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a)
b)

c)

Sendikanrn adı

ııınxszi

, Satış ve

vE ADREsi

Pazar|ama Çalışaıları Sendikası 'dır. Sendikanm kısaltılmış adı

SAT-SEN' dir.
Sendikanın Genel Merkezi Neı.şehir'dedir. Genel Merkezin başka bir ile nakline karar
vermeye Sendika Merkez Genel Kurulu yetkilidir.
Sendikanın adresi: Yeni Mah. Lale Cad. Yavuz Kolukısa İş Merkezi Kat: 4 Nu: 36/ 9l
Merkez Nevşehir'dir. Adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

}lAt}DE 2- SE\DİK.{XıN

Aiİ"lCı

sATl5 VE PAZARLAMA çALlŞANLARl

a)

Uluslararası alanda barış ve karşılıklı eşit haklr çıkarlara dayalı, kaba kuwetin dıştandığı
ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi,

b) Ülke

c)

d)

e)

toplumsal yaşamırun her alanrnda hul«ıkun üstiinlüğüne, insan haklarına, temel hak ve
özgiirlfülere ve çağdaş demokıatik ilkelere tam bir uyumun sağlanması,
Doğal çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasr,
Ewensel temel hak ve özgürlüklerin kazanılıp, korunması,
Uluslararası sözleşmeler ve Ulus]ararası Çalışma Örgütti kararlanna dayatı sendikal hak ve

özgiirlükleıin eksiksiz yaşama geçirilmesi, geliştirilrnesi, çalışma ve yaşama koşullannın

f)
g)
h)

i)

uygar ve çağdaş bir diizeye ulaştırılması,

Üyelerinin; yaşamın her alanında e&in olmasrnı sağlayacak sosyal, mesleki ve kiiltiirel
niteliğe ulaşİnasl,
İşçilerin ekonomik ve sosyal haklan ve çalışma koşullannrn geliştirilmesi,
Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilrnesi,
lşsizliğtn önlenmesi ve iş güvencesinin sağlanması.

uğuna mücadele etmeyi temel amaç olarak kabul eder

}rA}DE 3_SINİ}iıaüıl}l (]Aı-IşM^ü YÖ§TEııİ

A.
a)

Sendika amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

İşçi ve kamu çalışanlan sendikalan. meslek odalan , barotar gibi örgülerle ilişkiye geçerek,
sorunların çözümiine yönelik önerilerin geliştirilip, yaygınlaştınl
platformların ve i

7ereı
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sendikalan

ile de

endüstriyel ilişkilerin ve çalışma yaşamrnın gereği olan kurullann

oluşmasrna çalrşır.

b) Amaçlanrun

c)
d)
e)

kamuoüıına yeterince yansrmasl ve çözüm önerilerinin kamuo),una mal
edilebilrnesi için gerekli bilgilendirme ve propaganda çalışmalannı yiirütiir,
İşçilerin sendika amaçlannı benimsemelerini ve bu amaçlann gerçekleşmesi için çaba

göstermelerini sağlamak iizere eğitim faaliyetleri diizenler,
Gerek üyeleri ve yöneticileri, geıekse istihdam ettiği uzrnanlar vasıtasıyla dünya, ülke ve
çalışma iliş kileri sorunlannrn aşılabilmesi için gerçekçi çözüm altematifleri üretiı,
Diğcr gerekli çalışmala.rı yapar.

B.
a)
b)

c)

Sendika bu faaliyetlerini yiirütiirken;

Işyerlerinden başlayarak her düzeyde sendikal birliğn gerçekleşmesi için çalışır,

Sendikal demokasiyi tam anlamryla uygular. Bu doğrultuda: en alt kadrolardan, en üst
yönetim birimlerine kadar bütiin temsilci ve yöneticilerin üyeler arasından ve yine üyeler
tarafindan seçilmelerini sağlar, her aşamada tabanın söz ve karar sahibi olması ve katılrmcılık
ilkelerini yaşama geçirir.
Sendikal birimlerde alınacak kararlann oluşturulmasında tartışma, eleştiri, özeleştiri ve ikna
yöntemlerini uygulayarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini yaşama geçirir,

MADDğ 4- sENDixaııış yırı<i vE FAALİYETLERi

Sendika yasalar çerçevesinde;

a)

b)
c)

d)

Işkolunda çalışan işçileri, , sendika çatrsr altmda örgiitlemek, üyeleri arasrnda birlik ve
dayanışmayı sağlamak,
Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uluşmazhğı çıkarmak, grev karan
almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyrışmazlıklarında ilgili makamlara,
arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlanna başwrmak,

Daha ileri ekonomik ve sosyal haklara ulaşılmasın, ücret ve çalrşma koşullarırun insan
onuruna yaraşır bil dtizeye ulaşmasını , iş kazalarr ve meslek hastalıklanna karşı gerçekçi ve
köktenci önlemler alnmasını , sosyal güvenlik hakkrnın çağdaş bir diizeye getirilrnesid,
kadın, genç ve çocuk işçilerin sorun|annın çöziime kavuşturulmasınr sağlamak, bu amaçla
gerekli girişimlerde bulunmak, çalışma mevzuatrnın uluslararası sözleşmeler ile İlO
normlarına uürımunun sağlanması yönünde çalışmalar yiirütmek,
Sendikanın amaçlan doğrultusunda her tiirlii eğitim çahşması yapmak, demokrasi ve sınıf
bilincini geliştirmek, üyelerini sendikal bilgilerle donatrrıak, üyelerinin ktiltiiı diizeylerini
yükseltmek, mesleki bilgilerini arttırmak, bu amaçla panel, kıus, seminer ve konferanslar,

ktiltiirel ve sanatsal içerikli toplantılar diizenlemek, eğitim araçlan sağlamak, yayınlar
yapmak, eğitim ve öğetim tesisleri, enstittiler, sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak,

e)

f)

sosyal ilişkiIerin geliştirilmesiııe yardımcı olmak, kiitiiphaıeler , lokaller açmak,
Çahşma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetlerden doğan hususlarda
üyelerini temsilen veya yazılı başvurulan iizerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri
ile hizmet akdinden doğan haktan ve sigota haklannda üyelerini ve miıasçılaıını temsilen
davaya ve bu münasebetle açılan davadan ötiirii husumete ehil olmak,

Uluslararası işçi kuruluşlanna üye olmak, üyelikten ayrıIrnak, üyesi bulunduğu uluslararası
işçi kuruluşlaiına delege, temsilci ve gözlemci göndermek,
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g)
h)

i)
j)

k)

l)

Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 27. maddesi gereği işyeri sendila

temsilcilerini atamak ve görevden almak,
Kanun ve uluslararası anlaşma hiikiimlerine göre toplanan kırullara ternsilci göndermek,
Tüzcl kişi olarak genel hükiimlere ve yasalara göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,
Çalışhrmayı doğuran hukuki ilişkilerle, sosyal sigortalar, emeklilik ve berızeri haklann
kullanılmasıyla ilgili olarak üyelerine ve miıasçılanna hulruksal yardımda bulunmak,
Gerektiğinde taşııur ve taşrnmaz mallar sahn alrnak, satmak ve dewetmek,
Sendikanın amaç ve ilkelcriyle bu maddede sayılan görev ve yetkileri konulannda siyasi
partilcri yönlendirmek, sendikanrn önerilerini benimseyen veya uygulamayı kabul eden ya da
diğer partilere göre sendikanın görüşlerine daha yakın veya halkın ve işçilerin çıkarlannı

korumada daha yararlı politikalan sawnan parliler ile organik bağ kurmamak kaydı ile
ilişkileri geliştirmek, bu partilerin ülke yönetimi ve yerel yönetimlerde iktidara gelerek
progıamlannı uygulayabilmeleri için çaba harcamak, gcrektiğinde politikalan ve uygulamalan
sendika amaç, ilke ve görevleriyle uyuşmayan partilere karşı tavır almak, karşı kampanyalar
örgütlemek,

m) Üyelerinin hak ve çıkarlarının etkin olarak korunması ve geliştirilmesini sağlayacak
çalışmalara katılmak, yine bu amaçla ulusal ve uluslararası alanda sendikalar ile işbirliği

n)

yapmak,

Çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin ve kadınlar lehine pozitif alrımcılığın sağlanması
için faaliyetler yürütmek,

