyları n eşitliğ
i halinde, baş kan ı n katı ldığı taraf
çoğunluğu sayı l ı r.
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Genel Denetleme Kurulu defter ve denetim kurulu kararları n ı n muhafazası ndan denetleme kurulu ba ş kanı denetim
kurulu raportörü müştereken sorumludur.
Genel Denetleme Kurulu toplantı sı n ve karar yeter sayı sı üye sayısı n ı n salt çoğ'unluğudur. Oyları n eşit
olması halinde
baş kanı n oyu karar haline gelir.

05

Genel Denetleme Kurulu toplant ı ları na yalnı z ası l üyeler katı l ı r. Genel denetleme kurulunun yapt ığı toplantı
lara iki sefer
katı lmayanı n üyeliği düşer. Ası l üyelerden bir veya birkagn ı n kurul üyeliğinden ayrı
lması halinde genel yönetim kurulu yedek
üyelerden birini göreve çağı rı r.
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Genel Denetleme Kurulu ve üyeler denetim esnası nda çoğaltmak yoluyla edilen örneklerin dahil olmak üzere denetledi
ği
birime ait evrak, defter vb. belge ve dokümanlar ile cd, disket, ses ve görüntü kayd ı vb. yapı lan materyalleri ilgili birimin d ışı na
çı karamaz ve denetleme iş ve iş lemleri hariç olmak üzere herhangi bir amaçla kullanamaz bu hükme ayk
ı rı hareket eden kurul üyesi
bu durumla sı nı rlı olmak üzere yönetim kurulunun önerisiyle genel disiplin kuruluna sevk edilir.
Genel Denetleme Kurulu, sendika Tüzüğ üne uygun olarak idari ve mali denetimi yapar, ara raporunu sendika ba ş
kanl ığı na
verir. Devre sonu raporunu da Genel Kuruluna sunar.
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Yönetim Kurulu faaliyetlerinin genel kurul karar ı na uygun olarak yapı l ı p yapı lmadığı n ı denetler.
Yönetim kurulunun çağrı sı üzerine, ş ubelerinde gerekli denetimi yapar. Yönetim kurulundan genel kurulun gerekçesini
de belirterek olağanüstü toplantı ya çağrı lması nı isteyebilir. Sendika tüzüğ'ünde gösterilen diğ
er denetleme görevlerini yapar.
Genel Denetleme Kurulu, yapt ığı denetleme ve incelemeler s ı rası nda sendikan ı n mali iş lerinde usulsüzlük veya yolsuzluk
gördüğ ü takdirde durumu Genel Yönetim Kurulu baş kanlığı na bir raporla birlikte bildirir. Soru şturmayı
derinleştirmek üzere lüzum
gördüğü takdirde yukarı da belirtilen fal veya fiilleri iş leyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini isteyebilir.
Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yapt ığı iddia edilenlere
görevden el çektirmeme kararı nda ı srar etmesi halinde, Denetleme Kurulu, Genel Kurulun olağanüstü
toplantı ya çağrı lması n ı
isteyebilir. Bu halde Genel Denetleme Kurulunun oy birliği ile karar vermesi şarttı r.
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Görevden bu yolla el çektirilenlerin, Genel Kurulunca görevlerine iade veya sendikadan ihraçları na karar verilebilir.
Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almalar ı gereken ücret veya sosyal haklar ı sendikaca
ödenir. Sendikaca ihracı na karar verilenler hakkı nda gerekiyorsa yargı mercilerine başvurulur.
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Genel Denetleme Kurulu, denetim görevi çal ış maları n ı yaparken 01 Nisan 1999 tarihli ve 23653 sayı l ı resmi gazetede
yayı nlanan işçi ve işveren sendika ve konfederasyonları n ı n denetimine iliş kin tüzük hükümlerine uymak zorundad
ı r.
Genel Denetleme ve Şube Kurulunun çal ış ma usul ve esasları genel denetleme kurulu üyelerinin katı l ı m
ıyla genel
yönetim kurulu tarafı ndan hazı rlanarak yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
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MADDE 27-GENEL DISIPLIN KURULUNUN YAPISI GÖREV VE YETKILERI:
A-Yapısı :

Genel Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3yedek üyeden teş kil eder.
Genel Disiplin Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantı da kendi araları nda bir baş kan ve bir raportör ile bir üye seçerler.
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Genel Disiplin Kurulu üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olduğ u takdirde yerine Genel Yönetim Kurulu kararı ile
en fazla oy alan yedek üye getirilir. Disiplin Kurulu en az iki üye toplan ı r. Disiplin kurulu oy çokluğu ile karar verir. Oyları n eşitliği
halinde baş kan ı n ı n oyu çift sayı l ı r. Disiplin kurulu genel yönetim kurulunun talebi üzerine toplan ı r. Yapı
lan talep üzerine toplant ı n ı n
yapı lması zorunlu olup, yapı lacak toplantı ya meş ru mazeret haricinde kat ı
lmayan üyelerin uyelikleri kendiliğinden düş er ve yönetim
kurulu kararı ile yedekteki bir üye göreve çağrı lı r.
B-Görev ve Yetkileri:
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1) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca sevk edilen işler ile Ş ube Disiplin Kurulu karalar
ı na itiraz eden üyelerin
muracaatı üzerine inceleme ve soruş turma yaparak karar verir. Genel Yönetim Kurulunca itiraz edilen
Ş ube Disiplin Kurulu kararları n ı
inceleyerek karar verir. Genel Disiplin Kurulu kurula intikal eden olayı n özelliğ ine göre makul süre içerisinde inceleme ve
soruşturması nı tamamlayarak kararı nı vermek zorundad ı r. Bu süre 3 ayı geçemez.
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Şube Disiplin Kurulunca verilen karaları itiraz üzerine incelemek. Genel Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen bir mazeret

