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MADDE 1- SENDİ KANIN ADI, MERKEZI VE ADRESI:
Sendikanı n adı, Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası 'dı r.
Sendikanı n kı saltı lmış adı AVMES 'dir.
Sendikanı n Genel Merkezi Ankara'dad ı r.
Genel Merkezin baş ka bir ile nakline karar vermeye Sendika Merkez Genel Kurulu yetkilidir.
Sendikanı n adresi:
likyerleşim Mah. Baş kent Bulvarı 204/60 Yenimahalle Ankara 'd ı r.
İl içerisinde adres değişikliğ ine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
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MADDE 2- SENDİKANIN AMACI :
ALIŞVERIŞ MERKEZI ÇALIŞANLARI :
Uluslararası alanda barış ve karşıl ı klı eşit haklı çı karlara dayalı , kaba kuvvetin d ışlandığı
iliş kilerin
kurulması ve geliştirilmesi,
Ülke toplumsal yaş amı n ı n her alanı nda hukukun üstünlü ğüne, insan hakları na, temel hak ve
özgürlüklere ve çağdaş demokratik ilkelere tam bir uyumun sa ğlanması ,
Doğ al çevrenin ve ekolojik dengenin korunması ,
ç) Evrensel temel hak ve özgürlüklerin kazan ı l ı p, korunması,
Uluslararası sözleş meler ve Uluslararası Çalış ma Örgütü kararları na dayalı
sendikal hak ve
özgürlüklerin eksiksiz ya şama geçirilmesi, geliştirilmesi, çalış ma ve yaşama koş ulları nı
n uygar ve
çağdaş bir düzeye ulaştı rı lması ,
Üyelerinin; yaşamı n her alanı nda etkin olması nı sağ layacak sosyal, mesleki ve kültürel nitelig'e
ulaşması ,
Işçilerin ekonomik ve sosyal hakları ve çalış ma koşulları nı n geliştirilmesi,
Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi,
işsizliğ in önlenmesi ve iş güvencesinin sa ğlanması,
uğ runa mücadele etmeyi temel amaç olarak kabul eder.
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MADDE 3-SENDİKANIN ÇALIşMA YÖNTEMI:
A- Sendika amaçları nı gerçekleştirmek üzere;
işçi ve kamu çalış anları sendikaları , meslek odaları , barolar gibi örgütlerle iliş
kiye geçerek,
sorunları n çözümüne yönelik önerilerin geli ştirilip, yaygı nlaşbrı lacağı platformları n ve işveren
sendikaları ile de endüstriyel iliş kilerin ve çalış ma yaşamı nı n gereği olan kurulları n oluşmas
ı na çalışı r.
Amaçları nı n kamuoyuna yeterince yansı ması ve çözüm önerilerinin kamuoyuna mal edilebilmesi
için gerekli bilgilendirme ve propaganda çal ış maları nı yürütür,
işçilerin sendika amaçları nı benimsemelerini ve bu amaçları n gerçekleşmesi için çaba
göstermelerini sağ lamak üzere eğ itim faaliyetleri düzenler,
ç) Gerek üyeleri ve yöneticileri, gerekse istihdam ettiği uzmanlar vası tası yla dünya, ülke ve çalış ma
iliş kileri sorunları nı n aşı labilmesi için gerçekçi çözüm alternatifleri üretir,
Diğer gerekli çalış maları yapar.
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B- Sendika bu faaliyetlerini yürütürken;
işyerlerinden baş layarak her düzeyde sendikal birli ğin gerçekleşmesi için çalışı r,
Sendikal demokrasiyi tam anlam ı yla uygular. Bu doğ rultuda: en alt kadrolardan, en üst yönetim
birimlerine kadar bütün temsilci ve yöneticilerin üyeler arası ndan ve yine üyeler taraf ı ndan
seçilmelerini sağlar, her aşamada tabanı n söz ve karar sahibi olması ve kablı mcı lı k ilkelerini yaşama
geçirir.
Sendikal birimlerde al ı nacak kararları n oluşturulması nda tartışma, eleştiri, özeleştiri ve ikna
yöntemlerini uygulayarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini ya şama geçirir.
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MADDE 4- SENDİ KANIN YETKI VE FAALIYETLERI:
Sendika yasalar çerçevesinde;
işkolunda çalışan işçileri, özellikle bunlardan avm ve cadde ma ğazaları nda çalışanları , sendika
çatı sı altı nda örgütlemek, üyeleri arası nda birlik ve dayanış mayı sa ğlamak,
Üyeleri adı na toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çı karmak, grev kararı almak,
uygulamak ve gerektiğ inde kaldı rmak, toplu iş uyuşmazlı kları nda ilgili makamlara, arabulucuya,
hakem kurulları na ve yargı organları na başvurmak,
Daha ileri ekonomik ve sosyal haklara ula şı lması nı , ücret ve çalış ma koşulları nı n insan onuruna
yaraşı r bir düzeye ulaşması nı , iş kazaları ve meslek hastalı kları na karşı gerçekçi ve köktenci önlemler
alı nması nı , sosyal güvenlik hakkı nı n çağdaş bir düzeye getirilmesini, kad ı n, genç ve çocuk iş
çilerin
sorunları nı n çözüme kavuşturulması nı sağlamak, bu amaçla gerekli giri şimlerde bulunmak, çalışma
mevzuatı nı n uluslararası sözleşmeler ile İ LO normları na uyumunun sağ lanması yönünde çalış malar
yürütmek,
ç) Sendikanı n amaçları doğ rultusunda her türlü eğ itim çalış ması yapmak,fieıtm4aşi ve sı nı f bilincini
Sayfa 1
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geliş tirmek, üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, üyelerinin kültür düzeyierini yükseltmek, mesleki
bilgilerini arttı rmak, bu amaçla panel, kurs, sefnine'r ve konferanslar, kültürel ve sanatsal içerikli
toplantı lar düzenlemek, eğ itim araçları sağlamak, yayı nlar yapmak, eğ itim ve öğ retim tesisleri,
enstitüler, sağ lı k, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ili ş kilerin geliştirilmesine yardı mcı olmak,
kütüphaneler, lokaller açmak,
Çalış ma hayatı ndan, mevzuattan, toplu iş sözleş mesinden, örf ve adetlerden doğan hususlarda
üyelerini temsilen veya yazı l ı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya adi ş irket mukaveleleri ile
hizmet akdinden doğ an hakları ve sigorta hakları nda üyelerini ve mirasçı ları nı temsilen davaya ve bu
münasebetle açı lan davadan ötürü husumete ehil olmak,
Uluslararası işçi kuruluşları na üye olmak, üyelikten ayrı lmak, üyesi bulunduğ u uluslararası işçi
kuruluşları na delege, temsilci ve gözlemci göndermek,
Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 27. maddesi gereğ i işyeri sendika temsilcilerini
atamak ve görevden almak,
Kanun ve uluslararası anla ş ma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
Tüzel kiş i olarak genel hükümlere ve yasalara göre sahip oldu ğ u yetkileri kullanmak,
1) Çalıştı rmayı doğ uran hukuki iliş kilerle, sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakları n
kullanı lması yla ilgili olarak üyelerine ve mirasçı ları na hukuksal yardı mda bulunmak,
Gerektiğinde taşı nı r ve taşı nmaz mallar satı n almak, satmak ve devretmek,
Sendikanı n amaç ve ilkeleriyle bu maddede sayı lan görev ve yetkileri konuları nda siyasi partileri
yönlendirmek, sendikanı n önerilerini benimseyen veya uygulamay ı kabul eden ya da diğ er partilere
göre sendikanı n görüşlerine daha yakı n veya halkı n ve işçilerin çı karları nı korumada daha yararlı
politikaları savunan partiler ile organik bağ kurmamak kaydı ile ilişkileri geliş tirmek, bu partilerin ülke
yönetimi ve yerel yönetimlerde iktidara gelerek programları nı uygulayabilmeleri için çaba harcamak,
gerektiğ inde politikaları ve uygulamaları sendika amaç, ilke ve görevleriyle uyu şmayan partilere karşı
tavı r almak, karşı kampanyalar örgütlemek,
Üyelerinin hak ve çı karları nı n etkin olarak korunması ve geliştirilmesini sağlayacak çalış malara
katı lmak, yine bu amaçla ulusal ve uluslararası alanda sendikalar ile işbirliğ i yapmak,
I) Çalış ma yaşamı nda kadı n-erkek eşitliğ inin ve kadı nlar lehine pozitif ayrı malığı n sağ lanması için
faaliyetler yürütmek,
Hak ve yetkilerini kullanman ı n yanı sı ra mevzuattan doğ an hak ve yetkilerini de kullanı r.
Sendika, faaliyetlerinden yararland ı rmada üyeleri arası nda eşitliğ e uymak zorundadı r.
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MADDE 5- SENDİ KANIN FAALİ YET GÖSTERECEĞİ İŞ KOLU :
Sendika, Sendikalar ve Toplu iş Sözleş mesi Kanunu'nun 4. maddesinin 1. f ı krası nda belirtilen Yasa'ya
ekli (1) sayı l ı cetvelde gösterilen 10. sı ra numaralı TiCARET, BÜRO, EĞITIM VE GÜZEL SANATLAR
i şkolunda kuruludur. Bu iş kolu ile işin niteliği ve yürütümü bakı mı ndan işyerine bağlı bulunan yerlerle,
dinlenme, çocuk emzirme, yemek/uyku, yı kanma, muayene ve bakı m, beden veya mesleki eğ itim
yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da 6356 sayı lı kanun md.4/2 gereği ası l işe yardı mcı
işlerden olup ası l işin girdiği iş kolundan sayı lmakla, ası l işin dahil olduğu bu işyerlerinde de Türkiye
çapı nda faaliyet gösterir,
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MADDE 6- SENDİ KAYA ÜYE OLMA:
6356 Sayı l ı Kanun'un 17. maddesinde belirtilen niteli ğe haiz ve (10 NOLU) işkolunda çalışan 15
yaşı nı bitirmiş iş çiler sendikaya üye olabilirler.
üye olmak isteyen işçi, elektronik baş vuru sistemine e-devlet sistemi üzerinden üyelik
başvurusunda bulunması ve Sendika Genel Yönetim Kurulunun e-devlet üzerinden kabul kararı ile
üyelik kazanı l ı r. Üyelik için yapı lan baş vuru, en çok otuz gün içinde Sendika Genel Yönetim Kurulu
tarafı ndan reddedilmediğ i takdirde üyelik istemi kabul edilmi ş sayı l ı r.
Üyeliğe kabul edilmeyen işçiye gerekçeleri ile birlikte karar tebli ğ edilir. Haklı bir neden
gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen iş çinin, bu kararı n kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün
içinde yerel iş mahkemesinde dava açmak hakk ı vardı r.
Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir.
Sendika tarafı ndan üyeye, üyelik kartı verilir.
Üyenin sendika tarafı ndan üyelig'e kabul edildiğ i tarihten itibaren üye, sendika hizmet ve
imkânları ndan faydalanma hakkı na sahip olur, Aynı tarihten itibaren de sendikanı n yükümlülüklerine
katı lmayı kabul etmiş sayı l ı r

MADDE 7- ÜYELİ KTEN AYRILMA :
a) Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle sendikadan çekilebilir. Çekilme, e-devlet sistemi
üzerinden gerçekleş ir. E-Devlet sistemi üzerinden yapı lan çekilme bildirimifi1e,tronik ortamda eş