Hak ve yctkilerini kullanmanın yanı srıa mevzuattan doğan hak ve yetkilerini de kullanır. Sendika,
faaliyetlcrinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

MADDE

5_

SENDİKANIN FAALiYET GÖSTERECEĞİ iŞKOLU

Sendika, Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 4. maddesinin l. fikrasında belirtilen Yasa'ya

ekli (l) sayh cetvelde gösterilen l0. srra numaralı TiCARET, BÜRo, EĞITIM VE GÜZEL
SANATLAR işkolunda kuruludur. Bu işkolu ile işin niteliği ve yürütiimü bakımından işyerine bağh
bulunan mağaza, şube veya pazarda yapılan satış ve pazarlama işlerinin de 6356 sayılı karıun md.4/2
gere$ asıl işIerden olup, asıl işin dahil olduğu bu işyerlerinde de Tiirkiye çapında faaliyet gösterir,

KINCI BoLUM

UYELIK

MADDE 6- SENDix.qya Üys oırvra:

a)

6356 Sayılı Kanun'un l7. maddesinde belirtilen niteliğe haiz ve (l0 NOLU) işkolunda çalışan
l5 yaşını bitirmiş işçiler sendikaya üye olabilirler.
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b)

Üye olrnak isteyen işçi. elektronik başvuru sisternine e-devlet sistemi iizerinden üyelik
başvuıusunda bulunması ve Sendika Genel Yönetim Kurulunun e-devlet üzerinden kabul
karan ile üyelik kazanılır. Üyelik için yapılan başıuıu, en çok ooz gün içinde Sendiia Genel
Yönetim Kıırulu taıafindan reddedilmcdiğ takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

c)

Üyeliğe kabul edilmeyen işçiye gerekçeleri ile birlikte karar tebliğ ediliı. Haklı bir neden
gösterilmeden üyeliği kabul edilnıeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde yerel iş mahkemesiıde dara açmak hakkı vardır. Mahkemenin bu konudaki
karan kesindir.

d)
e)

Sendika tarafından üyeye, üyelik kartı verilir.
Üyenin sendika tarafindan üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren üye, sendika hizınet ve

imkinlanndan faydalanına hakkııa sahip olur, Aynr tarihten itibaren de sendikanın
yükiimlüliiklerine katı.lmayı kabul etmiş sayılır.

MADDE 7-

a)

ÜYELixııN ayRıııvın

Her üye önceden bildirimde bulunmak suıetiyle sendikadan çekilebilir. Çekilme, e-devlet sistemi
iizerinden gerçekleşir. E-Devlet sistemi üzerinden yapı lan çekilme bildiıimi elcktronik ortamda
eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. Çekilme, sendikaya

bildirim tarihinden itibaren

bir ay sonra geçerlidir.
Sendikadan çekilen üye, e_devlet sisteminden yapılan çekilrne işlemi tarihinden itibaren aidatını
bir ay daha ödemek mecburiyetindedir.

b)

MADDE 8- ÜYE AiDATLARI, üYELiĞİN DEVAMı !,E ASKIYAALINMASI HALLERi

a)

Üyeler, sendikanın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için miktan Merkez
Genel Kurul tarafindan belirlenen aidatlannı her ayın l5ine kadar ödemeyi taahhüt ederler.
Üyeliği kabul edilen üye, her ay üye aidatını öder. Aidatın ilerleyen günlerinde giren üye sonraki

b)

aidatı öder.

c)
d)
e)

f)

Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görev almalİnndan dolayı işyerinden
aynIan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatlan üyelik aidatı
ödemek kaydı ile devam eder.
Sendikaya üye olmak hakkına sahip olanlardan, bir işletrne veya kurumun yönetim kurullannda
veya benzeri kurullannda işçi temsilcisi sıfalyla bulunanlann sendika üyeliği devam eder.
Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahıslann bu kanuna göre sahip bulunduklan hak ve
yiikiimlüliikler silahalhnda bulunduklan siire için askıda kalır.
Sendika üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanr içinde kalmak
şartıyla başka bir işe geçmesi, sendika üyeliğini etkilemez.

MADDE 9- ÜYELİxrEN çıi<anıı.ı*e

a)

6356 sayılı Kanun'un l9l4 madde hükiimleri uyannca; üyeliklen çıkarılmayı gerektirecek
tutum ve daıranışlarda bulunduğu bildirilen üyenin sendika Genel Yönetim Kuruiunca ve
gerekli görüldüğiinde sendika Merkez Disiplin Krırulunca durumu incelenir. Bu tufum ve
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davranışlan sabit görüldüğünde üyeliği askıya alınır rrc ihraç istemiyle
götirrüiir, Üyelikten ç*anlmayı gerektirecek nedenler şunlardır:

ilk genel

kurula

.
.
.

b)

Sendika ana tiiztiğüne uymamak,
Sendika ti.izel kişiliği aleyhinde faaliyet göstermek,
Sendikanı n i]kelerine, amaçlanna ve hedeflerine aykrn daıranmak.
Sendika üyelerinin, sendikadan çlkanlma kararı Merkez Genel Kurulunca verilir. Çıkanlma
karan, E-DevIet sisteminden Bakanlığa elektronik onamda bildiriliı ve çıkanlana yazı ile

tebliğ edilir. Çıkanlma karanna kaçı üye, karann tebliğnden itibarcn otuz giin içinde
mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olaıak karaı verir.
Üyeli} sıfatı, çıkanlma karan kesinleşinceye kadaı devam eder.

UÇUNCU BOLUM
SENDİKANIN YAPISI
MADDE 10- SENDIKANıN oRGANLltRı

A.

Zorunlu Organlar:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

B.

Merkez Genel Kuıulu,
Genel Yönetim Kurulu,
Merkez Denetleme Kurulu,
Merkez Disiplin Kurulu,
Şube Genel Kurulu,
Şube Yönetim Kurulu,
Şube Denetlemc Kurulu,
Şube Disiplin Kurulu,

Danışma Organlan:

a)
b)

c)

Başkanlar Kurulu,
Genel Temsilcileı Kurulu.
Şube Temsilciler Kurulu,

MADDE 11_ SENDİKA MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU
Sendika Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst ve en yetkili karar organrdır. Şube genel
kurullanndaı seçilen (250) iki yiiz elli üye veya delege ile genel yönetim kurulu, merkez
denetleme kurulu ve merkez disiplin kurulunun asıl üyelerinden oluşur.

SAT-SEN TÜZÜĞÜ
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a)

b)
c)

Genel yönetim kurulu, Merkez Denetleme kurulu ile Merkez Disiplin kurulunun asıl üyeleri,
bu sıfatlan devam ederken de kendi genel kurullanna delege olarak kat ırlar.

Öncelikle her şubeye birer delegelik verilir.