nedeni Ile art arda iki sefer veya iki ayda toplam üç sefer yönetim kurulu toplantısı na katı lmayan genel yönetim veya şube yönetim
kurulu üyelerini görevden geçici almak ancak, Genel Disiplin Kurulunun bu tür bir karar alabilmesi için şube veya genel yönetim
kurulunun geriye kalan üyelerin 3/4'nün kararı ile Genel Disiplin Kuruluna sevk edilmesi gerekir.

37

ş ube Disiplin Kurulunca verilen kararlara genel disiplin kurulu nezdinde itiraz edilmesi üzerine Genel Yönetim Kurulu
üyelerinin konuyla ilgili görüş ünü sorar genel yönetim kurulu bir hafta içinde görü ş ünü bildirir. Genel disiplin kurulu bunun üzerine

ş ube disiplin kurulunca verilen kararı değiştirir. Onaylar veya iptal eder.

ihracı gerektiren hallerde genel kurula sunmak üzere teklif tasarısı hazı rlar. Disiplin kurulu, sendika ş ubelerinin disiplin
kurulları tarafı ndan sendika üyeleri hakkı nda verilen ve ilgilerince itirazen incelenmesi istenilen disiplin kurulu kararları n ı inceler

4-

sonucunu gereğinin yapı lması için ilgili şube başkanlığı na gönderir ve ş ube tarafı ndan sendika disiplin kurulu kararı na göre iş lem
yapı lı r. Ancak disiplin kurulu ş ube disiplin kurulları tarafı ndan sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkı nda hazı rlanan raporları
inceleyerek görüş ü ile birlikte genel yönetim kuruluna sunar. Genel yönetim kurulu ş ube yöneticileri hakkı nda karar verir.
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Disiplin Kurulu çalış maya başlaması ndan itibaren en geç 7 gün içinde karar vermek zorundadı r.
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Disiplin Kurulu karı na ilgilinin merkez genel kuruluna itiraz hakkı vard ı r. Ancak, kararı n kendisine tebliğinden itibaren 7
gün içinde genel kurula sunmak üzere genel yönetim kuruluna itiraz etmeyen ilgili hakkı nda genel disiplin kurulu kararı kesinleş miş
olur.
ihraç istemi olarak hakkı nda işlem yapı lan yöneticiler hakkı nda genel kuruldan karar verilinceye kadar görevden geçici
uzaklaştı rı lması zorunludur.
Genel disiplin. kurulu şu cezaları verir;
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ihtar
Kı nama,
Maaş Kesme,

37

Görevden geçici uzaklaştı rma,

SEKIZINCI BÖLÜM
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Şube Organları
MADDE 28-ŞUBE GENEL KURULU:
Şube Genel Kurulu, ş ubenin en yüksek organ ı olup 4 yı lda bir genel yönetim kurulunun kararı ve uygun gördüğü tarihte
yapı lı r. Şube, Olağan genel kurul sürelerini 4 yı lı geçmemek kaydı yla serbestçe bekler. Süresinden önce yapı lan genel kurul, Olağan
genel kurul olarak kabul edilmez. Ş ube yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun oy birliğ i ile teklifi ile veya üye veya delegenin
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1/5'inin talebi ile genel yönetim kurulunun alacağı karar ve belirlediği tarihte olağanüstü genel kurul yapı l ı r. Bu istemde toplantı nı n
ne için yapı lmak istediği gerekçeleri ile belirlenir. Genel kurula çağrı genel yönetim kurulu tarafı ndan yapı l ı r. Genel kurul toplantı sı nı n
gündemi yer gün ve saati en az 15 gün o yerin en büyük mülki amirine bildirilir. Genel kurul gündeminde seçimler olması halinde
yetkili seçim kuruluna bildirilmesi zorunludur.
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Olağanüstü genel kurul toplantı ları nda gündem dışı konular görüşülemez vegühdemin değiştirilmesi için teklifte bulunamaz.
Üye sayı sı 500'den az olan şubelerde genel kurul üyelerle yapı l ı r. Üye sayısı 500'den fazla olması halinde delegelerle yapı lı r.
Delegelerin seçim şekli ve usulü ile sahip olmaları gereken şartlar merkez genel kurulunca kabul edilen ve bu tüzüğün eki
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olan genel kurul ve delege seçim yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Delegelerin delegelik sı fatları , seçildikleri genel kuruldan başlar. Müteakip olağan genel kurul için yapı lacak delege seçimi
tarihine kadar devam eder.
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Bir önceki dönemde seçilen yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil üyeleri genel kurula delege olarak kat ı lı rlar.
MADDE 29-ŞUBE GENEL KURULUNUN YETKILERI:
Şube Genel Kurulunun baş lı ca görev ve yetkileri ş unlard ı r;
Organları n seçimi,
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Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu raporları nı n görüş ülmesi,
Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulunun ibrası,
Merkez genel kuruluna katı lacak delegelerin seçimi,
Mevzuat ve Tüzükte belirtilen diğer iş lemlerin ve yerine getirilmesi başka bir organa bı rakı lmamış konuları n karara
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bağlanması ,
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Şube Genel Kurulları n ı n mali ibra yetkisi yoktur.
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MADDE 30-ŞUBE YÖNETIM KURULUNUN TEŞEKKÜLCi VE GÖREVLERI:

Şube yönetim kurulu, biri ş ube baş kan ı olmak üzere, 3 ası l üyeden teşekkül eder. Şube yönetim kurulu, ş ube genel kurul

delegeleri arası ndan serbest, eşit, gizli oy, açı k sayı m ve döküm esası na göre seçilirler. Şube genel kurul delegesi olmayanları n, şube

37

başkan ı veya ş ube yönetim kurulu üyeliğine aday olabilmeleri, ş ube genel kurulu delegelerinden en az 1/5'inin teklifiyle olur. Adaylar,
şube baş kan ı veya ş ube yönetim kurulu üyesi adayı olarak seçime girerler. Şube başkan ı , tek derecell adaylı k esası na göre seçilir. Diğer

yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday olanlar arası ndan seçilir. Şube baş kan ı ile birlikte şube yönetim kurulu üç (3)
ası l üyeden teşekkül eder. Ası l üye sayısı kadar yedek yönetim kurulu üyesi seçilir.

4-

Şubelerin üye sayı ları na göre, ş ube yönetim kurulu üyelerinin sayı sı nı ve unvanları nı belirler. Şube yönetim kurulu, görev
bölümünü seçimleri takip eden bir ay içinde, genel yönetim kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde ve genel yönetim
kurulunun onayı ile yapar. Aksi takdirde görev bölümü, genel yönetim kurulunca resen yapı lı r. Şube yönetiminde görev değiş ikliği,
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şube yönetim kurulunun yazı lı talebi ve genel yönetim kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde, genel yönetim kurulunun
onayı ile yapı lı r.
Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

1) Harcamaları n usule uygun olarak yapı lması n ı n sağlanması ve bunları n karara bağlanması safhalarla ilgili kararları n onayl ı

05

birer örneğinin sarf evrakı ile birlikte incelenerek ve gereği yapı lmak üzere sarfı n yapı ld ığı ayı takip eden ayı n onuna (10) kadar sendika
merkezine göndermek,

37
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2)"Şube genel kuruluna sunulacak çalış ma raporunu hazı rlamak ve genel kurulu toplantı ya çağı rması nı genel yönetim
kuruluna teklif etmek.
Sendikalar ve toplu sözleşme kanununun 27. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde işyeri sendika temsilcisini tayin
edilmesi için genel yönetim kuruluna teklifte bulunmak.
Şubenin yetki ve sorumluluk alanı nda bulunan işyerlerinde, üye kayı t etmek, üye kayı t ve üyelikten çekilme bildirimlerini
süresi içerisinde genel merkeze göndermek.
Şubeye bağlı işyerlerinde çal ışan üyelerin her türlü muracaatlannı incelemek, işverenler ve ilgili mercilerie iliş ki kurarak
sonuçland ı rı lamaya çal ış mak, mali konularda halledemediği konuları sendikaya intikal ettirmek.
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6356 sayı lı Sendikalar ve Toplu İş Kanununun 18. maddesi gereğince, aidatı kestirilmesi için üye işçilerin listelerini
zaman ı nda işverene göndermek. Üyelik ve dayanışma aidatı kesintilerinin sendikan ı n bildirmiş olduğu banka hesabı na yatı rı lması nı ,
üyelik ve dayanış ma aidattı kesinti listelerinin sendikaya gönderilmesini talep ve takip etmek.
Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organları nca verilecek diğer görevleri yapmak.
Şube yönetim kurulları n ı Tüzük ve iç yönetmelik haricinde masraf yapamaz ve hiçbir kimseye borç para veremez.
Sendika yetkili organları ve genel yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.
Her ay kendisine bağlı işyeri temsilcilerini temsilciler meclisine çağı rarak gündem ve sonuçları n ı bir rapor halinde genel
merkeze bildirmek, mutat toplantı tarihleri bir hafta olağanüstü toplantı tarihleri ise üç (3) gün önce genel merkeze yazı lı bildirilir.
Faaliyet sı nı rları dahilinde bulunan işyerlerinde örgütlenme çalışmaları yapmak.