N Sayn

fie n i/al
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zamanlı olarak Bakanlığ a ve sendikaya ulaşı r.
Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay 'Scinra geçerlidir.
b) Sendikadan çekilen üye, e-devlet sisteminden yapı lan çekilme iş lemi tarihinden itibaren aidat ı nı bir
ay daha ödemek mecburiyetindedir.
MADDE 8- ÜYE Aİ DATLARI, ÜYELIĞ IN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERI:
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a)üyeler, sendikanı n faaliyetlerini sağ l ı klı bir şekilde devam ettirebilmesi için miktarı Merkez Genel
Kurul tarafı ndan belirlenen aidatları nı her ayı n 15ine kadar ödemeyi taahhüt ederler.
b)(Jyeliğ i kabul edilen üye, her ay üye aidat ı nı öder. Aidatı n ilerleyen günlerinde giren üye sonraki aidatı
öder.
Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları nda görev almaları ndan dolayı işyerinden ayrı lan
sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sı fatları üyelik aidatı ödemek kaydı
ile devam eder.
Sendikaya üye olmak hakkı na sahip olanlardan, bir iş letme veya kurumun yönetim kurulları nda veya
benzeri kurulları nda işçi temsilcisi sı fatı yla bulunanları n sendika üyeliği devam eder.
Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahı sları n bu kanuna göre sahip bulundukları hak ve
yükümlülükler silahaltı nda bulundukları süre için askı da kalı r.
Sendika üyesi iş çinin geçici olarak işsiz kalması veya sendikanı n faaliyet alanı içinde kalmak şartı yla
başka bir iş e geçmesi, sendika üyeliğini etkilemez.
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MADDE 9- ÜYELİ KTEN ÇIKARILMA :
a) 6356 sayı l ı Kanun'un 19/4 madde hükümleri uyarı nca; üyelikten çı karı lmayı gerektirecek tutum ve
davranışlarda bulunduğ u bildirilen üyenin sendika Genel Yönetim Kurulunca ve gerekli görüldü ğ ünde
sendika Merkez Disiplin Kurulunca durumu incelenir.
Bu tutum ve davranış ları sabit görüldüğ ünde üyeliği askı ya alı nı r ve ihraç istemiyle ilk genel kurula
götürülür,
Üyelikten çı karı lmayı gerektirecek nedenler şunlardı r:
Sendika anatüzüğ üne uymamak,
Sendika tüzel kişiliğ i aleyhinde faaliyet göstermek,
Sendikanı n ilkelerine, amaçları na ve hedeflerine ayk ı rı davranmak.
b) Sendika üyelerinin, sendikadan çı karı lma kararı Merkez Genel Kurulunca verilir. Çı karı lma kararı, eDevlet sisteminden Bakanlığ a elektronik ortamda bildirilir ve çı karı lana yazı ile tebliğ edilir. Çı karı lma
kararı na karşı üye, kararı n tebliğ inden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki
ay içinde kesin olarak karar verir.
üyelik sı fatı , wkarı lma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

SENDİ KANIN YAPISI
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MADDE 10- SENDİ KANIN ORGANLAR':
A- Zorunlu Organlar :
Merkez Genel Kurulu,
Genel Yönetim Kurulu,
Merkez Denetleme Kurulu,
ç) Merkez Disiplin Kurulu,
Şube Genel Kurulu,
Şube Yönetim Kurulu,
Şube Denetleme Kurulu,
Şube Disiplin Kurulu,
B- Danış ma Organları :
Başkanlar Kurulu,
Genel Temsilciler Kurulu,
Şube Temsilciler Kurulu,
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MADDE 11- SENDIKA MERKEZ GENEL KURULUNUN OLU ŞUMU :
Sendika Merkez Genel Kurulu, sendikan ı n en üst ve en yetkili karar organı dı r. Şube genel
kurulları ndan seçilen (250) ikiyüzelli üye veya delege ile genel yönetim kurulu, merkez denetleme
kurulu ve merkez disiplin kurulunun ası l üyelerinden oluş ur.
a) Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulunun ası l üyeleri, bu
sı fatları devam ederken de kendi genel kurulları na delege olarak katı l ı rlar.
b)•Öncelikle her şubeye birer delegelik verilir.
c) Yukarı daki (a) ve (b) fı kraları nda belirlenen delegeler toplamı , delege tam sayı sı ndan çı karı l ı r.
Sendikanı n toplam üye sayı sı geri kalan delege sayı sı na bölünür. Böylece bir dele e seçmek için
gerekli anahtar üye sayı sı bulunur. Her şubenin toplam üye sayı sı anahtar uy ayı sı n bölünerek, o
AVMES T .ZÜĞO-2019
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şubenin en son genel kurulunda delege olarak seçilenlerden, yukarı daki hesaplama ile bulunacak
kadarı ası l delege olur.
ç) Yukarı daki (a), (b), (c) fı kraları nda belirlenen delegeler toplamı ile delege tam sayı sı arası ndaki fark
kadar delege (c) fı krası uyarı nca yapı lan bölme işlemleri sonucu en çok artı k üyesi bulunanlardan
başlamak üzere, şubelere birer delege daha olmak üzere bölüştürülür. Bu bölüşümden sonra da eksik
delege kalı rsa, iş bu eksik delege sayı sı en çok üyeli şubelerden başlayarak her şubeye birer delegelik
daha verilmek suretiyle delege tam say ı sı tamamlanı r.
Ancak, şubeye bağlı üye sayı sı , anahtar sayı sı nı n altı nda ise bu şubeler eksik delegeliğ in tamamlanma
işlemi dışı nda bı rakı lı r.
Her şube genel kurulunda, genel kurula karar alı ndığı tarihteki aidat ödeyen şube üye sayı sı nı n,
anahtar üye sayı sı na bölünerek bulunacak sayı nı n V050 fazlası kadar sendika merkez genel kurul
delegesi, şube genel kuruluna katı lma hakkı bulunanlar arası ndan gizli oyla seçilir.
Ancak yetki tespiti 2017 yı lı içerisinde istenen ve Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
6356/43. maddesinin birinci fı krası na göre Sendikamı zı n çoğunluğu sağladığı na ilişkin olumlu yetki
tespit yazı sını n gönderildiği işyerleri, aidat şartı aranmaksı zı n şubelerin delege sayı sı nı n tespitinde
dikkate alı nır.
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Toplu iş Sözleşmesi yürürlükte iken işyeri geçici olarak tatil edildiğinden iş akdinin devam etmesine
rağ men aidat ödemeyenler, bir önceki dönem için TİS imzalanan işyerlerinde yetki için başvurulmuş
olmasına rağ men henüz Toplu iş Sözleşmesi imzalanamadığı ndan ötürü aidat ödemeyenler, yeni
örgütlenilen ya da bir önceki dönem toplu sözleşme imzalanmamış işyerlerinde yetki belgesi gelmiş
olması na rağ men henüz toplu sözleşme imzalanmadığı için aidat ödemeyenler, grev ya da lokavt
nedeniyle aidat ödeyemeyenler, aidat ödeyen üye gibi delege tespitinde göz önüne alı nı rlar.
Merkez Genel Kuruluna katı lacak delegelerin tespiti, şube genel kurulları nı n tamamlanması ndan
sonra, Genel Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları nı n ortak toplantı sını n yapı ldığı aydan önceki ayı n
aidat ödeyen üye sayı sı ve şube genel kurul seçim tutanakları esas alı narak, yukarı daki hesaplamaya
göre belirlenir.
Tespit edilen delegelerden herhangi bir nedenle delegelikten düşmüş olanlarla delegelikten
ayrılanları n yerine ilgili şube genel kurulu seçim tutanakları ndaki oy sı rası na göre en çok oy alandan
başlanarak delege olarak çağınlı r. Delege sı fatı bir sonraki genel kurulda yeni delege seçimi
yapılı ncaya kadar devam eder.
Seçilen delegeler, daha sonra kapsamı nda bulunduğu şubeden ayrı lı p başka bir şube kapsamı içine
girerlerse, yeni şube genel kurulunda delege seçimi yapı lı ncaya kadar eski şube delegeliğini korurlar.
Şubeler arası kapsam değişikliğ inin sendika yetkili organları nca yapı lması halinde, işyeri başka şube
kapsamı na dahil olan delege, eski şubesinin genel kurulunda delege seçimi yap ı lı ncaya kadar, eski
şubesinin delegeliğ ini korurlar.
Herhangi bir sebeple işinden ayrılmış 'olan delege, sendika üyeliğini yitirmediği ve başka bir iş koluna
geçmediği sürece, şube genel kurulunda yeni delege seçimi yapı lı ncaya kadar delegeliğ ini korurlar.
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MADDE 12- SENDİKA MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALİŞMA YÖNTEMİ :
Merkez Genel Kurulu dört yı lda bir sendika genel merkezinin bulunduğu ilde Genel Yönetim Kurulunun
saptayacağı yer, gün ve saatte toplanı r. Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan hazı rlanan genel kurul
toplantı sını n gündemi, yer, gün ve saati en az onbeş gün önce uygun araçlar vası tası yla ilan edilir.
Ayrı ca İl Dernekler Müdürlüğ ü'ne yazı ile bildirilir.
İ ki genel kurul toplantı sı arası ndaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu
ile denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara, toplantı
tarihinden onbeş gün önce gönderilir.
Genel kurul toplantı nisabı toplantı ya katı labilecek toplam üye veya delege tam sayı sı nı n salt
çoğunluğu dur.
İlk toplantı da yeter sayı sağ lanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bı rakı lır. Yine il
Dernekler Müdürlüğ ü'ne bildirilir ve uygun araçlar vası tası yla ilan edilir. Ancak, ikinci toplantı ya
katı lanların sayı sı , toplantı ya katı labilecek toplam üye veya delege tam sayı sı nı n üçte birinden az
olamaz.
Genel kurullarda delege olmayanlar nisapta nazara alı nmazlar ve oy kullanamazlar.
Genel kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan yapı lı r.
Genel Kurul toplantı sı nda yalnı z gündemdeki konular görüşülür
Gündeme madde eklenmesi genel kurula katılan delegelerin onda birinin yazı lı teklifi ile mümkündür.
Genel kurul çalışmaları nı , Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatı r ve Divanı n seçimini yönetir.
Genel Kurul Divanı açı k oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardı mcı sı ve yeteri kadar yazmandan
oluşur. Genel kurulca alı nan bütün kararlar, genel kurul defterine yazı larak Divan üyelerince
imzalanı r.
Merkez Genel Kurul karar nisabı , toplantı ya katı lan üye veya delege sayı sı nı n salt çoğunluğudur.
Ancak, bu sayı , toplantı ya katı labilecek toplam üye veya delege tam sayı sını n dörtte birinden az
olamaz.
Sendika Ana tüzüğ'unün değiştirilmesi, konfederasyona üye olma ve çekilme ile sendikanı n feshi
kararları nı n alı nabilmesi için toplantı ya katı labilecek toplam delege veya üye tamsay ı sı nı n üçte ikisinin
kabul oyu zorunludur. Ancak, kanunla zorunlu k ı lı nan hallerde ve yetkili merci
üzerine
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yapı lacak tüzük değişikliğ inde nisap, toplantı ya katı labilecek toplam üye veya delege say
ı sı nı n salt
çoğ unluğ udur.
Genel Kurulda delegelerin onda birinin yazı l ı önerisi ve delegelerin salt çoğ unluğ unun kabulü ile genel
kurulda uygulanacak seçimlere ili ş kin liste sistemi belirlenir.
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MADDE 13- MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI:
Gizli oyla Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulları nı n ası l ve yedek üyelerini
seçmek,
Tüzük değişikliğ i yapmak, yapı lacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydı
yla
ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykı rı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakk ı nda
merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi
Genel Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu ile yeminli mali mü şavir raporları nı görüşmek ve bu
kurulları ibra etmek,
ç) Genel Yönetim Kurulunca hazı rlanan tahmini bütçeyi görüş üp aynen veya değiştirerek karara
bağ lamak,
Gerekli taşı nmaz malları n satı n alı nması veya mevcut ta şı nmaz malları n satı lması hususunda alı
nan
Merkez Genel Kurul kararı uyarı nca, bu alı m-satı m iş lemleri için finansal kiralama, rehin ve ipotek
tesisi veya rehin ve ipotek fek etme, banka kredisi kullan ı lması konuları nda karar vermek; bu
iş lemleri yapacak görevlileri belirlemek ve yetkilendirmek hususunda, genel yönetim kuruluna yetki
vermek,
Konfederasyon kurma, üye olma veya çekilme kararı almak
ş ube açma veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki verme, şubeleri birleş tirme veya
kapatma kararı vermek,
Aynı iş kolunda olmak şartı yla bir baş ka sendika ile birleş me veya katı lmaya karar vermek,
Sendikanı n uluslararası işçi kuruluşları na üye olması veya üyelikten çekilmesine karar vermek,
O Sendikanı n feshine karar vermek:
Sendikanı n feshi halinde 6356 sayı l ı Sendikalar Yasası nı n 32'inci maddesi uygulan ı r.
Merkez Disiplin Kurulu raporları nı incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkı nda karar vermek.
Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tesbit etmek,
Sendika organları nda görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve tazminatları
tespit etmek,
I) Üst kuruluş genel kuruluna gidecek delegeleri seçmek,
m)Delege seçiminde uyulacak esasları , kanuna aykı rı olmamak üzere düzenlemek,
iktisadi işletme kurulması na karar vermek ve bunun için gerekli i ş lemleri yapmak, yönetmelik
hazı rlamak ve gerektiğinde değiş tirmek üzere genel yönetim kuruluna yetki vermek,
Mevzuat veya tüzük gereğ ince Merkez Genel Kurulu taraf ı ndan yapı lması belirtilen diğer iş lemleri
yerine getirmek ve ba şka bir organa bı rakı lmamış konuları karara bağlamak.