Yukandaki (a) ve (b) fikralannda beliılenen delegeler toplamı, delege tam sayısından
çıkanlır. Sendikanın toplam üye saysı geri kalan delege sayısma bölünüı. Böylece bir delege
seçmek için gerekli anahtar üye saysı bulunuı. Her şubenin toplam üye sayısı anütar üye
sayısura böliinerek, o şubenin en son genel kurulunü delege olarak seçilenlerden, yukandaki
hesaplama ile bulunacak kadan asıl delege olur.

d)

Yukandaki (a), (b), (c) fıkalannda belirlenen delegeler toplamı ile delege tam sayısı
arasındaki fark kadaı delege (c) fikrası uyannca yapllan bölme işlemleri sonucu en çok artık
üyesi bulunanlardan başlamak iizere, şubelere birer delege daha olmak iizere bölüştiirillü. Bu
bölüşiimden sonıa da eksik delege kalıısa, işbu eksik delege saysı en çok üyeli şubelerdcn
başIayarak her şubeye birer delegelik daha verilmek suretiyle delege tam sayısı tamamlanır.
Ancak, şubeye bağIı üye sayısı, anahtar sayısının altında ise bu şubeler eksik delegeliğin
tamamlanma işlemi dışında bırakılır.

e)

Her şube genel kurulunda, genel kurula karar alınüğ tarihteki aidat ödeyen şube üye
sayısının, anahtar üye sayısına böIünerek bulunacak sayının oZ5O fazlası kadar sendika merkez
genel kurul delegesi, şube genel kııruluna katılma hakkı bulunanlar arasından gizli oyla seçilir.
Ancak yetki tespiti 2017 yılı içerisinde istenen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı
tarafindan 6356/43. maddesinin birinci fikrasına göre Sendikamızın çoğunluğu sağladığna
ilişkin olumlu yetki tespit yazısının gönderildiği işyerleri, aidat şartı aranmaksızın şubelerin
delege sayısının lespitinde dikkate alınır.
TopIu iş Sözleşmesı yürürlükte iken işyeri geçici olarak tatil edildiğinden iş akdinin devam

f)

etmesine rağmen aidat ödemeyenler, bir önceki dönem için TİS imzatanan işyerlerinde yetki

için başvurulmuş olmasına rağmen heni,iz Toplu iş Sözleşmesi imzalanamadığndan ötiirü

aidat ödemeyenler, yeni örgütlenilen ya da bir önceki dönem toplu sözleşme imzalanmamış
işyerlerinde yetki belgesi gelmiş olmasına rağmen hentiz toplu sözleşme imzalanmadığı için

aidat ödemeyenler, grev ya da lokavt nedeniyle aidat ödeyemeyenler, aidat ödeyen üye gibi
delege tespitinde göz öniine alınırlar.
s)

Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin tespiti, şube genel

kurullannın

tamamianmasından sonra, Genel yönetim kurulu ve Şube Başkanlannın ortak toplantısının
yapıldığı aydan önceki ayln aidat ödeyen üye sayısı ve şube genel kurul seçim futanaklan esas
alınarak, yukarıdaki hesaplamaya göre belirlenir. Tespit edilen delegelerden herhangi bir
nedenle delegelikten düşmüş olanlarla delegelikten aynlanlann yerine ilgili şube genel kurulu
seçim tutanaklanndaki oy sırasına göre en çok oy alandan başlanarak delege olarak çağınlır.
Delege sıfatı bir sonraki genel kurulda yeni delege seçimi yapılıncaya kadar devam eder.
h) Seçilen delegeler, daha sonıa kapsamında bulunduğu şubeden alnlıp başka bir
şube kapsamı

içine girerlcrse, yeni şube genel kurulunda delege seçfuni yapılıncaya kadar eski şube
delegeliğini korurlar. Şubeler arası kapsam değşikliğinin sendika yetkili organiannca
yapılması halinde, işyeri başka şube kapsamına dahil olan delege, eski şubesinin genel
kurulunda delege seçimi yapılıncaya kadar, eski şubesinin delegeliğini korurlar.

Herhangi bir sebeple işinden aynlmış olan delegg sendika üyeliğini yitirmediği ve başka bir iş
koluna geçmediği siirece, şube genel kıırulunda yeni delege seçimi yapılıncaya kadar
delegeliğini koruıIar.
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M.ADDğ 12- sE]§Diı<a

a)
b)

c)
d)

ıışR«sz çrşsl KüRuLuNU§

TopLA}rJMA V§ çALışMA voNTEMI

Merkez Genel Kurulu dört ylda biı sendika genel merkezinin bulunduğu ilde Genel
Yönetim Kurulunıın saptayacağ yer, giin ve saatte toplanlr.
Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplanhsının giiıdemi, yer, gün
ve saati en az on beş gün önce uygun araçlar vasrtasıyla ilan edilir. Aynca İl Demekler
Müdürlüğii'ne yazı ile bildirilir.
İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali
müşav raporu ile denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel
kurula katılacaklara, toplanh tarihinden on beş gtln önce gönderilir.
Genel kurul toplantl nisabı toplantıya kahlabilecek toplam üye veya delege tam sayısrnın
salt çoğunluğudur.

e) İk toplantıda yeter

f)
g)
h)

i)

sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonıaya bırakrlır.
Yine il Demekler Müdiirlüğii'ne bildirili ve uygun araçlar vasıtasıyla ilan edilir.
Ancak, ikinci toplantıya katılanlann sayısı , toplantlya katılabilecek toplam üye veya
delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Genel kurullarda delege olmayanlaı nisapta nazara a|nmazlar ve oy kullanamazlar.
Genel kurula çağn Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

j)

Genel Kurul toplantısmda yalnız gündemdeki konular görüşülür Gündeme madde
eklenmesi genel kurula katılan delegelerin onda birinin yazılı teklifi ile mürrıkündiir.
Genel kıırul çalışmalannr ,Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Divanın

k)

Genel Kurul Divanı açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar

l)

seçimini yönetir.
yazmandan oluşur.

Genel kurulca alınan bütiin kararlar, genel kurul defterine yazılaıak Divan üyelerince
imzalanır. Merkez Genel Kurul karar nisabı , toplantıya katılan üye veya de|ege sayısının
salt çoğunluğudur.

m) Ancak, bu sayı , toplantıya katılabilecek toplam üye veya delege tam sayısının dörtte

n)
o)
p)

birinden az olamaz_

Sendika Ana tiizüğünün değiştirilmesi, konfederasyona üye olma ve çekilme ile
sendikanın feshi kararlannın alınabilmesi için toplantıya katılabilecek toplam delege veya
üye tamsayısının üçte ikisinin kabul o1ır zorunludur.
Ancak, kanunla zorunlu kıhnan hallerde ve yetkili merci iizerine yapılacak tıizük
değişikliğinde nisap, toplantı ya katılabilecek toplam üye veya delege sayısının salt
çoğunluğudur.

Genel Kurulda delegelerin onda birinin yazılı önerisi ve delegelerin salt çoğunluğunun
kabulü ile genel kurulda uygulanacak seçimlere ilişkin liste sistemi belirlenir.

MADD§ 13_ M§RKüZ GEN[L KURULUNUN ÇoREv v§ YğTKILE§ı

a) Gizli

oyla Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurullannrn asıl ve

yedek üyelerini seçmek.

b) Ttizük

değişikliği yapmak, yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili
olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kaırrna aykın görülerek

c)

düzeltilmesi istenen konular hakkrnda merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Genel Yönetim ve Merkez Denetlcme Kurulu ile yeminli mali müşavir raporlannı
görüşmek ve bu kurullan ibra etmek,
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d)

e)

Genel Yönetim Kurulunca hazıılanan tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek
karara bağlamak,

Gerekli taşınmaz mallann satın alınması veya mevcut taşınmaz mallann satılması
Kurul karan uyannca, bu alım-satlm işlemleri için
finansal kiralama, rehin ve ipotek tesisi veya rehin ve ipotek fek etme, baıka kredisi
kullan ması konulannda karar vermek; bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek ve
hususunda alrnan Merkez Genel

f)

g)

yetkilendirrnek hususunda, genel yönetim kı.ıruluna yetki vermek,
Konfederasyon kurma, üye olma veya çekilme karan almak
Şube açma veya bu konuda Genel Yönetim Kııruluna yetki verme, şubeleri birleştirme
veya kapatma kaJan vermek,

h) Alııı

i)
j)

k)

l)

işkolunda olmak şartıyla bir başka sendika

ile birleşme veya katılmaya

karar

vermek,

Sendikanın uluslararasr işçi k:ruluşlanna üye olması veya üyelikten çekilmesine karar

vermek,

Sendikanın feshine karar vermek:
Sendikanın feshi halinde 6356 sayılı Sendikalar Yasasının 32'inci maddesi uygulanır.