MADDE 31-ŞUBE YÖNETIM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLAR':
Şube Yönetim Kurulu, ayda bir olağan olarak toplan ı r. Şube baş kanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden ş ube yönetim
kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanı r.
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Şube Yönetim Kurulunun, toplantı sayı sı üye tam sayısı nı n salt çoğunluğu, karar çoğunluğu ise mevcut üyelerin salt
çoğunluğudur. Oyları n eşitliği halinde toplantı ya baş kanl ı k eden üyenin oyu çift sayı l ı r. Oylaman ı n gizli veya açı k yapı lması Yönetim
Kurulu kararı na bağl ı d ı r. Şube yönetim kurulu üyeliklerinden boşalma olması halinde, en çok oy alan yedek üye ile tamamlan ı r.
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Şube yönetim kurulu üyelerinin maaş ve sair özlük hakları genel kurulda kabul edilen bütçe dahilinde genel yönetim kurulu
tarafı ndan çı karı lacak bir yönetmelik ile belirlenir.

MADDE 32-ŞUBE YÖNETIM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKILERI:
1) ŞUBE BAŞKANI:
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Şube baş kanı , Şube Yönetim Kurulu adı na ş ubeyi temsil eder. Şube Yönetim Kuruluna ve ş ubede kurulacak komisyonlara
baş kanl ı k eder. Lüzumu halinde toplantı veya komisyon baş kanlığı n ı yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.
Şube başkan ı ş ubedeki bütün bürolann amiri olup her türlü çalış maları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.
Sekreter ile ş ube yazış maları nı, mali sekreter ile muhasebe, teş kilat sekreteri ile teşkilatlanmayı , eğitim sekreteri ile eğitim
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ile ilgili evrakı imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabı ndan mali hususlarla görevli sekreter veya yönetim kurulu üyelerinden birisi
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ile birlikte çift imzayla para çeker.
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2) ŞUBE SEKRETERI:

Şube başkan ı n ı n bulunmadığı zamanlarda baş kanı n ı n görev ve yetkilerini kullan ı r. şube bürolann ı yönetir. şubenin faaliyet
sahası nda bulunan sendikası z veya başka sendikalara üye işçilerin sendikaya üye olması için gerekli çalış maları yapar. Sendika
üyelerinin mesleki ve sendikal eğitimlerinin sağlanması için her türlü tedbiri al ı r. Şube yönetim kurulu gündemini hazı rlar. Şube

yönetim kurulu ve şube başkanı tarafı ndan verilen sair görevleri yerine getirir.
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ŞUBE MALI SEKRETERI:

Şube mali sekreteri ş ubenin mali konulardaki iş lemlerini Tüzük ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

MADDE 33-ŞUBE DENETLEME KURULU:

4-

Şube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafı ndan seçilen üç asil, üç yedek üyeden teşekkül eder. Kararları n ı oy çokluğu ile
alı r.

59

Şube Denetleme Kurulu, ş ube yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararları na uygun olarak yapı l ı p yapı lmad ığı n ı
denetler. Sendika Tüzüğ üne uygun olarak gerekli denetimini yapar. Ara raporunu ş ube baş kan ı na verir. Devre sonu raporunu Şube
Genel Kuruluna sunar.
Şube Denetleme Kurulu toplantı ları na yaln ı z asil üyeler katı lı r. Asil üyelerden bir veya birkaçı nı n kurul üyeliğinden
ayrı lması halinde şube Yönetim Kurulu yedek üye seçimindeki en çok oyu alandan baş lamak sureti ile yedekleri göreve çağı rı r.
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Deneticiler denetimleri esnası nda sendikaya ait evrak veya defterleri sendika şubesinden d ış arı ya gkaramazIar.

MADDE 34-ŞUBE DISIPLIN KURULU:
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Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel kurulu tarafı ndan seçilen üç asil ve üç yedek byeden teşekkül eder. Karalann ı oy çokluğu
ile alı r. Şube Disiplin Kurulu, sendika Tüzüğ üne, amaç ve ilkelerine aykı rı hareket eden sendika üyeleri hakkı nda soruşturma yapar,
ihtar cezası verir.
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Şube Disiplin Kurulu, ihtarı n dışı ndaki cezaları gerektiren suçlar hakkı nda hazı rlayacağı raporları, genel merkeze gönderilmek
üzere şube başkan ı na sunar.