94

14

MADDE 14- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI :
Sendika Genel Yönetim Kurulunun veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördü ğ ü hallerde veya
Merkez Genel Kurul üye veya delegelerinin 1/5'inin yazı l ı isteğ i üzerine Merkez Genel Kurulu
olağanüstü olarak toplanı r.
Bu istemde, toplantı nı n ne için yapı lmak istendiğ i gerekçeleri ile belirtilir.
Genel Kurula çağ rı , Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan yapı l ı r.
Olağanüstü Genel Kurul toplantı ları nda gündem dışı konular görüş ülemez ve teklifte bulunulamaz.
Talep tarihi itibarı yla olağ an genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde
olağ anüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağ an genel kurul gündemine
alı nı r.
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MADDE 15- SENDIKA YÖNETİCİ LERİ NDE VE GENEL KURUL DIŞINDAKİ ORGANLARINDA
YER ALAN ÜYELERDE ARANACAK N İTELİKLER :
Sendika Yöneticilerinde aşağı da belirtilen nitelikler aranı r:
Fiil ehliyetine sahip olmak, fiilen çal ış mak
Sendika ilke ve amaçları doğ rultusunda üretken olmak,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayı l ı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hı rsı zlı k, dolandı rı cı lı k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştı rma, edimin ifası na fesat karıştı rma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değ erlerini aklama ve kaçakçı lı k suçları ndan birinden mahkümiyeti bulunmamak
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MADDE 16- GENEL YÖNETIM KURULU:
Sendika Genel Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafı ndan, genel kurulu oluşturan delegeler
arası ndan seçilecek bir Genel Ba ş kan, bir Genel Sekreter, bir Genel Mali Sekreter, bir Genel
Örgütlenme Sekreteri, bir Genel Eğ itim Sekreteri olmak üzere beş ası l üyeden oluşur.
Ası l üye sayı sı kadar da yedek üye seçilir.

MADDE 17- GENEL YÖNETIM KURULUNUN ÇALI Ş MA ESASLARI :
Genel Yönetim Kurulu onbeş günde bir Genel Baş kanı n başkanlığı nda olağan ol

anı r. Kurul
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üyelerinden birinin Genel Ba şkana baş vurusu ve Genel Ba şkanı n çağ rı sı ile olağanüstü toplantı yapar.
Genel Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayı sı , üye tam sayı sı nı n salt çoğ unluğ udur.
Oylamanı n gizli veya açı k yapı lması , Yönetim Kurulunun kararı na bağl ı dı r.
Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı nı n herhangi bir nedenle kurul üyeli ğinden ayrı lması
halinde, Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleri arası ndan en çok oy almış bulunandan başlayarak oy
sı rası na göre Genel Yönetim Kurulu üyeli ğine çağ rı yapı l ı r. Genel Yönetim Kurulu üye tam sayı sı
tamamlanı r.
Genel Yönetim Kurulu üye sayı sı bu suretle tamamland ı ktan sonra yapacağı ilk toplantı da üyeler kendi
araları nda boşalan yerlere aday olanlar arası ndan görev bölümünün gerektirdi ği seçimi yaparlar.

12

94

14

57

7-

12

94

14

57

7-

12

94

14

57

7-

MADDE 18- GENEL YÖNETİ M KURULUNUN GÖREV VE YETKİ LERİ :
Genel Yönetim Kurulu, Sendikan ı n Merkez Genel Kurulundan sonra en yetkili karar ve yönetim
organı dı r.
Sendikayı temsil, görev ve yetkisi Genel Yönetim Kurulu ad ı na Genel Başkan tarafı ndan kullanı lı
r.
Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :
Üyeleri adı na toplu iş sözleşmesi bağı tlamak, toplu iş uyuşmazlığı çı karmak,
Grev kararı almak, uygulamak, kald ı rmak ve grev ve lokavt süresince sendika üyelerine yapı lacak
yardı mları belirlemek,
Anatüzük değişiklik önerilerini hazı rlayı p Merkez Genel Kuruluna sunmak, Anatüzüğ ü yorumlamak
ve uygulamak,
Kurulları n kararları nı yerine getirmek, Merkez Genel Kurulunca verilen görevleri yapmak, yetkileri
kullanmak,
Merkez Genel Kurulunun gündemini hazı rlamak ve toplantı ya çağı rmak,
Çalış ma ve mali raporlar', tahmini bütçeyi hazı rlayı p Merkez Genel Kuruluna sunmak,
Sendika gelir-gider bütçesini uygulamak, yı llı k bütçeler, bütçe fası llan ve bütçe maddeleri arası
aktarmalar yapmak, gelir ve giderlere ilişkin iş lemleri yürütmek ve karara ba ğlamak,
Yurt içinde ve dışı nda sendikanı n üyesi bulunduğ u işçi kuruluşları nı n ve diğer resmi ve özel
kuruluşları n toplantı ları na temsilci seçmek, yurt içinde ve d ışı nda düzenlenecek eğ itim ve inceleme
gezilerine katı lacakları tesbit etmek,
Sendika üyeliğine başvuruları karara bağlamak,
Yönetim Kurulu üye sayı sı nı n toplantı nisabı nı n altı na düşmesi veya diğ er herhangi bir sebeple
fesh olmuş ş ube yönetim kurulu yerine yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli i şlemleri yapmak,
seçime kadar gerekli tedbirleri almak,
Kanun, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaş ma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek
işçi üyeleri seçmek ve göndermek,
iş anlaşmazlı kları nda ilgili makam, merci, uzlaştı rma, arabulucu ve hakem kurulları na, iş
mahkemelerine, yargı mercilerine kanun hükümlerine göre ba ş vurmak, mütalaa bildirmek ve onlardan
talepte bulunmak,
Üyelerini temsilen çalış ma hayatı ndan, mevzuattan, toplu iş sözleş mesinden, hizmet akitlerinden,
örf ve adetten doğ an hakları ile sigorta hakları ndan kaynaklanan uyuş mazlı klarda işverenle, diğer
şahı s ve kuruluşlarla görüş melerde bulunmak, anlaş malar, akitler yapmak, mahkemelerde dava
açmak, bu sebeple açtığı davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek, gerekirse davadan
ve temyizden vazgeçmek,
Anatüzükte belirlenen sendika amaçları nı gerçekleş tirebilmek için gerekli uzmanlı k daireleri ve
bürolar kurmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunları n ücretlerini, çalış ma şartları nı
saptamak,
Üyelerin mesleki, kültürel ve sosyal yönden geli şmelerine katkı da bulunacak çalış malar yapmak,
kurs, konferans, panel, eğ itim, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, sa ğl ı k, spor, eğ itim dinlenme,
kütüphane, bası m ve yayı rn iş leri için gerekli tesisler kurmak,
Herhangi bir bağış ta bulunmamak kaydı yla evlenme, doğ um, hastalı k, ihtiyarlı k, ölüm, işsizlik gibi
hallerde yardı m ve eğ itim amacı yla sandı klar kurulması na yardı mcı olmak ve nakit mevcudunun
Wo5'inden fazla olmamak kaydı yla bu sandı klara kredi vermek,
Herhangi bir bağış ta bulunmamak kaydı yla üyeleri için kooperatifler kurulması na yardı m etmek ve
nakit mevcudunun WolO'undan fazla olmamak kayd ı yla bu kooperatiflere kredi vermek,
Nakit mevcudunun %20'sinden fazla olmamak kayd ı yla sı nai ve iktisadi kuruluşlara yatı rı mlar
yapmak,
Gerekli taşı nmaz malları n satı n alı nması veya mevcut taşı nmaz malları n satı lması hususunda
alı nan Merkez Genel Kurul kararı uyarı nca, bu alı m-satı m işlemleri için finansal kiralama, ipotek tesisi
veya ipotek fek etme ve banka kredisi kullan ı lması konuları nda karar vermek; bu işlemleri yapacak
görevlileri belirlemek ve yetkilendirmek,
Baş kanlar Kurulunun ve Genel Temsilciler Kurulunun gündemini haz ı rlamak ve toplantı ya
çağı rmak,
Yasaya ve genel kurul kararları na, anatüzük ve yetkili kurul kararları na aykı rı hareket eden şube
yöneticilerini Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek, ilgililerin göreve devamları nı n sendika ve üyelerin
çı karı na aykı rı olduğu görüşünde olursa, hakları nda kesin karar verilinceye kadar Merkez Disiplin
Kurulundan geçici ve önlem olarak iş ten el çektirilmeleri isteminde bulunmak,
Tüzük hükümleri gereğince şube olağ anüstü genel kurulunun toplanması na k
r vermek,