Merkez Disiplin Kurulu raporlannı incelemek, ihraç edilecek üyeler haklmda karar
vermek.

m) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatlan tespit etmek,
n) Sendika organlannda görev alan yöneticilere verileçek ücretler ile ödenek, yolluk ve

o)
p)

Q
r)

s)

tazminatları tespit etmek,
Üst kuruluş genel kuruluna gidecek delegeleri seçmek,
Delege seçiminde uyıılaca} esasları ,kanuna aykrn olmamak üzere düzenlemek,
İktisadi işletme kurulmasına karar vermek ve bunun için gerekli işlemleri yapmak,
Yönetmelik hazırlarnak ve gerektiğinde değiştirmek iizere genel yönetim kurulıına yetki
vermek,
Mevzuat veya tiiziik gereğince Merkez Genel Kurulu tarafından yapılması belirtilen diğer
işlemleri yerine getirmek ve başka bir organa bırakılmamış konulan karara bağlamak.

MAD0ğ 14- OLAĞAI,üÜSTÜ çENEL XURUL TOPLANTISI

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Sendika Genel Yönetim Kurulunun veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü
hallerde veya Merkez Genel Kurul üye veya delegelerinin l/5'inin yazılı isteği iizerine Merkez
Genel Kurulu olağanüstii olarak toplanı r.
Bu istemde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilfu.
Genel Kurula çağn, Genel Yönetim Kurulu tarafindan yapılır.
Olağanüstii Genel Kurul toplantılannda giindem dışı konular görüşülemez ve teklifte
bulunulamaz.
Ta]ep tarihi itibanyla olağan genel kurul toplanh tarihine altı aydan az bir süe kalması halinde
olağanüstii genel kurula gidilemez;

Ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kürul gündemine alınır.
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MADDE 15- SENDIKA YÖNETiCiLERiNDE !T GENEL KURUL DışıNDAKi oRGANLARıNDA
VER ALAN ÜYELERDE ARANACAK N|TELiKLER
Sendika Yöneticilerinde aşağıda beliıtilen nitelikler aranf:

a)
b)
c)

Fiil ehliyetine sahip olmak, fiilen çalışmak

Sendika ilkc ve amaçları doğrultusunda iiretken olmak,
2619/2004 tarilıli ve 5237 sayılı Tiirk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

siiıeler geçmiş olsa bile ; zimmet, inikip, ri§vet, hırsızl*, dolandıncılılç sahtecilik,
güveni kötiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştrrma, edimin ifasına fesat
kanştİrma, suçtan kaynaklanan mal vaıhğı değerlerini aklama ve kaçakçıl* suçlanndan
birinden mahkumiyeti bulunmamak

MADDE 16- GENEL YoNETıM KURULU
Sendika Genel Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından, genel kurulu oluşfuran
delegeler arasından seçilecek biı Genel Başkan, bir Genel SekIeter, biı Genel Mali Seketer, bir
Genel Örgütlenme Sekreteri, bir Genet Eğitim Seketeri olmak iizere beş asıl üyeden oluşur. Asıl
üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

MADDE 17- cENEL YÖNETIM KURULUNUN çALIşMA ESASLARI
a)

Genel Yönetim Kurulu on beş giinde bir Genel Başkanın başkanlığında olağan olarak
toplanır.

b)

Kurul üyelerinden birinin Genel Başkana başırırusu ve Genel Başkanın çağnsı ile
olağanüstü toplantı yapar.

c)

Genel Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı ,üye tam sayısının salt

d)

çoğunluğudur.
Oylamanın gizli veya açık yapılması ,Yönetim Kuıulunun karanna bağlıdır.

e)

0

Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul
üyeliğinden aynlması halinde, Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy
almış bulunandan başlayarak oy smısına göre Genel Yönetim Kurulu üyeliğine çağı
yapılır.
Genel Yönetim Kurulu üye tam sayısı tamamlanrr. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı bu
suetle tamamlanüktan sonıa yapacağı ilk toplantı da üyeler kendi aralannda boşalan
yerlere aday olanlar arasından görev bölilmünün gerektirdiği seçimi yaparlar.

MADDf, 18- GENEL YÖNETiM KURULUNUN GöREV vE YETKiLERİ
Genel Yönetim Kurulu, Sendikanı n Merkez Genel Kurulıından sorııa en yetkili karar ve yönetim
organıdrı.

Sendikayı temsil, görev ve ye*isi Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan taraftndan
kullanılır.
Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :

l.

Üycleri adına toplu iş sözleşmesi bağıtlamak; toplu iş u}uşmazhğ çıkarmak,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grev kararı almak, uygulamak, kaldırmak ve glev ve lokavt siiresince sendika üyelerine
yapılacak yarümlan belirlemek,
Ana tiiztik değişiklik önerilerini hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak,
Ana tiiziiğü yorumlamak ve uygulamak,

Kurullann kararlannı yerine getirmek,
Merkez Genel Kurulunca verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmalq
Merkez Genel Kurulunun gündemini hazırlamak ve toplanhya çağrmak,

Çahşma ve mali raporlan, tahmini bütçeyi hazrlayıp Merkez Genel Kuıuluna sunmak,
Sendika gelir_gider bütçesini uygulamak,

Yıllık

bütçelel, bütçe fasıllan ve bütçe maddeleri arası aktarmalar yapmak, gelir ve

giderlere ilişkin işlemleri yiirütmek ve karara bağlamak,

l

l. Yurt içinde

ve dışında .sendikaııın üyesi bulunduğu işçi kuruluşlannın ve diğer resmi ve
özel kuruluşlann toplantılanna temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında diizenlenecek

eğitim ve inceleme gezilerine katılacaklan tespit etmek,
12. Sendika üyeliğine başvurulan karara bağlamak,
13. Yönetim Kurulu üye sayısının toplantl nisabınrn altına düşmesi veya diğer herhangi bir
sebeple fesh olmuş şube yönetim kurulu yerine yönetim kurulunun seçilebilmesi için
gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak,
14. Kanun, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaşrna hükümlerine göre toplanan kurullara

girecek işçi üyeleri seçmek ve göndermek, iş anlaşmazlıklannda ilgili makam, merci,
uzlaştırma, arabulucu ve hakem kıırullanna, iş mahkemelerine, yarg mercilerine kanun
hükiimlerine göre başwrmak, mütalaa bildirmek ve onlardan talepte bulunmak,
15. Üyelerini temsilen çahşma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, hizmet

akitlerinden, örf ve adetten doğan haklan ile sigorta haklanndaı kayrıaklanan
ulr.ışmazlıklarda işverenle, diğer şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak,
anlaşmalar, akitler yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açüğı davalarda
husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek, gerekirse davadan ve temyizden
vazgeçmek,

16.

Ana tüziikte belirlenen sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli uzmanlık
daireleri ve bürolar kurmak, sendika ve şubelerde çalışacaklan atamak ve buılann

ücretlerini, çalışma şartlarını saptamak,
17. Üyelerin mesleki, küldael ve sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunacak çalışmalar
yapmak, kurs, konferans, panel, eğtim, seminer gibi etkinlikler diizenlemek, sağhk, spor,

'

eğitim dinlenme, ki.itiiphane, basım ve yayın işleri için gerekli tesisler kurmak,
l8. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, öliim,
işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve
nakit mevcudunun Yol'inden faz|a olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,

19. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kuruLmasına yardım
etmek ve nakit mevcudunun % lO'undan fazla olmamak kaydıyla bu koopeiatiflere kedi

vermek,
20. Nakit mevcudunun %35'inden fazla olmamak kaydıyla sınai
yatınmlar yapmak,

ve iktisadi kuruluşlara

2l. Gerekli taşınmaz malların satrn ahnması veya mevcut taşınmaz malların

satılması
hususunda alınan Merkez Genel Kurul karan uyannca, bu alım-satım işlemleri için

finansal kiralama, ipotek tesisi veya ipotek fek etme ve banka krçdisi k-utlanılması
konularında karar vermek; bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek ve yetkilendirmek,

22. Başkanlar Kurulunun

ve Genel Temsilciler Kurulunun giindemini

hazrrlamak ve

toplantüya çağırmak.
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23. Yasaya ve genel kıırul kararlanna, ana tiiziik ve yetkili kurul kararlanna aykın hareket

24.
25.