DOKUZUNCU BÖLÜM
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Istişari Organlar

MADDE 35-BÖLGE TEMSILCILIĞI.
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Genel merkez ile işyerleri ve ş ubeler arası nda ve il ilçe temsilcilikleri ile diğer organlar arası nda koordine ve dayanışmayı
sağlamak. Genel Yönetim Kurulunca verilen talimatları yerine getirmek. Bölgede gelişen olaylarla ilgili olarak yaptığı tespitleri aylı k
raporlar halinde yönetim kuruluna bildirmek üzere yönetim kurulunun kararı ile faaliyet bölgesi yönetim kurulunca belirlenen bölge
temsilciliği kurulabilir.
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Bölge temsilciliği bölge temsilcisi tarafı ndan yönetilir. Genel Yönetim Kurulu mahalli şartlara uygun olarak bölge
temsilciliğinde gerekli unvanları belirleyerek kadrolar tahsis edebilir. Ayrı ca bölge temsilciliği kurulmadığı hallerde faaliyette bulunmak
üzere bölge temsilcisi unvanı ile bir kişiye yetki verilmesi de mümkündür.
Bölge temsilcilikleri Yönetim Kurulunca çı karı lacak bir yönetmelik dahilinde çalış maları nı yaparlar.
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MADDE 36-IL VEYA ILÇE TEMSILCILIKLERI:

37

Genel Yönetim Kurulunca uygun görülen il veya ilçelerde temsilcilikler kurulur, il ve ilçe temsilciliklerinin atanması teş kilat
sekreterinin teklifi ve genel yönetim kurulu kararı yla olur. Lüzumu halinde atanmalardaki usuller izlenerek görevden alı n ı rlar v bağl ı
oldukları organları n talimatları ve sendikan ı n amaçları ve ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini surdürürler.
Genel Yönetim Kurulu mahalli şartlara uygun olarak il ve ilçe temsilciliklerinde gerekli olan unvanları belirlenerek kadrolar
tahsis edebilir. İ l ve ilçe temsilcilikleri genel yönetim kurulu tarafı ndan çı karı lacak yönetmelik içinde çalışmaları nı yapar.

MADDE 37-IŞYERI SENDIKA TEMSILCILIĞI:
işyeri sendika temsilcileri, 6356 sayı lı Sendikalar ve Toplu iş Sözleş mesi Kanununa göre genel yönetim kurulunun çı kardığı

4-

yönetmelik dahilinde seçimle göreve tayin edilirler.
Atanan işyeri sendika temsilcileri, liste halinde işverene bildirilir ve işyerinde derhal ilan edilir. Atanacak işyeri sendika

temsilcilerinin belirlenmesinde demokratik ilkelere uyulur.

59

Görev esnası nda 1/311inun veya yönetim kurulunun kararı yla temsilciler hakkı nda güven talebinde bulunulabilir. işyerinde
çalış an işçilerin salt çoğunluğ unun güven verilmemesi halinde temsilcilerin görevleri sona erer.

Şube yönetim kurulu veya işyerinde çalışan işçilerin 1/3tünün teklifi genel yönetim kurulu kararı ile temsilciler görevden
al ı nabilirler. Temsilcilerin göreve atanması nda görevden alı nması nda demokratik ilkelere riayet edilir.
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MADDE 38-TEMSILCILERININ GÖREVLERI:
Sendika üst organları ile sendika işyeri kurulları ve üyeler arası ndaki iliş kiyi ve düzenli çal ışmayı sağlamak.
Ayda bir kendi araları nda toplanarak işyerinin problemlerini görüşmek, bu konuda yetkili organlara tekliflerde bulunmak.
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3) Üyelerden gelen ş ikayet ve önerileri çözümlemeye çal ış mak, çözümleyemediklerini ilgili organlara bildirmek.
4) Yasalar ve toplu iş sözleş mesi Ile kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.

ONUNCU BÖLÜM
Uzmanlı k Birimleri ve Çalışanlar

37

MADDE-39 GENEL BAŞKAN DANI$MANLAR1:

Genel Başkan teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun kararıyla atanı r. Genel Baş kan ve Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan verilen
görevleri yerine getir. Genel Baş kan ve Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu kişilere yapı lacak ödemeler genel yönetim kurulu
kararı ile belirlenir.

4-

MADDE 40-SENDIKA PERSONELI:

Sendikada görev yapacak personel, Genel Yönetim Kurulu kararı ile işe alı n ı r. Personelin sendika hizmetine al ı nması ,
ücretlerin takdiri, görevlerinin belirlenmesi, işten çı karı lması, Yönetmeliklerin hazı rlanması , uygulamaya konulması, Genel Yönetim

ONBIRINCI BÖLÜM
Mali Hükümlülükler
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MADDE 41-SENDIKANIN GELIRLERI:

59

Kurulunun yetkisindedir.

Sendikan ı n gelirleri ş unlard ı r;
1) Üyelik ve dayan ışma aidatı ,
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2) 6356 sayı lı Sendikalar ve Tİ S Kanununa göre yapacağı faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
3) Bağış lar,

4) Eğlence, müsamere, konser ve bunun gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

37

5) Mameleklerinin gelirleri,

6) Mal varlığı n ı n devir, temlik ve satış lanndan elde edilen gelirler, nakit mevcudunun %40'ı ndan fazla olmamak kaydı yla,
sı nai ve iktisadi teşebbüslere yatı rı m yapı lması halinde, oluşacak kar payları .