km,
ğ17;
Sayfa 6
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Şubelere bağ lı olarak bölge temsilcilikieri veya irtibat bürolar
ı kurmak ve ilgili şube yönetim
kurulunun önerisi de dikkate al ı narak bu temsilciliklere ve irtibat bürolar
ı na bölge temsilcisi ile yeterli
eleman atamak,
Ş ube Disiplin Kurulları nca verilen kararları gerekli gördü ğ
ü hallerde Sendika Merkez Disiplin
Kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gere ğ ini yapmak,
Ş ubelerin, bölge temsilciliklerinin ve irtibat büroları nı
n idari ve mali denetimini yapmak,
Merkez genel kurulu kararı yla verilen yetkiye dayan ı larak, ş
ube açmak, merkez genel kurul
kararları doğ rultusunda, şubeleri birleş tirmek, kapatmak ve ba ş
kanlar kurulunun önerisi dikkate
alı narak, şubeye bağ lanacak işyerlerini saptamak ve değiştirmek,
iş yerlerinden seçilen sendika temsilcilerin' atamak, gerektiğ
inde temsilcilik görevini ask ı ya almak,
görevlerine son vermek veya bu konularda Ş ube Yönetim Kurullanna yetki vermek,
Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceğ i iki kurul üyesi ve konusuna göre ilgili bir sendika personeli
tarafı ndan hazı rlanan tespit ve öneri tutana ğı nı inceleyerek demirba şları
n terkinine (satış -imha vs.)
veya ş ubelere devrine karar vermek,
Merkez Denetleme Kurulunu ola ğ anüstü toplantı ya çağı rmak,
Genel kurul kararı ile kurulacak iktisadi i şletme için gerekli i ş lemleri yapmak, bu konuda
yönetmelik hazı rlamak ve gerektiğinde değiştirmek,
Merkez Genel Kurulunun yetki alan ı na giren hususlar d ışı ndaki görevleri yerine getirmek ve yasa
ve mevzuattan doğ an tüm yetkileri kullanmak,

14

MADDE 19- GENEL YÖNETIM KURULU, GÖREV BÖLÜMÜ, YETK İ LER VE SORUMLULUKLARİ :
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1- GENEL BAŞ KAN :
Sendika tüzel kiş iliğini yurt içinde ve yurt d ışı nda Genel Yönetim Kurulu ad ı na Genel Baş kan temsil
eder.
Sendika adı na sözlü ve Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yazı l ı açı klamalarda bulunur.
Genel Yönetim Kurulu, Ba ş kanlar Kurulu, Genel Temsilciler Kurulu ve sendika bünyesinde genel
hükümler içerisinde kurulacak tüm komisyonlara ba ş kanlı k eder, gerektiğ inde bu komisyonları n
başkanlığı nı Genel Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine devreder.
Diğ er Genel Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan i şleri yakı ndan izler, gerektiğ inde bunları
inceler, bilgi alı r, gerekli uyarı da bulunur, görev verir.
Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Genel Yönetim Kurulu toplantı sı gündemine aldı rı r.
ç) Sendika Genel Baş kanı , acil ve gerekli hallerde önceden al ı nmış bir yönetim kurulu kararı
olmaksı zı n yasal asgari ücretin bir aylı k brüt tutarı nı n 2 (iki) katı na kadar harcama yapmaya yetkilidir.
Harcama ve belgeler ilk yönetim kuruluna getirilir ve karara ba ğ lanı r.
Sendika yayı n organı nı n sahibidir.
Genel Baş kan çalış maları ndan dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

57

7-

12

94

14

2- GENEL SEKRETER :
A- KOORDİ NASYON İ LE ILGİ Lİ ÇALIŞMALARI
Genel Başkanı n bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullan ı r.
Genel Yönetim Kuruluna iliş kin her türlü yazış manı n yapı lması , gerekli dosyaları n tutulması ,
kararları n karar defterine yazı lması ve dağı tı mı nı n yapı lması nı sağ lar.
Sendikanı n tüm organları nı n, teknik daire ve büroları nı n yönetmeliklerinin hazı rlanması nı
sağ layarak Genel Yönetim Kuruluna sunar, kurulca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanması nı sağ lar
ve denetler.
ç) Sendika Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Ba ş kanlar Kurulu ve Genel Temsilciler Kurulu ile
Genel Merkez düzeyindeki diğ er kurul toplantı ları nı n gündemini hazı rlayarak Yönetim Kuruluna sunar,
görüşülmesini sağ lar.
Merkez Genel Kurulu, Baş kanlar Kurulu, Genel Yönetim Kurulu ve Genel Temsilciler Kurulu ile
Genel Merkez düzeyindeki diğ er kurul kararları nı n yerine getirilmesini sağ lar.
Sendikanı n ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iliş kilerini yürütür.
Sendika personelinin düzenli çalış ması nı sağlar, özlük işlerini düzenler, sendika yöneticileri ve
personeli için yı llı k izin çizelgeleri hazı rlar ve yönetim kuruluna sunar.
Daireler arası koordinasyonu sa ğ lar.
6356 Sayı l ı Kanunu'nun 29/4 üncü maddesi ve 3628 Say ı lı Yasa uyarı nca mal bildiriminde bulunma
zorunluluğ u olan yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin düzenleyecekleri mal bildirimine
iliş kin belgeleri, Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfası na yazar ve bu belgeleri
denetçilere vererek Genel Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatı r.
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B- TOPLU İş SÖZLEŞMESI İ LE İ LGİ Lİ ÇALIŞMALAR
Toplu iş sözleşmesi ile ilgili hazı rlı k ve ara ştı rma çalış maları nı yönlendirir ve toplu iş sözleşmesi
görüş melerini yürütür ve yürütülmesini organize eder.
Toplu iş sözleşmesi görüş meleri sonucu çı kabilecek uyuşmazlı kları , arabulucu çalış maları nı ,
anlaşma ya da grev kararı na kadar yürütür ve yürütülmesini organize eder.
Süresi dolan toplu iş sözleşmelerinin yeniden çağ rı işlemlerini yapar.
ç) Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza i ş lemlerini tamamlar.
Sayfa
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Toplu iş sözleş mesi ve yasalarla ilgili olarak üye şikayet ve uyuşmazlı kları nı izler ve sonuçlandı rı r.
Genel merkez işçi sağl ığı ve iş güvenliği biriminin çalış maları yla, şubeler ve işyerlerindeki işçi
sağ l ığı ve iş güvenliğ i birimlerinin çalış maları nı koordine eder, yönlendirir, ulusal ve uluslararası
alanda Işçi Sağl ığı ve iş Güvenliği kuruluşları yla iliş kiye geçerek sorunları n tespit ve çözüm yolları nı n
geliştirilmesini ve yaygı nla ştı rı lması nı sağlar.
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C- HUKUK VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Sendikanı n ve üyelerin karşı laşacağı hukuki ve adli sorunları n çözümü için hukuk çevreleri ve en
başta avukatlarla birlikte çaba gösterir, bu konuda gerekli girişimlerde bulunur.
Ulusal ve uluslararası hukukla ilgili mevzuat ara ştı rmaları yapar, yaptı rı r.
Mevzuatta, sendikal hakları n geliş mesine yönelik deği şiklikler yapı lması için görüş ve raporlar hazı rlar,
hazı rlatı r ve giriş imlerde bulunur.
Dünya, ülke, işkolu, iş yerleri ve üyelerin sorunları ile ilgili araştı rmalar yaptı rı r ve bunlara ilişkin
çözüm önerileri üretilmesini sa ğlar.
Genel Sekreter çalış maları ndan dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
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3- GENEL MALİ SEKRETER:
Sendikanı n muhasebe iş lerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğ ince yürütür, devre
bütçelerinin uygulanması nı sağ lar.
Sendikanı n dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile
mali raporları nı Genel Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Genel Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve
kararı na sunar.
Sendika gelirlerinin toplanması nı, sarfları n bütçe esasları na göre yapı lması nı , muhasebe kayı tları nı n
gerektiğ i gibi yürütülmesini sağ lar ve muhasebe bürosunu yönetir.
ç) Şubelere zamanı nda sarf avansları nı n gönderilmesi ve sarfları n gözetim ve denetimini yapar.
Sendikanı n taşı nı r ve taşı nmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayı tları nı n usulüne
uygun olarak tutulması nı sağ lar.
Genel Kurullara sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir gider tablosu ve tahmini bütçeyi
hazı rlayarak Genel Yönetim Kurulunun onay ve kararı na sunar.
Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para çeker. Genel Mali
Sekreter'in yokluğ unda Genel Baş kan ve bir yönetim kurulu üyesinin imzaları ile birlikte, Genel
Ba ş kanı n da yokluğ unda iki yönetim kurulu üyesinin imzaları ile birlikte bankalardan para çekilir.
Zorunlu giderleri karşı lamak üzere sendika kasası nda, yürürlükteki asgari ücretin ayl ı k brüt tutarı nı n
on katı miktarı na kadar para bulundurulması nı Sağlar.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 18 inci maddesi uyarı nca sendika aidatı nı n
kesilmesi için üye işçilerin listelerinin zaman ı nda iş verenlere gönderilmesini sa ğlar ve işverenlerce
sendika aidatı nı n üye ücretlerinden kesilip zaman ı nda sendikaya gönderilmesini temin için her türlü
işlemleri yapar.
Genel Mali Sekreter çal ış maları ndan dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
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4- GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERI :
Ş ubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yard ı mcı
olur.
işçilerin, üye kayı tları ve üyelikten ayrı lmaları na ilişkin işlemleri gözetir, sendikanı n üyelik arşivini
düzenler, bu iş le ilgili görevleri yönetir, üye envanterlerini çı karı r, üyeliği kesinleşen işçinin üyelik
kabulünün e-devlet sisteminde i şleminin yapı lması nı , Sendikalar ve Toplu Iş Sözleş mesi Kanununun
17. maddesi esasları dahilinde sağlar.
Şubelerin faaliyet alanları nı n düzenlenmesi, yeni şubeler açı lması ve bazı şubelerin kapatı lması
konuları nda incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararı nı n alı nması için yönetim
kuruluna rapor hazı rlayarak sunar.
ç) Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanı nda ve gereği gibi yapı lması ile Merkez
Genel Kuruluna ilişkin her türlü iş lem ve yazış maları n yapı l ı p-yürütülmesini sağ lar,
Sendikanı n faaliyet sahası dışı nda kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sa ğ lar.
Örgütlenme konusunda, şube yönetim kurulları ndan rapor alı r, sendikadan çekilmeler varsa
nedenlerini araştı rı r.
Örgütlenen işyerlerindeki işçilerle gerektiğinde bizzat toplantı lar düzenleyerek
örgütlenmenin faydaları nı anlatı r, örgütlenme hususunda alı nan kararları n uygulanması nı sağlar.
Ülke ve işkolundaki geliş meleri takip ederek örgütlenme faaliyetlerini geli ştirecek çalışmalar yapar.
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SOSYAL IŞLER ÇALIŞMALARI :
Şubeler düzeyinde ve işyerlerinde çalış an üyeler arası nda sosyal iliş kilerin gelişmesi için çaba
harcar, programlar hazı rlar, Genel Yönetim Kurulunca kararla ştı nlanlan uygular, uygulatı r.
Üyeler arası ndaki sosyal yardı mla şma ve dayanış manı n yükselmesi için çalış malar yapar, şubeler,
i şyeri temsilcileri ve sosyal dayan ış ma birimlerinin çalış maları nı koordine eder, yardı ma ihtiyaç duyan
üyeler ve dayanış manı n yöntemi konusunda önerilerini Genel Yönetim Kurulu
r,
kararlaştı rı lanları uygular, uygulanması nı yönlendirir.
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üyelerin sosyal, kültürel ve sportif yönden ğelişmelerini sağ lamak üzere çalış malar yapar,
programlar hazı rlar, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırı lanları uygular, yönlendirir, organize eder.
Ülke ve bölgelerin çevre sorunları nı n tespiti ve çözüm yolları konusunda raporlar ve
programlar hazı rlar, hazı rlatı r, Genel Yönetim Kurulunca kararla ştı rı lanları uygular.
Genel Örgütlenme Sekreteri çalışmaları ndan dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
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5- GENEL EĞITIM SEKRETERI
Eğitim programları nı hazı rlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayı na sunar.
Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programı n uygulanması nı sağlar.
Eğ itim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, her türlü ara ştı rmaları n
yapı larak istatistiklerin tutulmasını sağlar, sendikanı n çı karacağı veya temin edeceğ
i dergi, broşür,
kitap ve diğer yayı nlar yoluyla üyelerin eğ itilmesini temin eder.
Sendikanı n her türlü yayı n işlerini planlar, hazı rladığı programı Genel Yönetim Kuruluna sunar,
onaylanan programı uygular.
Sendika gazetesinin ve diğer süreli yayı n organları nı n zamanı nda yayı nlanması nı , dağı tımı nı
planlar, örgütler.
Sendikanın ulusal ve yerel bası nla iliş kilerini kurar, geliştirir, kamuoyunu oluşturan çevreler
nezdinde girişim ve etkinlikler planlar, Genel Yönetim Kurulunun onayı ile sendikanı n tanı tı mını
yapar.
Genel Eğ itim Sekreteri çalış maları ndan dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