26.
27.
28.

eden şube yöneticilerini Mcrkez Disiplin Kuruluna sevk etmek, ilgililerin görcve
devamlarının sendika ve üyelerin çıkanna aylon olduğu görüşünde olursa, haklannda
kesin karar vcrilinceye kadar Merkez Disiplin Kurulundan geçici ve önlem olaıak işten el
çckirilmeleri isteminde bulunmak,
Tüzüik hükilmleri gereğince şube olağanüstii genel kurulunun toplanmasına karar vermek,
Şubelere bağIı olarak bölge temsilciliileri }eya itibat biiıolan kurmak ı,e ilgili şube
yönetim kurulunun önerisi de ditkate alınarak bu temsilciliklere ve irtibat biirolanna
böIge temsilcisi ile ycterli eleman atamak,
Şube Disiplin Kurullannca verilen kararlan gerekli gördüğü hallerde Sendika Merkez
Disiplin Kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,
Şubelcrin, bölgc temsilciliklerinin ve irtibat biirolarının idari ve mali deııetimini yapmak,
Merkez gcnel kurulu kararıyla verilen yelkiye dayanılarak, şube açmak, merkez genel
kurul kararlan doğrultusunda, şubeleri birleştirmek, kapatmak ve başkanlar kurulunun
önerisi dikkate alınarak, şubeye bağlanacak işyerlerini saptamak ve değiştirmek,
işyerlerinden seçilen sendika temsilcilerin' atamak, gerektiğinde temsilcilik görevini
askıya almak, görevlerine son vermek veya bu konularda Şube Yönetim KuruIlanna yetki
vermek,

29. Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceğ iki kurul üyesi ve konusuna göre ilgili bir
sendika personeli tarafından haztrlanan tespit ve öneri tutanağını inceleyerek Merkez
Denetleme Kurulunu olağanüstü toplantı ya çağırmak,
30. Genel kurul karan ile kurulacak iktisadi işletme için gerekli işlemleri yapmak, bu konuda

yönetmelik hazırlamak ve gerektiğinde değiştirmek, Merkez Genel Kurulunun yetki
alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine gelirmek ve yasa ve mevzuattan doğan
tiim yetkileri kullanmak,

MADDI 19- GENEL YöNETiM KURULU, GÖREV BÖtÜMÜ, YETKİLER VE SORUMLULUKLARI
1- GENEL

BAşKAN

a)

Sendika tiizel kişiliğini yurt içinde ve yuıt dışında Genel Yönetim Kurulu adına Genel
Başkan temsil eder. Sendika adına sözlü ve Genel Yönetim Kurulunun bilgisi düilinde

yazılı aç*lamalarda bulunuı. Genel Yönetim Kurulu, Başkanlar Kuıulu,

.
b)

c)
d)

e)

Genel
Temsilciler Kunılu ve sendika biinyesinde genel hiikiimler içerisinde kuıulacak tiim
komisyonlara başkanlık eder, gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını Genel Yönetim
Kurulu üyelerinden herhangi birisine devreder.
Diğer Genel Yönctim Kurulu üyelerince yiirütiilmekte olan işleri yakındaıı izler,
gerektiğinde bunlan incclcr, bilgi ahr, gerekli uyan da bulunur, görev verir.
Mcrkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısı gtindemine
aIdınr.

Sendika Genel Başkanı , acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir yönetim kurulu
karan olmaksızın yasal asgari ücretin bir aylı k brüt tutarının 2 (iki) kahna kadal harcama
yapmaya yctkilidir. Haıçama ve belgeler ilk yönetim kuruluna getiritir ve karara
bağlanır.
Sendika yayın organının sahibidir. Genel Başkan çalışmalanndan dolayı Geııel Yönetim
Kuruluna karşı sorumludur.
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2- GENEL SEKRETER

A.

:

KooRDiNASYON İLE iLGİLi ÇALIŞMALARI

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

Genel Başkanın bulunmadığı zamanlaıda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini
ku]lanır_

Genel Yönetim Kuruluna ilişkin her tiirlü yazışmanın yaprlması , gerekli dosyalann
tutulması , kararlann karar defterine yazılması ve dağıtlmının yapılmasınr sağlar.
Sendikanın tiim organlarının, teknik daire ve bürolarrnın yönetmeliklerinin
hazırlanmasını sağlayarak Genel Yönetim Kuruluna sunar, kurulca kabul edilen
yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve denetler.

Sendika Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu ve Genel
Temsilciler Kurulu ile Genel Merkez diizeyindeki diğer kurul toplantılarrnın
gündemini hazırlayarak Yönetim Kuruluıa sunar, görüşülmesini sağlar.
Merkez Genel Kurulu, Başkanlar Kurulu, Genel Yönetirn KuruIu ve Genel
Temsilciler KuruIu ile Genel Merkez düzeyindeki diğer kurul kararlannın yerine
getirilmesini sağlar.
Sendikanın ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yilrütilr.

Sendika personelinin dtizenli çalışmasını sağlar, özliik işlerini düzenler, sendika
yöneticileri ve personeli için yıllık izin çizelgeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

h) Daireler arası koordinasyonu sağlar.
i) 6356 Sayıh Kanunu'nun 2914 iincıi

maddesi ve 3628 Sayılı Yasa uyarınca rnal
bildiriminde bulunma zorunluluğu olan yönetim, denetleme ve disiplin kurulu
üyelerinin diizenleyecekleri mal bildirimine ilişkin belgeleri, Genel Yönetim Kurulu
karar defterinin özel bir sayfasına yazar ve bu belgeleri denetçilere vererek Genel
' Yönetim Kurulu
karar defterini denetçilere imzalatır.

B.

TOPLU iş SÖZLEŞMESI iŞ LE iLGi Li çALIŞMALAR

a)
b)

c)

d)

Toplu iş sözleşmesi ile ilgili hazırh k ve araştrrma çalışmalannı yönlendirir ve toplu
iş sözleşmesi görüşmelerini yürütiil ve yiinitülmesini organize eder.
Toplu iş sözleşmesi gör(§meleri sonucu çıkabilecek uyuşmazlıklan , arabulucu
çalışmalarını , anlaşma ya da grev karanna kadar yünitür ve yürütülmesini orgaıize

eder. Süesi dolan toplu iş sözleşmelerinin yeniden çağıı işlemleriru yapar.
Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemlerini tamamlar.

Toplu iş sözleşmesi ve yasalarla ilgili olaıak üye şikayet ve uyuşmazlıklannı izier ve
sonuçlandmr.

e) Cenel meıkez işçi sağhğ ve iş

güvenliği biriminin çahşmalanyla, şubeler ve
işyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği birimlerinin çalışmalannı koordine eder,
yönlendirir, ulusal ve uluslararası alanda İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği kuruluşlanyla
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i

ilişkiye geçerek sorunlann tespit ve çöziim yollannın geliştirilmesini

ve

yaygınlaşhnlmasınr sağlar.

C.

HUKUK VE ARAşTIRMA çALIŞMALARI

a)

b)
c)
d)
3_

Sendikanın ve üyelerin karşılaşacağı hul-uki ve adli sorunlann çözilmü için hul«.ık
çevreleri ve en başta avukatlarla birlikte çaba gösterir, bu konuda gerekli girişimlerde
bulunur. Ulusal ve uluslaıarasr hul«rkla ilgili mevzuat araştırmala yapar, yaptınr.
Mer,zuatta, sendikal haklann gelişmesine yönelik değişiktikler yaprlması için görüş
ve raporlar hazrrlar, hazırlatır ve girişimlerde bulunur.

Dünya, ülke, işkolu, işyerleri ve üyelerin sorunları ite ilgiti araştırmalar yaptınr ve
bıınlara ilişkin çöziim önerileri iiretilmesini sağlar.
Genel Sekreter çahşmalanndan dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşr sorumludur.