MADDE 42-SENDIKANIN GIDERLERI:
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Sendika amaçları ve faaliyetleri d ışı nda harcama ve bağışta bulunamaz. Sendika gelirlerinin %10'unu üyelerin teknik ve
mesleki eğitim bilgi ve tecrübelerini artı rmak için kullanmak zorundadı r. Sendika envanter defterlerini kayı t edilen ve demirbaş sı n ı fı na
giren her türlü eşya ve malzeme hakkı nda gider olarak işlem yapamaz.
Sendika gelirlerinin el verdiği ölçüde burs verebilir, vakı f kurabilir, kurulan vakfı n devamlı l ığı n ı n sağlanması amacıyla
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gerekli malvarl ığı n ı vakfedebillr, teknik ve mesleki eğitim tesisleri yaptı rabilir ve bunları işletebilir.
4) Üye olunan üst kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve diğer katkı payları .
5) Kanun, Tüzük, tahmini bütçe hükümleri ve genel kurul kararları gereğince yapı lan her türlü harcamalar.
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6) Eğitim ve bası n yayı n masrafları ,

7) Genel yönetim kurulu kararı yla ve nakit mevcudunun yüzde onunu aş mamak kayd ı yla, yurt içi ve yurt dışı ndaki doğal afet
bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracı lığı yla konut, eğitim ve sağlı k tesisleri kurulması amacı yla kamu kurum ve
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kuruluşları na yapı lacak ayni ve nakdi' yardı mlar.

MADDE 43-SENDIKA Al DATI:

Sendika üyelik ve dayanış ma aidatı işçinin bir günlük brüt çı plak ücretidir.

37

işyerlerinin durumuna göre özel sektörde çalışan işçilerinin üyelik aidatlan, bir günlük çı plak brüt yevmiyelenn ı geçmemek
üzere Genel Kurul tarafı ndan belirlenir.

MADDE 44-YOLLUKLAR ve ÜCRET KAYIPLARI:
al Sendika ve şubelerinde görev yapan yönetici ve personelin yol, konaklama, yemek gibi masrafları ile personelin yollukları

4-

sendikaca ödenir.

la) Sendika Genel Kurulu toplantı sı na katı lan delege veya üyelerin yol masraf, yollukları ve varsa ücret kayı pları sendika

tarafı ndan karşı lanı r.

c) Eğitim seminerleri, temsilciler meclisi gibi sendikaca düzenlenen toplantı lara çağ rı lan üyelerin yol masrafları sendikaca
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karşı lan ı r. •

ONBIKINCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümlülükler
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MADDE 45-YASAK FAALIYETLER:
6356 Sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundakı yasalara aykı rı hareket edemez.
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MADDE 46-SENDIKANIN TUTACAĞ1 DEFTERLER:
Sendika, aşağı da yazı lı defter, dosya ve kayı tları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadı r.
Üye kayı t ve üyelik sona erme listeleri,
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu karar defterleri,
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Gelen ve giden evrak kayı t defterleri ile zimmet defterleri,
Aidat kayı tları yevmiye ve envanter defterleri ile defteri kebir,
Gelirlere Iliş kin kayı t ve defterler.

4-

04.01.1961 tarihli ve213 sayı lı vergi usul kanununa göre demirbaş sı n ı fı na giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş
defterlerine kaydedilir.

Yukarı da yazı lı defterler her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir. Sendika, tutmakla yükümlü
olduğu defter ve kayıtlar d ışı nda yardı mcı defterlerde tutabilir.
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Sendika, defter, kayı t ve fiş leri ait oldukları yı l ı takip eden takvim yı l ı ndan baş layarak 10 yı l süre ile muhafaza eder.
MADDE 47-B1RLE$MEYECEK GÖREVLER:

Genel Kurulu hariç, sendika zorunlu organları ndan birine seçilen, baş ka bir göreve seçllemez,

05

Şube Genel Kurulu hariç, ş ube zorunlu organları ndan birine seçilen kiş i bir diğer göreve seçilmez.
Şube zorunlu organları na seçilerek profesyonel olarak görev alanlar sendika zorunlu organları na seçildikleri takdirde
görevlerinden birini tercih etmek zorundad ı r. Bu terci seçildikten sonra (1) ay içinde kullanı labilir. Tercihini bu süre içerisinde
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bildirmeyenler ş ube zorunlu organları ndaki görevlerini tercih ve sendikadaki görevlerinden istifa etmiş sayı l ı rlar.
MADDE 48-K1DEM ()DENEKLER' ve SOSYAL GÜVENLIK HAKLAR1:

Sendika personelinin iş akitleri sendika tarafı ndan fesih edildiği zaman kendilerine, İş Kanununun hükümleri ile tabi olduğu
personel yönetmeliği hükümleri uygulan ı r.
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Genel yönetim kurulu ve profesyonel ş ube yönetim kurulunda görev almaları sebebi ile çal ıştı kları işyerlerinden
ayrı lanlara yeniden seçilmedikleri takdirde eski işyerlerinde iş alana kadar bir ay müddetle sendikaca en son almış olduğu maaş ödenir.
Sendika organlannda görevlendirilenlerden birisi veya birkaçı bu tüzük hükümlerine uygun sendikal hareketleri yüzünden adli takibata
uğraması mahkum edilmeleri halinde genel yönetim kurulu toplanarak konuyu görüş ür, yapı lan incelme sonunda tahkikat ve
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mahkumiyete uğrayan görevlilere neticeye kadar kendisine veya ailesine ücretleri ödenebilir. Süre kı demlerine dahil edilir. Bu süre
içerisinde meydana gelecek ücret artışları maaş ları na yansı clı r.