12

94

MADDE 20- YAZIşMALARIN İMZASI :
Sendika yazışma ve işlernlerinin iki imza ile yapı lması şarttı r. Genel konulara ilişkin yazışmalar
Genel Baş kan ve Genel Sekreter tarafından imzalanı r. Bunun dışındaki yazışmalar Genel Baş
kan ile
konusuna göre ilgili yönetim kurulu üyesi tarafı ndan imzalanı r.
Genel Başkanı n yokluğunda yazış malar, Genel Baş kan yerine Genel Sekreter tarafı ndan imzalanı
r.
Genel Sekreter de yoksa yazışmalar olanaklı ise birisi konu ile ilgili yönetim kurulu üyesi olmak üzere,
iki yönetim kurulu üyesi tarafı ndan imzalanı r.
Genel Sekreter veya ilgili yönetim kurulu üyesinin yokluğunda yazış malar Genel Başkanla birlikte
diğ er bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanı r.
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MADDE 21- MERKEZ DENETLEME KURULU :
Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafı ndan, genel kurulu oluşturan delegeler
arası ndan gizli oyla seçilen üç ası l üyeden oluşur. Ası l üye sayı sı kadar yedek üye de seçilir.
Merkez Denetleme Kurulu ası l üyeleri yapacakları ilk toplantı da kendi araları ndan bir başkan ve bir
raportör seçerler. Merkez Denetleme Kurulu üç ayda bir sendika genel merkezinde toplanı p sendika
çalışmaları nı denetlemeye mecburdurlar. Denetlemenin yap ı labilmesi için kurul üyelerinden en az iki
denetçinin bir araya gelmesi şarttı r. Merkez Denetleme Kurulu kararları nı oy çokluğu ile alır. Oylarda
eşitlik halinde başkanı n katı ldığı taraf çoğunluğ u sağlamış sayı lı r. Merkez Denetleme Kurulu
toplantıları na yalnı z ası l üyeler katı lı r. Ası l üyelerden bir veya birkaçı nı n kurul üyeliğ inden ayrı lması
halinde; Merkez Denetleme Kurulu Ba şkanı yedek üye seçimindeki en çok oy alandan ba şlamak
suretiyle sı rayla yedekleri göreve çağırı r. Denetçiler denetimlerini sendika merkezinde yaparlar,
sendikaya ait evrak veya defterleri sendika genel merkezinden d ışarı ya çı karamazlar.
Merkez Denetleme Kurulu yapaca ğı idari ve mali denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir giderlerin,
bunlarla ilgili işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı nı inceler. Ara
raporunu Sendika Genel Başkanlığına, Başkanlar Kuruluna, Şube Yönetim Kuruluna ve Temsilciler
Kuruluna verir. Devre sonu raporunu da Merkez Genel Kuruluna sunar.
Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin, Merkez Genel Kurul kararları na uygun olarak yapı lı pyapı lmadığı nı denetler. Kuruluşun gelir ve giderlerine iliş kin mali denetimi, en geç iki yı lda bir
1/6/1989 tarihli ve 3568 sayı lı Serbest Muhasebeci Mali Müş avirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapı lı r. Bu denetimin yapılmış
olması , denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldı rmaz.
Genel Yönetim Kurulunun çağrı sı üzerine şubelerde de gerekli denetimi yapar.
Merkez Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sı rası nda sendikanın mali işlerinde
usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğ ü takdirde durumu, Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı na bir raporla
birlikte bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarı da belirtilen fiili veya
fiilleri iş leyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister.
Genel Yönetim Kurulunun, Merkez Denetleme Kurulunun bu isteğ ini kabul etmemesi, yolsuzluk veya
usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararı nda ı srar etmesi halinde Merkez
Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulundan, Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplantı ya
çağı rı lması nı isteyebilir.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin Merkez Genel Kurulunda görevlerine iade veya sendikadan
ihraçlanna karar verilir.
Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikieri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve
sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracı na karar verilenler hakk da ğee,$iyorsa yargı
mercilerine de baş vurulur.
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MADDE 22- MERKEZ DİSİPLİN KURULU:
Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafı ndan, Genel Kurulu oluş turan delegeler arası ndan
seçilen üç ası l üyeden oluşur.
Aynı sayı da yedek üye de seçilir. Merkez Disiplin Kurulu ası l üyeleri yapacağı ilk toplantı
da kendi
araları ndan bir baş kan ve bir raportör seçerler. Merkez Disiplin Kurulu ası l üyelerinden bir veya
birkagnı n kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Merkez Disiplin Kurulu Ba şkanı yedek üyelerden en çok
oy alandan başlamak üzere göreve çağırı r.
Merkez Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun kararı üzerine toplanır.
Kurulun toplanabilmesi için üç kurul üyesinin de bir araya gelmesi şarttı r.
Merkez Disiplin Kurulu kararları nı oy çokluğuyla verir.
Merkez Disiplin Kurulu, ilgilinin yazı lı savunması nı da aldı ktan sonra, kararı nı gereği yapı lmak üzere
sendika Genel Başkanlığı na sunar.
Disiplin Kurulunun gerekçeli kararları nı n birer sureti Genel Yönetim Kurulunca şube başkanlı klanna
gönderilir.
Merkez Disiplin Kurulu, sendika tüzüğ üne, amaç ve ilkelerine ayk ı rı hareket ettiğ i ileri sürülen sendika
ve sendika şubesi yöneticileri hakkı nda soruşturma yaparak uyarı , kı nama ve geçici olarak işten el
çektirme cezaları ndan birini verir, gereğ ini yapar ve sonucunu Merkez Genel Kuruluna ve diğer
ilgililere bildirir.
Merkez Disiplin Kurulu, sendika şubesi disiplin kurulları tarafı ndan sendika üyeleri hakkında verilen ve
ilgililerince itirazı n incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu kararları nı inceler, sonucunu gereğ
inin
yapı lması için sendika şubesi başkanlığı na gönderir. Merkez Disiplin Kurulu, şube disiplin kurulları
tarafı ndan sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakk ı nda hazı rlanan raporları inceler, görüş
ünü de
belirleyerek Merkez Genel Kuruluna sunar.
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MADDE 23- BAŞKANLAR KURULU:
Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile şube başkanları ndan oluşur.
Başkanlardan birinin zorunlu nedenle katı lamadığı toplantı ya ilgili şube yönetim kurulunun kendi
arası ndan seçeceği bir üye katı labilir.
Baş kanlar Kurulu ilk olağan toplantı sı nı Merkez Genel Kurulunun bitimini izleyen onbeş
gün içinde
yapar. Diğer olağan toplantı lar ortalama iki ayda bir Genel Yönetim Kurulunun çağrı sı üzerine ve
saptayacağı tarihlerde yapı lı r.
Başkanlar Kurulu, kurul üyelerinin en az salt çoğunluğ unun Genel Yönetim Kuruluna yazılı başvurular
ı
halinde ya da Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğ ü her zaman yapacağı çağrı üzerine olağanüstü
toplanı r.
Toplantı gündemi önceden Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan hazı rlanı r ve şube başkanları na
bildirilir.
ç) Baş kanlar Kurulu bir danış ma organı dı r. Alacağı kararlar ve oluşturacağı görüşler tavsiye
niteliğindedir.
Baş kanlar Kurulu, sendikal çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapar. Dünya, yurt ve işkolu
düzeyinde gelişmeleri dikkate alı r, inceler, görüş ve öneriler oluşturur.
Genel Yönetim Kurulunun, gerekli görerek yapaca ğı öneri üzerine toplu iş sözleşmeleri, görüşme ve
uyuşmazlı kları ile grev ve lokavt eylemleri hakk ı nda görüş oluşturur, tavsiye kararı alı r.
Genişletilmiş Baş kanlar Kurulu: Sendikanı n Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile şube Yönetim Kurulu
Üyelerinden oluşur.
Yı lda en az bir defa, Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek yer ve tarihte toplanı r.
Gündem, toplantı biçimi, görevleri ve çalış maları konuları nda Baş kanlar Kurulu ile ilgili hükümler
uygulanır.
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MADDE 24- GENEL TEMSİ LCİLER KURULU:
Genel merkez ve şube zorunlu organları ile işyeri sendika temsilcilerinden oluşur. Yı lda bir kez Haziran
ayı nda, Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek yer ve tarihte toplanı r.
Ayrı ca Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğ ü hallerde de toplanabilir. Sendika çalışmaları nın
değerlendirilmesini yapar. Sendikal sorunları n çözümü için önerilerde bulunur.
Toplantı gündemi Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan hazı rlanı r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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MADDE 25- ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI :
Şubeler sendika çalışmaları nı n verimli yürütülmesi, örgütlenmenin gereğince sağlanması ve
demokratik iş bölümü sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendika bünyesi içerisinde yer alan
kuruluşlardır. Şubeler, sendika hakkı nda ve şubeye bağlı üyeler ile ilgili konularda bölgesi içerisinde
özel ve kamu kurum ve kuruluşları nda anatüzük ve Genel Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde
sendikayı temsil ederler ve bu amaçla basınla ilişkilerini düzenlerler.
Gerek üye sayı sı ve gerek ilgili iş kolunda üye olma niteliğine sahip şçilerin ayı sı ve gerek
VMES TÜZÜĞÜ-2019
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sendikanı n amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesi bakı mı ndan gerekli görülecek bölgelerde, Genel Yönetim
Kurulunun kararı ile şubeler aşlabilir. Merkez Genel Kurulu kararı ile şubeler birleştirilebilir ve
kapatı labilir. Şubeye bağlı aidat ödeyen üye say ı sı 500'ün altı nda olan şubeler en yakın şubeyle
birleştirilir. Merkez Genel Kurulunun bu yoldaki kararları Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan uygulanır.
c) Genel Yönetim Kurulu kararı ile açılması na karar verilen şubeler: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu'nda belirtilen şube kuruculuğ u niteliklerine sahip sendika üyeleri tarafından ve anı lan kanun
ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak kurulur. Genel Yönetim Kurulu bu amaçla kurulacak şube sı nı rları
içerisindeki, sendikanı n kurulu bulunduğu işkoluna dahil işyerlerinde çalış an sendika üyelerinden
gerekli niteliklere sahip beş kişilik kurucular kurulu saptar.
Ayrı ca aynı kurulun içinden bir ba ş kan, bir sekreter, bir mali sekreter, bir örgütlenme sekreteri, bir
eğ itim sekreteri belirler. Kurucuları n listesi Sendikalar Yasası nda yazı lı belgelerle ve yasada belirtilen
biçimiyle en geç onbeş gün içinde sendika ve şubesinin bulunduğ u illerin il Dernekler Müdürlüğü'ne
gönderilir ve 6356 Sayı lı Yasaya göre ilan edilir.
Bu biçimde yeni kurulan şubeler, en geç altı ay içinde ilk olağ an genel kurulunu yapmakla
yükümlüdürler. Yeni şubeye hangi işyerinde çalışan üyelerin bağlı olacakları nı n saptanmasını ve bu
konudaki değişiklikleri Genel Yönetim Kurulu yapar.
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MADDE 26- ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU :
Şube Genel Kurulu, ş ubenin en üst ve yetkili organı dı r.
Şubenin faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalışan üye sayı sı beşyüzün altı nda ise bu
işyerlerinde çalış an üyeler ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden oluşur.
Şubenin faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalış an ve işbu tüzüğ ün 11- e bendine göre tesbit