GENEL MALi sEKRETER:

a)
b)

c)
d)
e)

0
g)
h)

i)
j)

Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tiizilk, yönetmelik hiikümleri gereğince
yilrütiir, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlar.
Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir_gider tablosu ve
mizanlan ile mali raporlannı Genel Yönetim Kurulunca belirlenen siirelerde Genel
Yönetim KuruIunun bilgi, onay ve kararına sunar.
Sendika gelirlerinin toplanmasını , sarflann bütçe esaslanna göre .yapılmasını ,

müasebe kayıtlannın gerektiği gibi yiirütiilmesini sağlar ve muhasebe büosunu
yönetir-

Şubelere zamanında sarf avanslarrnın gönderilmesi

ve sarflann gözetim

ve

denetimini yapar.

Sendikanm taşmrr ve taşınınaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş
kayıtlarrnın usulüne uygun olarak tutulmasrnı sağlar.
Genel Kurullara sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir gider tablosu ve tümini
bütçeyi hazırlayarak Genel Yönetim Kurulunun onay ve karanna sunar.
Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para
çcker.

Genel Mali Sekreter'in yokluğunda Genel Başkan ve biı yönetim kwulu üyesinin
imzalan ile birlikte, Genel Başkanm da yokluğıında iki yönetiın kurulu üyesinin
imzalan ile birlikte bankalardan para çekilir.
Zorunlu giderleri karşılamak üzere sendika kasasrnda, ytiriirliikleki asgari ücretin

ayl* brüt futannın on katı miktanna kadar para bulundurulmasrnı sağlar.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun l8 inci maddesi uyaıınca sendika
aidatının kesilmesi için üye işçilerin listelerinin zamanrnda işverenlere
gönderilmesini sağlar ve işverenlerce sendika aidatının üye ücretlerinden kesilip
zamanrnda sendikaya gönderilmesini temin için her tialü işlemleri yapar.

k) Genel Mali Seketer
soruınludur.
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4- GENEL ORGUTLENME SEKR-ETERI

a)
b)

c)
d)

e)

!
g)

Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine
getirilmesine yardımcı olur.
İşçilerin, üye kayıtlan ve üyelikten aynlmalanna ilişkin işlemleri gözetir, sendikanın
üyelik arşivini düenler, bu işle ilgili görevleri yönetir, üye envanterlerini çıkanr,
üyeliği kesinleşen işçinin üyelik kabuliinün e-devlet sisteminde işleminin yapılmasını,
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun l7. maddesi esaslan dahilinde sağlar.
Şubelerin faaliyet alanlannın diizenlenmesi, yeni şubeler açılması ve baa şubelerin
kapahlması konulannda incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kaıannın
alınma_sı için yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunar.

Şubeler içiı delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamarunda ve gereği gibi
yapılması ile Merkez Genel Kuruluna ilişkin her tiirlü işlem ve yazışmaların yapıhpyiiu,ütiilmesini sağlar.

Sendikanın faaliyet sahası dışında kalmış işyerlerinin sendika biinyesinde
örgülenmesini sağlar.
Örgütlenme konusunda, şube yönetim kurullanndan rapor alrr, sendikadan çekilmeler
varsa nedenlerini araştınr.

Örgütlenen işyerlerindeki işçilerle gerektiğinde bizzal toplanhlaı diizerıleyerek
örgütlenmenin faydalannı anlatır, örgütlenme hususunda alınan kararların
uygulanmasmr sağlar.

h) Ülke

ve işkolunüki gelişmeleri takip ederek örgütlenme faaliyetlerini geliştirecek

çahşmalar yapar.

A.

SOSYAL iŞLER ÇALIŞMALARI
Şubeler düeyinde ve işyerlerinde çalışan üyeler arasında sosyal iIişkilerin gelişmesi
için çaba harcar, programlar hazırlar,
b) Genel Yönetim Kurulunca kararlaşhnlan uygular, uygulatır.
c) Üyeler aıasındaki sosyal yardımla§ma ve dayanışmanın yfüselmesi için çahşmalar
yapar, şubeler, işyeri remsilcileri ve sosyal dayanışma birimlerinin çalışmalannı
koordine eder, yardıma ihtiyaç duyan üyeler ve dayanışmanın yöntemi konusunda
a)

önerilerini Genel Yönetim Kurulu'na sunar, kararlaştırılanlan

uygular,

uygulaımasını 1,önlendirir. üyelerin sosyal, kiilti.irel ve sportif yönden gelişmelerini
sağlamak iizere çahşmalar yapar, programlar hazırlar, Genel Yönetim Kurulunca
d)
e)

kararlaştınlanlan uygular, yönlendirir, organize eder.
Ülke ve bölgelerin çewe sorunlannrn tespiti ve çöziim yollan konusunda raporlar ve
programlar hazırlar, hazırlatrr, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılanlan uygular.
Genel Örgiitlenme Sekreteri çalışmalanndan dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı
sorumludur.
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5- GENEL EĞITIM SEKRETERI

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

Eğitim progıamlannı hazırlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayrna sunar. Genel
Yönetim Kurulunca onaylanan progıamın uygulanmasırı sağIar.
Eğitim scminerlerinin planlanmasıru r,e yiirütiilmesini, her tiirlü araştrrmalann
yapılarak istatistiklerin tutulmasın sağlar, sendikanın çıkaracağı veya temin edeceği
dergi, broşü, kitap ve diğer yayınlar yoluyla üyelerin eğitilmesini temin eder.
Sendikanın her tiiılü yayın işlerini plaıla1 hazırladığı programr Gcnel Yönetim
Kuruluna sunar, onaylanan programr uygular.
Sendika gazetesinin ve diğer süeli yayı n organlannın zamanında yayınlanmasını,
dağıtımını planlar, örgütler.
Sendikanın ulusal ve yerel basınla ilişkilerini kurar, geliştirir, kamuoyunu oluşfuran
çeweler nezdinde girişim ve etkinlikler planlar.
Genel Yönetim Kurulunun onayı ile sendikanın tanıtımını yapar.
Genel Eğitim Sekreleri çalışmalanndan dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı
sorum]udur.

MADDE 20- YAZIşMALARIN iMZAsl

a)

Sendika yazlşma ve işlerinin iki imza ile yapıtması şaıttır. Genel konulara ilişkin
yazışmalar Genel Başkan ve Genel Seketer tarafinün imzalanır. Bunun dışındaki
yazışmalaı Genel Başkan ile konusuna göre iIgili yönetim kı:rulu üyesi tarafından
imzalanır.

b) Genel

Başkaıun yokluğunda yazışmalar, Geıel Başkan yerine Genel Sekıeter
tarafindan imzalanır. Genel Seketer de yoksa yazışmalar olanaklı ise birisi konu ile

ilgili yönetim kurulu üyesi olmak üzere, iki yönetim kurulu üyesi

tarafından

ımza|anır- Genel Seketer veya ilgili yönetim kurulu

§esinin yokluğunda yazşmalar
Genel Başkanla birlikte diğer bir yönetim kuntu üyesi tarafından imzalanır.
MADDE 21- MERKİZ DENETLEME KURULU

a)

'

Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu 1arafindan. genel kurulu oluşturan
delegeler arasından gizli oyla seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar
yedek üye de seçilir. Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantı
da kendi aralanndan biı başkan ve bir raportör seçerler. Merkez Denetleme Kurulu
üç ayda bir sendika genel merkezinde toplanıp sendika çalışmalanru deneılemeye

mecburdurlar. Denctlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki
denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Merkez Denetleme Kurulu kararlannı oy
çokluğu ile alr. Oylarda eşitlik hatinde başkanrn kahldığı taraf çoğunluğu sağlamış
sayılır. Merkez Denctleme Kurulu toplantılanna yalnız asıl üyeler katılu. Asıl

üyelerden

bir veya birkaçının t:urul

üyeliğinden aynlması halinde; Mcrkez
Denetleme Kwulu Başkanı yedek üye seçimindcki en çok oy alandan başlamak
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c

suretiyle srrayla yedekleri göreve çağnr. Dcnetçileı denetimlerini sendika

b)

merkezinde yaparlar, sendikaya ait ewak veya defterleri sendika genel merkezinden
dışan ya çıkaramazlar.
Merkez Denetleme Kurulu yapacağı idari ve mali denetimde, yönetim ve işleyişin,
gelir giderlerin, bunlarla ilgili işlemlerin kanun, tiiziik ve genel kuıul kararlanna
uygun olup olmadığını inceler. Ara raporunu Sendika Genel Başkanlığına, Başkanlar