Sendika profesyonel yöneticilere, her takvim yı l ı için dört aylı k ücretleri tutarı ndan Genel Kurulca tespit edilen ikramiye

59

ödenir.

Profesyonel olarak sendika genel yönetim kurulu baş kan ve üyelerine veya sendika şubesi yönetim kurulu baş kan ve
üyelerinden görev alanlara yeniden seçilmeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, istifa
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etmeleri seçime girmemeleri halinde kendilerine sendika profesyonel olarak geçen her yı l için genel kurulca belirlenen brüt ücret
tutarı nda hizmet ikramiyesi olarak ödenir.

yöneticilerin çalıştı kları dönemlere ait hizmet ikramiyesi ve sair alacakları dönem sonunda ödenir. Yeni döneme ait hizmet
ikramiye baş langı cı eski döneme ait hizmet ikramiyesini alı nd ığı tarihtir.
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Profesyonel genel merkez ve ş ube profesyonel yöneticilerine 30 gün ücretli izin verilir. Bu konuda yönetim kurulu
tarafı ndan bir yönetmelik düzenlenir.

Sendika yöneticileri ile sendikada görevlendirilen personelin görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalardan dolayı
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ölümleri halinde mirasçı ları na bir yı llı k brüt ücreti toplam ı net olarak, maluliyetleri halinde maluliyet oranları na göre yukarı daki
miktarları aş mamak kaydı yla sendika yönetim kurulu tarafı ndan tayin olunacak miktarda sosyal yardı m yapı l ı r. Ilgililerin kanunlardan
doğan diğer hakları saklı d ı r. Dava açı ld ığı takdirde yapı lan bu ödemeler hükme konu meblağdan mahsup edilir.

59
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Sendika ve sendika ş ubesi, yöneticilerden bir veya birkaçı ana yasa ve 6356 sayı l ı sendikalar ve toplu iş sözleş mesi
kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışı nda sendikal faaliyet sebebi ile adli takibata uğraması veya bu suçtan mahkum edilmesi
halinde yönetim kurulunca gerekli tedbirler alı nı r.
Bu yöneticilerin tazminata mahkum olmaları halinde bu tazminat sendikaca ödenir.
Ayrı ca bu yöneticileri savunmaları için avukat verileceği gibi mahkum olmaları halinde tahliyelerine kadar ücreti eşi,
çocukları na yada kendisine verilir.
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MADDE 49-MAL BILDIRIM':
Sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri göreve seçildikleri tarihten itibaren 2 ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayeti

altı ndaki çocukları nı n mal bildiriminde bulunulması hakkı ndaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varlığı beyanı n

37
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özlük dosyası na konulmak üzere, Genel Yönetim Kuruluna vermek zorundad ı r.
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Sendika ve ş ube yedek yönetim kurulu üyeleri asil üye olarak görevlendirildikleri tarihten itibaren 2 ay içinde kendilerinin

eşlerinin ve velayeti altı ndaki çocukları n ı n mal bildiriminde bulunulması hakkı ndaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak
doldurulacak mal varlığı beyanı n özlük dosyası na konulmak, üzere Genel Yönetim Kuruluna vermek zorundadı r.

Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan sendika ve ş ube yönetim kurulu üyelerine mal varlığı bildirimierimi teslim ettiklerine dair
belge verilir. Bu belgeler sendika veya şubelerinin yönetim kurulları n ı n karar defterlerinin özel bir sayfası na yazı lı r. Bu sayfa denetletne
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kurulu üyeleri tarafı ndan imzalan ı r.

Mal bildiriminde bulunan kiş iler görev süresi sonunda tekrar seçilseler bile kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun
olarak yeniden mal bildiriminde bulunmak zorundadı r. Sendika ve ş ubelerinin yönetim kurulu üyeleri mal bildiriminde bulunması
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hakkı nda yönetmeliğin 10. maddesi gereğince eşleri, velayeti altı ndaki çocukları ve kendilerine şahsi mal varlı kları nda önemli bir
değişiklik olduğunda değişikliğ i izleyen 1 ay içinde yeni edindikleri mal ve hak gelir ve alacak ve borçlara münhası r bulunmak üzere ek
mal bildirimi vermek zorundad ı r. Mal bildiriminde bulunulması hakkı nda yönetmeliğin 8. maddesinde gösterilen mahiyet ve
miktardaki malı n iktisabı ile hak alacak veya gelir sağlamsı veya borçlanması mal varlığı nda önemli değişiklik sayı l ı r.
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Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri devamı sı rası nda sonu (0) ve (S) ile biten yı lları n en geç ş ubat ayı sonuna kadar
mal bildirimlerini yenilemek zorundad ı r. Sendika ve ş ube yönetim kurulu üyeleri görevlerinin sona ermesi halinde ayr ı lma tarihini