edilen üye sayı sı beşyüzü astığı taktirde, üye sayı sı
- 501-1500 arası nda ise 150,
- 1501 ve daha fazla ise 200,
delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu ası l üyelerinden oluşur. Delege ile toplanan
Şube Genel Kurulları aşağı da gösterildiği şekilde şubeye bağlı işyerlerinde çalış an üyelerin kendi
araları ndan serbest, eşit, gizli oy, açı k sayım ve döküm esası na göre seçecekleri delegeler ile şube
yönetim, denetleme ve disiplin kurulu ası l üyelerinden oluşur.
Ş ube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu ası l üyeleri, bu sı fatları devam ettiği sürece kendi genel
kurulları na delege olarak katı lı rlar.
öncelikle şubeye bağlı her işyerine birer delegelik verilir.
Yukarı daki (a), (b) fı kraları nda belirtilen delegeler toplamı delege tam sayı sı ndan çı karı lı r. Şubenin
toplam üye sayı sı geri kalan delege say ı sı na bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli anahtar
üye sayı sı bulunur.
Her işyerindeki toplam üye sayı sı, anahtar üye sayı sı na bölünerek bulunacak sayı kadar delegelik ilgili
işyerlerine verilir.
ç) Yukarı daki (a,b,c) fı kraları nda belirlenen delegeler toplamı şubenin delege tam sayı sı ndan azsa,
eksik delegeler (c) fı krası uyarı nca yapı lan bölme işlemleri sonucu en çok artı k üyesi bulunanlardan
başlamak üzere iş yerlerine birer delegelik daha olmak üzere bölüştürülür. Bu bölüşümden sonra da
eksik delegelik kalı rsa işbu eksik delege sayı sı en çok üyeli işyerlerinden başlayarak her işyerine birer
delegelik daha verilmek suretiyle delege tam sayı sı tamamlanı r. Ancak işyerindeki üye sayı sı , anahtar
sayı sı nın altı nda ise, bu işyerleri, eksik delegeliğin tamamlanma işlemi dışı nda bı rakı lı r.
Yukarı daki (a,b,c) fı kraları na göre hesaplanacak delegeler toplamı delege tam sayı sı ndan çok
olursa artan delege say ı sı nın bir fazlası kadar delegelik, en az üyeli işyerinden başlamak üzere geri
alı nı r, söz konusu az üyeli işyerleri tek bir işyeri olarak birleştirilir ve kalan bir delege bu işyerinden
seçilir.
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MADDE 27- ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YöNTEMİ :
Şube Genel Kurulu en çok dört yı lda bir Genel Yönetim Kurulunun olurunu almak koşuluyla ve Merkez
Genel Kurul toplantı sı ndan en az iki ay önce olmak üzere şubenin faaliyette bulunduğ u yerde, Şube
Yönetim Kurulunun belirleyeceğ i, yer gün ve saatte toplanı r. Şube Yönetim Kurulu tarafı ndan
hazırlanan genel kurul toplantı sı nı n gündemi, yer, gün ve saati en az onbeş gün önce uygun araçlar
vası tası yla ilan edilir. Durum ayrı ca İl Dernekler Müdürlüğü'ne yazı ile bildirilir.
Ş ube Genel Kurulunda delegelerin onda birinin yazılı önerisi ve delegelerin salt çoğunluğunun kabulü
ile şube genel kurulunda uygulanacak seçimlere ilişkin liste sistemi belirlenir.
Şube Genel Kurullarını n toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkı nda Sendika Merkez Genel
Kurulu için uygulanan usuller uygulanır.
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MADDE 28- ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:
Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üye veya genel kurul
delegelerinin 1/5'inin yazı lı isteği üzerine Şube Genel Kurulu olağ anüstü olarak toplanı r. Bu istemde
toplantı nın ne için yapı lmak istendiğ i gerekçeleri ile belirtilir.
Genel Kurula çağrı , yönetim kurulu tarafı ndan yapı lı r.
Olağ anüstü genel kurul toplantı ları nda gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.
Talep tarihi itibarı yla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde
olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağ anenej kurul gündemine
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MADDE 29- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ :
Ş ube genel kurulunun ba şlı ca görev ve yetkileri şunlardı r:
Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları ile yeminli mali müş avir raporları nı n görüşülmesi
ş ube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
Sendika Merkez Genel Kuruluna delege seçmek,
ç) Ş ube Yönetim Kuruluna veya Merkez Genel Kuruluna sunulacak karar önerileri haz
ı rlamak,
Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ibrası
Mevzuat veya tüzükte genel kurulca yapı lması öngörülen diğer iş lemleri yerine getirme ve ba şka
bir organa bı rakı lmamış konuları karara bağ lama
Ş ube Genel Kurulları nı n mali ibra yetkisi yoktur.
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MADDE 30- ŞUBE YÖNETIM KURULU:
Ş ube Yönetim Kurulu, ş ube Genel Kurulu tarafı ndan, Genel Kurula katı lma hakkı
bulunanlar
arası ndan, gizli oy, açı k sayı m esası na göre seçilecek bir ba ş kan, bir sekreter, bir mali sekreter, bir
örgütlenme sekreteri, bir eğ itim sekreteri olmak üzere beş ası l üyeden oluş ur.
Ası l üye sayı sı kadar da yedek üye seçilir.
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MADDE 31- ŞUBE YÖNETIM KURULUNUN ÇALIŞ MA ESASLARI :
Ş ube Yönetim Kurulu ayda bir ola ğan olarak toplanı r. Şube başkanı veya yokluğ unda kendisine
vekalet eden Ş ube Yönetim Kurulu üyesinin ça ğrı sı üzerine olağ anüstü toplantı yapar.
Ş ube Yönetim Kurulunun toplant ı ve karar sayı sı üye tam sayı sı nı n salt çoğunluğ udur. Oylamanı
n gizli
veya açı k yapı lması Ş ube Yönetim Kurulunun kararı na bağ l ı dı r.
Ş ube Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkagn ı n herhangi bir nedenle kurul üyeli ğinden ayrı
lması
halinde, Ş ube Yönetim Kurulu yapaca ğı ilk toplantı da, yedek üyeler arası ndan en çok oy almış
bulunandan baş layarak oy sı rası na göre Şube Yönetim Kurulu üyeli ğine çağrı yapar ve böylece Şube
Yönetim Kurulu üye sayı sı tamamlanı r. Ş ube Yönetim Kurulu üye sayı sı bu suretle tamamlandı ktan
sonra yapacağı ilk toplantı da üyeler kendi araları nda boş alan yerlere aday olanlar arası ndan görev
bölümünün gerektirdiğ i seçimi yaparlar.
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MADDE 32- ŞUBE YÖNETİ M KURULUNUN GÖREV VE YETKİ LERİ :
Ş ubeyi temsil görev ve yetkisi yönetim kurulu ad ı na başkan tarafı ndan kullanı l ı r.
Şube yazış maları ve iş lemler iki imza ile yapı l ı r.
Kanunları n, sendika tüzüğ ünün ve Sendika Genel Yönetim Kurulunun verdi ğ i yetki çerçevesinde
ş ubenin yönetilmesi, yönetim kuruluna aittir. Ş ube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardı r:
Şube sı nı rları içindeki işyerlerinde çalışan işçilerin sendikada örgütlenmesini sa ğlamak, örgütlenme
çalış maları ve varsa sendikadan çekilmelerin nedenlerini Genel Örgütlenme Sekreterli ğine bir raporla
bildirmek,
Gelir ve gider hesapları na iliş kin işlemlerin yapı lması , sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamaları n
usulüne uygun olarak yapı lması nı n sağ lanması ve bunları n karara bağ lanması , sarflarla ilgili kararları n
onaylı birer örneğinin sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapı lmak üzere sarfı n yapı ldığı ayı
takip eden ayı n on beş ine kadar sendika merkezine göndermek,
Ş ube Genel Kuruluna sunulacak çalış ma raporunu hazı rlamak ve genel kurulu toplantı ya çağı rmak,
ç) şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluş lara karşı ş ubeyi temsilen her türlü işlemleri
yapmak,
Sendika üyeliği için şubeye başvuran iş çilerin üyeliklerinin kabul veya reddi hakk ı nda karar
verilmesini sağlamak üzere baş vurunun, başvuru tarihini izleyen üç i şgünü içinde sendika genel
merkezine intikalini sağ lamak,
Ş ube temsilciler kurulunun gündemini hazı rlamak ve kurulu toplantı ya çağı rmak, (toplantı gündemi
toplantı dan önce temsilcilere bildirilir.)
Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve sendika amaçları nı n gerçekleşmesine yönelik olmak
kaydı yla, şubeye bağ lı üyelerinin mesleki, kültürel ve sosyal yönden geli şmesine katkı da bulunacak
çalış malar yapmak, kurs, konferans, panel, seminer, eğ itim gibi etkinlikler düzenlemek, sportif
faaliyetlerde bulunmak, üye toplantı ları yapmak. Ancak bu etkinlikler için yapı lacak harcamaları n yı llı k
tutarı , şubeye bağ lı iş yerlerinden tahsil edilen bir yı llı k aidatı n
5'ini geçemez.
Ş ubenin faaliyetlerini, üyelerine duyurabilmek için şube bülteni hazı rlamak.
Ş ube genel kurulunca ve sendika yetkili organları nca verilecek diğ er görevleri yapmak.
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MADDE 33- ŞUBE YÖNETIM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ YETK İLERİ VE SORUMLULUKLARI:
1- Şube Baş kanı :
Şube baş kanı işbu anatüzüğe göre, şube iş lerinin yürütümünde birinci derece sorumlu olan
yöneticidir. Bu sorumlulu ğ undan başka a şağı daki görev ve yetkilere sahiptir:
Şube Yönetim Kurulu, şube Temsilciler Kurulu ve ş ube bünyesinde genel hükümler uyarı nca
kurulacak tüm komisyonlara baş kanlı k eder, gerektiğinde bu komisyonları n baş kanlığı nı şube yönetim
kurulu üyelerinden birine devreder,
şube adı na, Şube Yönetim Kurulunun vereceğ i yetkiye dayanarak Anatüzü erçevesinde açı klama
MES TÜZÜĞO-2019
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yapar,
Ş ubenin haberleşme, yazış ma ve hesapları nı inceler ve kontrol eder, gerektiğinde
bizzat yapar,
uygun gördüğü uyarı larda bulunur,
ç) Şube sını rları içindeki işyerlerinde çalış an işçilerin sendikada örgütlenmesi için çaba Sa
ğlar,
Şubenin faaliyet alanı na giren işyerlerindeki üyelerin yasa, tüzük, yönetmelik ve toplu iş
sözleşmesinden doğan hakları nı n eksiksiz uygulanması nı sağlar,
Şube personelinin disiplinli ve verimli çalışması nı kontrol eder ve gerekli önlemleri alı r,
Gerekli hallerde şube yönetim kurulunun sonradan onayını alarak ve sarf belgelerini sunmak
koşuluyla, yasal asgari ücretin bir aylı k brüt tutarı kadar harcama yapar.
Çalışmaları ndan dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
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2- Ş ube Sekreteri :
Şube Sekreteri, iş bu anatüzüğe göre, şube işlerinin yurütümünde şube başkanı ndan sonra ikinci
derecede sorumlu yöneticidir.
Bu sorumluluktan başka, aşağı daki görev ve yetkilere sahiptir:
Şubenin her türlü yazışmaları nı idare eder, şube defter, dosya ve evraklarını korur, bu yazış
ma ve
işlemlerin düzgün yürümesini sağlar,
Şube personelinin çalışmaları nı yürütür,
Ş ube Yönetim Kurulu karar defterlerini yazar ve korur,
ç) Şube Yönetim Kurulu kararları nı n yerine getirilmesini sağ lar,
iş yerlerinde kurulması gereken kurulları n çalışması nı sağlar,
Şube kademelerinde görev alan yöneticilerin mal bildirimierini yasa hükümlerine uygun olarak
sağlar ve Sendika Genel Merkezine ula ştırı r,
Çalışmaları ndan dolayı Ş ube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
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3- Şube Mali Sekreteri :
Mali konularla ilgili şube evrakları nı n düzenli tutulması nı ve onaylanması nı sağlar,
Sendika aidatları nı n tahsiline yardı mcı olur,
Şubenin mali işlerinde anatüzüğe aykı rı bir durum saptarsa, Genel Yönetim Kuruluna ve
gerektiğinde diğ er ilgili organlara durumu derhal bildirmekle görevlidir.
Çalışmaları ndan dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