Kuruluna, Şube Yönetim Kuruluna ve Temsilcilcr Kuruluna verir. Devre sonu
raporunu da Merkez Genel Kuruluna sunar. Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin,
Merkez Genel Kurul kararlanna uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
Kuruluşun gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimi, en geç iki yılda bir 1/6/1989
tarihli ve 3568 sayrh Serbest Müasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce
yapılır. Bu denetimin yapılmış olması , denetleme k:urulunun yiiktimlülüğiinü ortadan
kaldırmaz. Genel Yönetim Kurulunun çağnsı iizerine şubelerde de gerekli denetimi
yapar. Merkez Denetleme Kurulu yaphğ denetleme ve incelemeler sırasında
sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu,
Genel Yönetim Kurulu Başkanlığına bir raporla birlikte bildirir. Soruşturmayı
derinleştirmek iizere liizum gördüğü takdirde 1ukan da belirtilen fiili veya fiilleri
işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister. Genel Yönetim
Kurulunun, Merkez Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk
veya usulsiizliik yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme karannda rsrar
etmesi halinde Merkez Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulundan, Merkez
Genel Kurulunun olağanüstü toplantı ya çağınlmasını isteyebilir. Görevden bu yolla
el çektirilenlerin Meıkez Genel Kurulunda görevlerine iade veya sendikadan
ihraçlanna karar verilir.
Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süeye ait sendikadan
almalan gereken ücret ve sosyal haklan sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar
verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur.

M,4pDE 22- MERKEZ DiSİPLİN KuRUİ,U

a)
b)

c)
d)
e)

!

g)
h)

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafindan, Genel Kurulu oluşfuran
delegeler arasından seçilen üç asıl üyeden oluşur. Alnı say da yedek üye de seçilir.
Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri yapacağ ilk toplantı da kendi aralanndan bir
başkan ve bir raportör seçerler.

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçmm kurul üyeliğinden
alrılması halinde, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı yedek üyelerden en çok oy
alandan başlamak üzere görer e çağınr.

Merkez Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun karan iizerine toplanrr. Kurulrrn
toplanabilmesi için üç kurul üyesinin de bir araya gelmesi şarttlr.
Merkez Disiplin Kurulu kararlannı oy çokluğuyla verir.
Merkez Disiplin Kurulu, ilgilinin yazıIı savunmasını da aldıküan sonra, karannı gereği
yaprlmak üzere sendika Genel Başkanlığna sunar.
DisipIin Kurulunun gerekçeli kararlarınrn birer sureti Genel Yönetim Kurulunca şube
başkanlıklanna gönderilir.
Merkez Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykın hareket ettiği

ileri sürülen sendika ve sendika şubesi yöneticileri hakkında soruşfurma yaparak
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i)
j)

uyan , kınama ve geçici olarak işlen el çektirme cezalanndan birini verir, gercğini
yapar ve sonucunu Merkez Genel Kwuluna ve diğer ilgililere bildüiı.
Merkez Disiplin Kurulu, sendika şubesi disiplin kurullan tarafindan sendika üyeleri
hakkında verilen ve ilgililerince itirazın incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu
kararlarını inceler, sonucunu gereğinin yapılması için sendika şubesi başkanlığına
gönderir.

Merkez Disiplin Kuıulu, şube disiplin kurullan taıafından sendikadan ihıacı
gerektiren suçlaı hakkında hazırlanan raporlaı inceler, görüşünü de belirleyerek
Merkcz GencI Kuruluna sunar.

MADDE 23- BAşKANLAR KURULU

a)
b)

Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile şube başkanlanndan oluşur. Başkanlardan birinin
zorunlu nedenle kahlamadığı toplantı ya ilgili şube yönetim kurulunun kendi
arasından seçeceği bir üye katılabilir.
Başkanlar Kurulu ilk olağan toplantısını Merkez Genel Kurulunun bitimini izleyen on
beş gün içindc yapar. Diğer olağan toplanılar ortalama iki ayda bir Genel Yönetim
Kurulunun çağnsı iizerine ve saptayacağı tarihlerde yapılır. Başkanlar Kurulu, kurul

üyelerinin en az salt çoğunluğunun Genel Yönetim Kuruluna yazılı başvurulan
halinde ya da Genel Yönetim Kırnılunun gerekli gördüğü her zamaı yapacağı çaEıı

c)
d)

e)

f)
g)
h)

iizerine olağanüstii toplanır.

Toplantı gündemi önceden Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve şube

başkanlanna bildirilir.

Başkanlar Kurulu bir danışma organıdır. Alacağ kararlar ve oluşfuIacağı gönlşlcr
tavsiye niteliğindedir.
Başkanlar Kurulu, sendikal çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapar. Dünya,
işkolu düeyinde gelişmcleri dikkate ahr, inceler, göniş r,e öneriler oluşturur.

wıt

ve

Gcnel Yönetim Kurulunun, gerekli görerek yapacağı öneri üzcnne toplu

iş
sözleşmeleri, görüşme ve uyuşmazlıklan ile gıev ve lokaü eylemleri hakkında görüş
oluştuİur, tavsjye karan alır.
Genişletilmiş Başkanlar Kuıulu: Sendikanın Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile şube
Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.
Yılda en az bir defa, Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek yer ve tarihte toplanır.
Gündem, toplantt biçimi, görevleri ve çalışmalan konulannda Başkanlar Kurulu ile

ilgili hiikümler uygulanır.

MADDE 24_ GENEL TEMSiLCİLIR KURULU
Genel merkez ve şube zorunlu organlan ile işyeri sendika temsilcilerinden oluşur. Yılda bir
kez Mart ayında, Genel Yönetim Kurulunca beIirlenecek yer ve tarihte toplanır. Aynca Genel
Yönetim Kurulunun gerekti gördüğij hallerde de to|ılanabilir.
sendika çalışmalarının değerlendirilmesini yapar. sendikal sorun|ann çöziımü için önerilerde
bulunur. TopIantı gündemi Genel Yönetim Kurulu arafından hazırlanır.
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DORDUNCU BOLUM

_

ŞUBELER

MADD§ 2s- şUBğLERIN KURULUş ESASLARİ

a) Şubeler sendika

çahşmalarrnrn

verimli yiirütiilmesi, örgütlenmenin

gereğince

sağlanması ve demokatik işböliimü sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendika
biinyesi içerisinde yer alan kuruluşlardır. Şubeler, sendika hakkrnda ve şubeye bağlı
üyeler ile ilgili konularü bölgesi içerisinde özel ve kamu kurum ve kuruluşlannda
ana tiiziik ve Genel Yönetim Kurulu kararlan çerçevesinde sendikayı temsil ederler

b)

c)

ve bu amaçla basınla ilişkilerini diizenlerler.

Gerek üye sayısı ve gerek ilgili işkolunda üye olma niteliğine sahip işçilerin sayısı ve
gerek sendikanın amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesi bakrmından gerekli görülecek

bölgelerde, Genel Yönetim Kurulruıun karan ile şubeler açılabilir. Merkez Genel
Kurulu kararı ile şubeler birleştirilebilir ve kapaılabilir. Şubeye bağlı aidat ödeyen
üye sayısı 500'ün altında olan şubeler en yakın şubeyle birleştirilir. Merkez Genel
Kurulunun bu yoldaki kararlan Genel Yönetim Kurulu larafindan uygulanır.
Genel Yönetim Kurulu karan ile açılmasına karar verilen şubeler: Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda belirtilen şube kuruculuğu niteliklerine sahip
sendika üyeleri tarafindan ve anılan kanun ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak
L-urulur. Genel Yönetim Kurulu bu amaçla kurulacak şube sınırları içerisindeki,
sendikanın kurulu bulunduğu işkoluna dahil işyerlerinde çahşan sendika üyelerinden
gerekli niteliklere sahip beş kişilik kurucular kurulu saptar. Aynca aynı kurulun
içinden bir başkan, bir sekreter, bir mali sekreter, bir örgütlenme sekreteri, bir eğitim
seketeri belirler. Kurucuların listesi Sendikalar Yasasında yazıh belgelerle ve yasada
belirtilen biçimiyle en geç on beş giin içinde sendika ve şubesinin bulunduğu illerin il
Demekler Müdürlüğü'ne gönderilir ve 6356 Sayh Yasaya göre ilan edilir.
Bu biçimde yeni kurulan şubeler, en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurulunu

yapmakla yükiimlüdürler. Yeni şubeye hangi işyerinde çalışan üyelerin bağlı
olacaklannın saptanmastnı ve bu konudaki değişiklikleri Genel Yönetirn Kurulu
yapar.