izleyen 1 ay içinde bildirimlerini vermek zorundad ı r. Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayana sendika yönetim kurulu taraf ı ndan
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ihtarda bulunulur. Mal bildiriminde bulunmak zorunda olan sendika veya ş ube yönetim kurulu üyesi ihtarı n kendisine tebliğinden
itibaren 30 gün içerisinde bildirimde bulunmak zorundad ı r. Aksi takdirde hakkı nda 3628 sayı l ı kanun hükümleri gereğince işlem yapı lı r.
MADDE 50-ÇEŞITLI HÜKÜMLER:
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Genel Yönetim Kurulu, Tüzüğe uygun olarak Yönetmelikleri hazı rlar, uygular ve gerekli gördüğü değişiklikleri yapar.
Sendika, genel baş kan ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin sendika ad ı n ı n kullanı lması şartı ile birlikte çift imza
ile borç altı na girer.
Sendika ad ı na başarı lı çalış malarda bulundukları tespit edilen sendika üyesi, işyeri temsilcisi, ş ube yöneticileri ve sendika
personeline genel yönetim kurulu kararı yla ödül verebilir. Ödülün mahiyeti ve miktarı her olay için genel yönetim kurulunca ayrı ca
tespit edilir.
Genel yönetim kurulu yüksekokulda okuyan sendika üyesi işçilerin çocukları na karşı l ı ksı z burs vermeye yetkilidir. Genel
yönetim kurulu her eğitim yı l ı nda burs verebilecek şah ısları n sayısı n ı bursun miktarı ve öğrencilerde aranacak diğer şartları belirler.
MADDE 51-5ENDIKANIN FE5111 VE MALLARI N DEVRI:

05

59

4-

Genel Kurul'un toplantı -yeter sayı sı üye veya delege tam sayı sı n ı n salt çoğunluğudur.
Merkez genel kurulu sendikan ı n feshine karar verebilir. Merkez genel kurulunca, sendikan ı n feshine karar verebilmesi için
merkez genel kurulun karar yeter sayısı nı n toplantı ya katı lan üye veya delege sayısı n ı n salt çoğunluğudur. Ancak, bu sayı üye veya
delege tam sayısı nı n dörtte birinden az olamaz.
Birinci toplantı da çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantı n ı n ertelenmesi durumunda ikinci toplantı da çoğunluk
aranmaz, ancak bu toplantı ya katı lan üye veya delege sayı sı yönetim ve denetleme kurulları nı n üye tam sayısı nı n iki katı ndan az
olamaz. Merkez genel kurulunca sendikanı n feshine karar verildiği takdirde veya kanuna göre sendikan ı n münfesih edilmiş sayı lması
halinde genel kurul kararı n ı n bulunmaması veya devrin ilgili kuruluş tarafı ndan kabul edilmemesi halinde tasfiye sonucunda kalacak
paralar işsizlik sigortası fonuna aktarı lacak, ve mallar Türkiye İş Kurumuna devredilecektir.
MADDE 52-TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI:

12

Sendikanı n Ana Tüzüğünde yapı lacak değişiklikler, karar yeter sayısı üye ve delege tam sayı sı n ı n salt çoğunluğudur. Bu sayı
üye veya delege tam sayısı n ı n dörtte birinden az olamaz. Ancak, kanunla zorunlu kı l ı nan hallerde ve yetkili merciinin talebi üzerine
yapı lacak tüzük değişikliklerinde karar yeter sayı sı üye veya delege tam sayı sı n ı n salt çoğunluğu aranmaz.
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MADDE 55-RAP0RLAR:
6356 sayı lı yasa kapsam ı nda Yeminli Mali Muşavirler tarafı ndan hazı rlanan raporlar sendikam ı za ait web sitesinden
yayı nlanarak tüm üyelere duyurulması .
MADDE 56-YÜRÜRLÜK:

4-

LOJISTIK — İŞ Sendikası na ait iş bu tüzük 26.05.2019 tarihinde yapı lan 1. Olağan Genel Kurul' da tadil edilen
maddeler ile birlikte derhal yürürlüğe girer. Tadil edilen maddeler 1. Olağan Genel Kurul tarafı ndan kabul edildiği andan itibaren
uygulamaya girer.
GEÇICI MADDE:
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TC. Aile, Çal ış ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nca e— üyeliğe geçildiği tarihe kadar önceki düzenleme ile iş lem yapı lacaktı r.
Tüzüğün madde numaraları n ı n tespitine, maddelerin kendi içinde numaralandı rı lması na ve yazı m hataları n ı n düzeltilmesine
Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
Tüzük hakkı nda gerekli yasal mercilerce yapı lacak olan inceleme sonucunda ilgili mevzuata aykı rı düzenlemelerin tespit
edilmesi halinde bu düzenlemelerin mevzuata uygun hale getirilmesi amacı yla değiştirilmesinde yapı lacak ilk genel kurula sunulması
ve geçmişe etkili olmaması kaydı yla Genel Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurul tarafı nda yetkilendirilmiştir.
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