12

94

14

57

7-

4- Şube Örgütlenme Sekreteri :
a)Şubenin faaliyet alanı na giren bölgedeki sendikası z işyerlerinde çalışan işçilerin örgütlenmesi ve
örgütlü bulunulan işyerlerindeki örgütlülük düzeyinin yükseltilmesi için çalış malar yapmak, şube
bünyesinde üyeliklerle ilgili arşiv düzenlemek, bölgedeki sendikal' ve sendikası z işyerlerini saptamak
ve Ş ube Yönetim Kuruluna rapor vermekle görevlidir,
Kararlaştırı lan çalışmaları uygular,
Bölgedeki çevre sorunları nın tespiti ve çözüm yolları konusunda Şube Yönetim Kuruluna raporlar
hazı rlar,
İşyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliğ i birimlerinin çalışmaları nı koordine eder, yönlendirir, Genel
Merkez İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği birimi ile iliş kiye geçerek çözüm yolları nın geliştirilmesini ve
yaygı nlaştı rı lması nı Sağlar,
Üyeler arası ndaki sosyal yardı mlaşma ve dayanışmanı n yükselmesi için çalış malar yapar, işyeri
temsilcileri ve sosyal dayanışma birimlerinin çalışmaları nı koordine eder, yardı ma ihtiyaç duyan üyeler
ve dayanışmanı n yöntemini tespit eder, uygular, yönlendirir,
işyerlerinde çalış an üyeler arasında sosyal ilişkilerin gelişmesi için çaba harcar,
Üyelerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapar,
yönlendirir, organize eder,
Çalışmaları ndan dolayı Ş ube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
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5- Şube Eğitim Sekreteri :
Şubeye bağlı işyerlerinde çalış an üyelerin sendikanı n amaçları doğ rultusunda daha aktif çaba
harcamaları nı sağ lamaya yönelik mesleki, sosyal ve kültürel eğitim programları yla kurs, konferans,
panel, seminer gibi etkinlik önerileri hazı rlayarak Şube Yönetim Kurulunun onayına sunar,
Şube Yönetim Kurulunca kabul edilenleri uygular. Genel Merkez Eğitim Dairesinin eğitim
programları nı n hazı rlanması nda ve uygulanması nda yardı mcı olur,
Şubeye bağlı işyerlerinde bulunan "Işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları ndaki" işçi temsilcilerinin
eğitilmesi, bu kurulları n etkin biçimde çalıştı rı lması nı sağlar,
Sendika yayı n organı nı n sendika amaçları na uygun ve üyelerin ihtiyaçlarını karşı layacak bir düzeye
çı karı lması için şube bünyesindeki çalış maları yürütür, yönlendirir,
Sendikanı n çı karacağı veya temin edeceği dergi, broşür, kitap ve diğer yayınları organize eder,
üyelere ulaştı rı r,
Şubenin her türlü yayı n işlerini planlar, hazı rladığı programı Şube Yönetim Kuruluna sunar, Genel
Yönetim Kurulunca da onaylanan programı uygular,
Sendika gazetesinin ve diğer süreli yayı n organları nı n zamanı nda yayı nlan
planlı dağıtı mı
için çalış malar yapar, örgütler,
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g) Şubenin ulusal ve yerel bası nla ilişkilerini kurar, geliş
tirir, kamuoyunu oluş turan çevreler nezdinde
giriş im ve etkinlikler planlar, Şube ve Genel Yönetim Kurulunun onaylayaca
ğı programlarla sendikanı n
tanı tı mı n] yapar,
Çalışmaları ndan dolayı Ş ube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna kar
şı sorumludur.
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MADDE 34- ŞUBE DENETLEME KURULU :
Ş ube Denetleme Kurulu, Ş ube Genel Kurulu tarafı ndan Genel Kurula kat
ılma hakkı bulunanlar
arası ndan gizli oyla, açı k sayı m yöntemiyle seçilen üç ası l üyeden oluş
ur. Ası l üye sayı sı kadar da
yedek üye seçilir. Şube Denetleme Kurulunun çalışmaları Merkez Denetleme kurulunun çal
ışma şeklini
düzenleyen Anatüzüğ ün 21'inci maddesi hükümlerine uygun olarak yapılı r.
Ş ube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlar
ına uygun
olarak yapı lı p, yapılmadığı nı denetler. Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara
raporunu şube başkanı na verir, devre sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar.
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MADDE 35- ŞUBE DİSİPLİN KURULU:
Ş ube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafı ndan Genel Kurula katı lma hakkı
bulunanlar arası ndan
gizli oy, açı k sayı m yöntemiyle seçilen üç ası l üyeden oluşur.
Aynı sayı da yedek üye de seçilir.
Şube Disiplin Kurulu Sendika Merkez Disiplin Kurulunun çalışması ile ilgili tüzüğ ün 22 inci maddesi
hükümlerine kı yasen çalışmaları nı yürütür. Ş ube disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine
aykı rı hareket ettiğ i ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar ve uyarı veya kı nama
cezaları ndan birini verir, sonucunu şube genel kuruluna ve diğ er ilgililere bildirir. Ş ube Disiplin Kurulu
sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazı rlayacag'ı raporları sendikaya gönderilmek üzere
şube başkanı na sunar.
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MADDE 36- ŞUBE TEMSİLCİ LER KURULU:
Şube temsilciler kurulu, şube yönetim, denetleme, disiplin kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerinden
oluşur. En az ayda bir kere toplanı r. Şube temsilciler kurulunun gündemi, toplantı yer, gün ve saati,
üç gün önceden genel yönetim kuruluna bildirilir. Şube yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi
alı r, sendikal konuları n çözümlenmesi konusunda önerilerde bulunur. Şubenin çalışma alanı
içerisindeki bölgesel sendikal konularda, görüş ve tavsiye kararları oluşturur.
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MADDE 37- ÇALIŞMALARA KATILMAMANIN SONUCU:
Sendika anatüzüğünde öngörülen danışma organı üyelerinin, mazeretleri olmaksızı n iki defa üst üste
organ toplantı ları na katı lmamaları halinde, durum bir tutanakla ilgili organ düzeyindeki yönetim
kuruluna ve merkez yönetim kuruluna bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu bu üyeyi yazı lı olarak uyarır.
Tekerrürü halinde ilgili üye tüzük hükümleri uyarı nca disiplin kuruluna sevk edilir.
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MADDE 38- KURULLAFtA DEVAM VE YEDEKLERİN DAVETİ
Genel Yönetim ve Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları nın ası l üyeleri, kurul toplantı ları na
muntazaman katı lmakla görevlidirler. Meşru mazereti olmaksı zı n arka arkaya üç toplantıya
katı lmayan asıl üye, kurul üyeliğ inden düşer. Bu gibi düşme halinde, ilgili kurul başkanlığı nca Genel
Yönetim Kuruluna ve Şubelerde, Şube Yönetim Kurulları na, sonraki kurul toplantı sını n gün ve saati de
belirtilerek bildirilir. ilgili yönetim kurulu söz konusu kurulun ilk yedeğini toplantı ya ası l üye olarak
davet eder. Bu davete meşru mazereti olmaksı zı n ve haber vermeksizin uymayanları n yerine, aynı
esaslarla bir sonraki yedek üye davet edilir. Bu madde de ifade edilen meşru mazeret halinin tespit ve
kabul yetkisi ilgili kurula aittir.

MALİ HÜKüMLER
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MADDE 39- SENDİKANIN GELİRLERİ :
Oyelerden alı nacak üyelik aidatı :
Sendikaya kayı tlı üyelerin ödeyeceği aylı k aidat tutarı , bir aylı k (otuz günlük) brüt çı plak ücretinin
(%0,010 ) BINDE ONU. 4447 Sayı lı Yasa'nı n Ek 2. maddesi uyarı nca kı sa çalışma uygulaması yapı lan
işyerlerindeki üyelerden çalıştı kları süreye orantı lı olarak aidat kesilir. Aidat kesilmesi esas ve usulleri
hakkında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18. maddesi hükümleri uygulanı r.
Genel Yönetim Kurulu, aidat gelirlerinden her bir üye aidatı nı n,
10'unu grev fonunda toplar ve
gerektiğ i durumda bu miktarı arttırabilir. Grev fonunun işleyiş ve kullanı lması yla ilgili yönetmeliği
düzenlemeye, Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39/4. madde bendinde belirtilen dayanışma aidatı :
Toplu iş sözleşmesinin imzası sırası nda sendika üyesi olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye
olmayanlar veya imza tarihinde üye olup da ayrı lanlar veya çı karı lanları n toplu iş sözleşmesinden
yararlanabilmeleri dayanış ma aidatı ödemelerine bağlı dı r. Aylı k dayanışma aidatı tutarı, işçinin bir
aylı k (otuz günlük) brüt çı plak ücretinin (%0,010) Bİ NDE ONU.
Sendikanı n gelişimi, devamı ve üyelerinin refahı için yapı lacak faaliyetler i eğ lence, konser gibi
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faaliyetlerden sa ğ lanacak gelirler,
ç) Bağış lar,
d) Mal varlığı gelirleri, mal varl ığı değ erlerinin devir, temlik ve sat
ış ları ndan doğan kazançlardan
ibarettir.
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MADDE 40- SENDİ KANIN GIDERLERI:
Sendika, amaçları ile yasada ve ana tüzükte gösterilen faaliyetleri d
ışı nda harcama yapamaz ve
bağış ta bulunamaz. Teknik ve mesleki eğ itim tesisleri yaptı rabilir.
Sendika yukarı daki harcamaları n dışı nda ayrı ca gelirinin en az %10 unu üyelerinin e
ğitimi ile mesleki
bilgi ve tecrübelerini arttı rmak için kullan ı r. Sendika üyeleri ve çal ıştı rdığı kiş
iler dahil hiç kimseye
borç veremez. Ancak gelirlerin yüzde beş inden fazla olmamak üzere üyeler için sosyal amaçl
ı harcama
yapmaya Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirba ş sı nı fı na giren her türlü eşya ve malzeme
hakkı nda gider olarak i şlem yapı lamaz.
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MADDE 41- YÖNETICI KADROLAR:
Genel Yönetim Kurulu Üyeleri profesyonel ücretli olarak çal ışı rlar ve tüm mesailerini sendikaya
verirler.
Şubeye bağl ı aidat ödeyen üye say ı sı 500 ün altı nda ise profesyonel kadro görevlendirilmez Bu
sayı ve üstünde olan şubelerde:
500 -1000 arası olan ş ubelerde bir profesyonel kadro, ( Şube Baş kanı )
1001-2000 arası olan ş ubelerde iki profesyonel kadro, ( Şube Başkanı , Ş ube Sekreteri)
2001 ve daha fazla olan ş ubelerde üç profesyonel kadro, ( Şube Başkanı , Ş ube Sekreteri, Şube
Mali Sekreteri)
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MADDE 42- ÜCRET VE SOSYAL HAKLAR:
Genel Yönetim Kurulu ve Ş ubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile ba şkanları na verilecek ücretler, her
türlü ödenek, yolluklar ve tazminatlar Merkez Genel Kurulu taraf ı ndan tespit olunur.
Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukları n
tavanı da Merkez Genel Kurulu taraf ı ndan tespit olunur,
Sendika ve sendika şubelerinde çalıştı rı lan personelin iş akitierini yapmaya, feshe, bunlara
ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal hakları nı tespite sendika Genel Yönetim
Kurulu yetkilidir.
Bu hususlar tahmini bütçede ve Merkez Genel Kuruluna sunulacak Faaliyet Raporunda gösterilir.
Toplu iş sözleş mesi hükümleri saklı dı r.
ç) Sendika, yönetici ve çal ışanları nı n sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme hakları nı garanti eder, bu
hususlar bir yönetmelikle düzenlenir,
Sendika, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile sendika ş ubesinde profesyonel (ücreti') olarak görev alan
yönetim kurulu baş kan ve üyeleri ile sendika personeli otuz gün yı llı k ücretli izin hakkı na haizdir.
Sendika ve sendika ş ubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çal ışanları n
görevleri ile ilgili olarak ug'rayacakları kazalardan dolayı ölümleri halinde mirasçı ları na, ölüm
tarihindeki giydirilmiş brüt ücretinin yirmi katı tutarı nda, maluliyet halinde maluliyet derecesinin ölüm
halinde ödenecek miktara oranianması yia bulunacak miktarda sosyal yard ı m yapı lı r. ilgililerin
kanunlardan doğan diğer hakları saklı dı r.
Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika ş ubesinde seçimle gelip yönetim kurulu ba şkan ve
üyeliklerinde profesyonel görev alanları n yeniden seçilememeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi
nedenlerle görevlerinden ayrı lmaları veya baş ka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime
girmemeleri halinde kendilerine sendika şubesi veya sendikanı n yöneticiliğinde geçen her bir yı l için
aylı k ücretlerinin (her türlü sosyal yard ı m ve ikramiyeler ile diğ er ödemelerin bir aya isabet eden
tutarı dahil) bir günlük miktarı nı n otuz katı brüt tutarı net olarak kı dem tazminatı adı altı nda ödenir.
Ancak bir yı l için ödenen kı dem tazminatı miktarı kı dem tazminatı yasal tavanı nı aşamaz. Bir yı ldan
artan sürelerle, bir yı l ı doldurmayan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapı l ı r. Vergi ve sair
kesintiler sendikaca karşı lanı r.
Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika ş ubesinde seçimle gelip yönetim kurulu ba şkan ve
üyeliklerinde profesyonel görev alanları n yeniden seçilememeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi
nedenlerle görevlerinden ayrı lmaları veya baş ka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime
girmemeleri halinde, sendika ş ubesi veya sendika yöneticiliği altı aydan az sürmüş olan yönetici için
iki haftalı k, birbuçuk yı la kadar sürmüş olan yönetici için dört haftalı k, birbuçuk yı ldan üç yı la kadar
sürmüş yönetici için altı haftalı k, üç yı ldan fazla sürmüş yönetici için sekiz haftalı k ücreti tutarı nda
ihbar tazminatı verilir.
Sendika ve sendika ş ubelerindeki personelin kı dem tazminatları kanun hükümleri esasları dahilinde
beher hizmet yı l ı için kı rk beş gün üzerinden sendikaca ödenir.
Sendika Genel Merkez ve Ş ubelerinde ücretli (profesyonel) olarak görev yapan yöneticilerin
bulunduğ u göreve veya baş ka bir göreve seçilmeleri halinde (f) f ı krası nda belirlenen esaslara göre bir
önceki görev süresinin hizmet ödeneği kendisine ödenir.
Aynı süre için mükerrer ödeme yap ı lmaz.
Zorunlu olarak ücretli yı llı k iznini kullanamayan yöneticilere kullan ı lmayan süreye isabet eden
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ücretleri, izin kullanma dönemlerinin bitmesini takiben ve bu dönemin bitti ğ i andaki ücreti üzerinden
ödenir.
MADDE 43- YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI
Sendika Merkez Genel Kurul toplantı sı na iş tirak eden ve sendika zorunlu organları
nda görevli olan
üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafı ndan ödenir.
Sendika Merkez Denetleme, Merkez Disiplin, Ba ş kanlar Kurulları üyelerinin toplantı lara katı lmaları
dolayı sı yla varsa ücret kayı pları ile yolluklar sendikaca ödenir.
Sendika şubelerinin genel kurul, yönetim, denetleme, disiplin ve temsilciler kurulu üyelerinin
toplantı lara katı lmaları dolayı sı yla varsa ücret kayı pları ile il dışı ndan gelenlerin yol giderleri sendika
şubesince ödenir.
MADDE 44- YURTDIŞINA GÖNDERİ LME :
Sendika tarafı ndan yetkili olarak yurtdışı na gönderilen yönetici, mü şavir ve temsilcinin ücret ve
yollukları sendika tarafı ndan karşı lanı r. Bu ücret ve yollukları n miktar ve esasları Merkez Genel
Kurulunca tespit edilir.
MADDE 45- SENDİ KANIN FESHİ NDE MALLARIN TASFİYESİ :
Sendikanı n feshi halinde, mal varlığı üyesi bulunduğ u üst kuruluşa devredilir. Üyesi olduğ u böyle bir
üst kuruluş olmaması halinde borçları çı ktı ktan sonra kalan mal varlığı aynı iş kolunda faaliyet
gösteren Merkez Yönetim Kurulu'nca belirlenen bir diğer sendikaya verilir.
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞITLI HÜKÜMLER
MADDE 46- TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR :
Sendika, aşağıda yazı lı defter, dosya ve kayı tları tutar ve fişleri düzenler:
Üye kayı t ve üyelik sona erme listeleri,
Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu
karar defterleri,
Gelen ve giden evrak kayı t defterleri ile zimmet defteri,
Aidat kayı tları , yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
Gelirlere ilişkin kayı t ve defterler,
213 sayı l ı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sı nı fı na giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş
defterine kaydedilir.
MADDE 47- YÜRÜRLÜK, OLU ŞUM VE KURUCULAR:
İş bu tüzük valiliğe verildiği anda yürürlüğe girer.
AVMES 'in organları nı n tüzükte belirtildiği şekilde oluş umuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve
kuruluş u temsile yetkili geçici yönetim kurulunu olu şturan kiş ilerin kimlik bilgileri, kimlik suretleri ve
adresleri aşağıda yazı l ı şahı slardı r.
Bu şahı slar ve aşağı da belirtilen diğer üyeler aynı zamanda sendikanı n da kuruculandı r.
1.Can DAŞTAN (TC 14524463852) KURUCU ÜYE-GEÇİCİ YÖNETIM KURULU ÜYESİ-GENEL BAŞKAN
Adres: Adnan Yüksel Cad. Varto Sk. No:9/4 Etlik Keçiören/ANKARA
2.Cevat EŞMEKAYA (TC 29576483048) KURUCU ÜYE-GEÇİCİ YÖNETIM KURULU ÜYESİ-GENEL

SEKRETER
Adres: Estergon Cad. Uslu Apt. No:9/2 Keçiören/ANKARA
3.İ smail ÇAYCI (TC 10358017544) KURUCU ÜYE-GEÇİCİ YÖNETIM KURULU OYESİ-GENEL MALİ

SEKRETER
Adres: Ayval ı Mah. 198 Sk. No:11/6 Keçiören/ANKARA
4.Mehmet ÖNDER (TC 14818141794) KURUCU ÜYE-GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL

ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
Adres: Ayvalı Mah. 209 Sk. 1/5 Keçiören/ANKARA
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5.Eyyüp KARACA (TC 24760818354) KURUCU ÜYE-GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL EĞ
ITIM
SEKRETER!
Adres: Atakent Mah. 6095 Sk. Bana Apt. Kat:6 No:13 Karaköprü/SANLIURFA
6.Alp Fİ DAN (TC 28402000848) KURUCU ÜYE
Adres: Yunuseli Mah. Çamlik Cad. No:14/9 Osmangazi/BURSA
7.Buğra KAYNAK (TC 14242158108) KURUCU ÜYE
trs.

Adres: Yunus Emre Mah. Üçgen Sk. No: 23/5 Yenimahalle/ANKARA
8.Emrah Sabri SOFYALI (TC 24244696164) KURUCU ÜYE
Adres: Pı narbaşı Mah. Avcı Sk. No:18/18 Keçiören/ANKARA
9. Merve ALTAY (TC 44176270898) KURUCU ÜYE
Adres: Uyanış Mah. 1092 Sk. No:3/8 Keçiören/ANKA
10.Turan DUYAR (TC 29144291204) KURUCU ÜYE

Adres: Güzelkent Mah. 369 Sk. No:A5/6 Eryaman Etimesgut/ANKARA/
İş bu tüzük tarafı mı zca hazı rlanarak kabul edilmiş olup topluca imza altı na al ı nm ıştı r.
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