MADDE 26- şIJEE GENEL KURULUNUI!,l oLUşUMU
Şube Genel Kurulu, şubenin en üst ve yetkili organıdır

A.
B.

Şubenin faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalışan üye sayrsı beş yiiziin altında ise bu
işyerlerinde çalışan üyeler ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden oluşur.
Şubenin faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalrşan ve işbu tüzüğün l l- e bendine göre tespit
edilen üye saysı beş yilzü aşhğı tahirde, üye sayısr

.
.

501-1500 arasmda ise l50,
l50l ve daha fazla ise 200.

delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden oluşur. Delege ile toplanan
Şube Genel (urullan aşağıda gösterildiği şekilde şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin kendi
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aralaından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döktim esasına göre seçccekleri delegeler ile şube
yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden oluşur.

a)

Şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeleri, bu sıfatları devam ettiği sürece kendi
genel kurullanna delege olarak kahlırlar.

b) Öncelikle şubeye bağlı her işyerine birer delegelik ı,erilir.
c) Yüarıdaki (a), (b) fıkralarında belirtilen delegeler toplamı

d)

delege tam sayısından çıkanlır.
Şubenin toplam üye sayısı geri kalan delege sayısına böliiniir. Böylece bir delege seçmek için
gerekli anahtar üye sayısı bulunur. Her işyerindeki toplam üye sayı sı , anahtar üye sayısına
bölünerek bulunacak sayı kadar delegelik ilgili işyerlerine verilir.
Yukarıdaki (a,b,c) fikralannda belirlenen delegeler toplamı şubenin delege tam sayısından
azsal eksik delegeler (c) fıirası uyarınca yapılan bölme işlemleri sonucu en çok artık üyesi

bulunanlardan başlamak üere işyerlerine birer delegelik daha olmak üzere böIüştiiriiliir. Bu
bölüşümden sonra da eksik delegelik kalırsa işbu eksik delege sayısı en çok üyeli işyerlerinden
başlayarak her işyerine birer delegelik daha verilmek suretiyle delege tam sayısı tamamlanır.

e)

Ancak işyerindeki üye saysı, anahtar sayısınrn altında ise, bu işyerleri, eksik delegeliğin
tamamlanma işlemi dışında bırakılır.
Yukandaki (a,b.c) fıkalanna göre hesaplanacak delegeler toplamı delege tam sayısından çok
oluısa artan delege sayısının bir fazlası kadar delegelik. cn az üyeli işyerinden başlamak iizeıe
geri alınır, söz konusu az üyeli işyerleri tek bir işyeri olarak birleştirilir ve kalan bir delege bu
işyerinden seçilir.

MADDE 27- şUBE GENEL KURULUNUN T0PLANMA vE çAL|şMA YÖNTEMi

a)

b)

Şube Genel Kuıulu en çok dört yılda bir Genel Yönetim Kurulunun olurunu almak
koşuluyla ve Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce olmak üzere
şubenin faaliyette bulunduğu yerde, Şube Yönetim Kurulunun belirleyeceği, yer gün
ve saane toplanf.

Şube Yönetim Kurulu wafindan hazırlanan genel kurul toplantısmın gündemi, yer,
gün ve saati en az on beş giin önce uygun araçlar vasıtasıyla ilan edilir. Durum

c)
d)

alrıca

İl Demekler Müdürlüğü'ne yazı ile bildirilir.

Şube Genel Kurulunda delegelerin onda birinin yazlı önerisi ve delegelerin salt
çoğunluğunun kabulü ile şube genel kıırulunda uygulanacak seçimlere ilişkin liste
sistemi belirlenir.
Şube Genel Kurullarının toplantı esas ra usulleri ile karaı nisabı hakkında Sendika
Merkez Genel Kurulu için uygulanan usuller uygulaıır.

MADDE 28. şUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:

a)

Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğ) hallerde veya üye
veya genel kurul delegelerinin l/S'inin yazılı isteği üzerine Şube Genel Kurulu
olağanüstü olarak toplanır.

b) Bu

c)

istemde toplantının ne için yapılmak istendiğ gerekçeleri ile belinilir. Genel
Kurula çağı , yönetim kurulu tarafından yapılır.
Olağanüstü genel kurul toplantılannda gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte
bulunuIamaz.

SAT-SEN TÜZÜĞÜ
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d) Talep tarihi itibarıyla

olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre
kalması hilinde olağanüst{i genel kuıula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar
olağan genel kurul gündemine

alınr.

MADDE 29_ ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

^)

Yönetim kurulu ve denetleme kurıiu raporları ile yeminli mali müşavir raporlaıının
görüşülmesi,

b) Şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
c) Sendika Merkez Genel Kuruluna delege seçmek,
d)

Şube Yönetim Kııruluna veya Merkez Genel Kuruluna sunulacak karar önerileri
hazırlamak,

e)

Yönetim kurulu ve denetleme krırulunun ibrasr Mevzuat veya tiiziikte genel kıırulca
yapılması öngörülen diğer işlemleri yerine getiıme ve başka biı organa bırakılmamış
konulan kaıara bağlama.
Şube Genel Kurullanrun mali ibra yeıkisi yokfuI.

MADDE 30- şUBE YÖNETıM KURULU:
Şube Yönetim Kurulu, şube Genel Kurulu tarafindan, Genel Kurula katılma hakh bulunanlar

gizli oy, açık sayım esasına göre seçilecek bir başkan, bir sekreıer, bir mali
üere beş asıl üyeden oluşur.

arasından,

sekreter, bir örgütlenme sekreteri, bir eğitim sekreteri olmak
Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

MADDE 31- şUBE YÖNETiM KURULUNUN çALışMA ESASLAR!

a)
b)

c)
d)

e)

Şube Yönetim Kurulu ayda bir olağaı olarak toplanır.

Şube başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden Şube Yönetim Kurulu

üyesinin çağısı iizerine olağanüstii toplanh yapar.

Şube Yönetim Kurulunun toplantı

ve karar sayısı üye tam

sayrsının salt

çoğunluğudur.
Oylamanın gizli veya açık yapılması Şube Yönetim Kurulunun karanna bağlıdır.
Şube Yönetim Kuıulu üyelerinden bir veya bir kaçınrn herhangi bir nedenle kuruI
üyeliğinden aynlması halinde, Şube Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantı da, yedek

üyeler arasmdaı en çok oy almış buluıandan başlayarak oy sınısına göre Şube
Yönetim Kurulu üycliğne çağn yapar ve tiiylece Şube Yönetim Kurulu üye sayısı

f)

tamamlanlı.

Şube Yönetim Kurulu üye sayısı bu suıetle tamamlandrktan sonra yapacağ ilk
toplantı da üyeler kendi aralannda boşalhn yerlere aday olanlar arasından görev
bölümünün gerektirdiğ seçimi yaparlar.

SAT-SEN TÜZÜĞÜ
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MADDE 32_ şUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV vE YETKiLERi
Şubeyi lemsil görev ve yetkisi yönetim kurulu adına başkan tarafından kullanıhr.
Şube yazışmaIan ve işIemler iki imza ile yapıhr.

Kanunlann, sendika tiizüğiinün

ve Sendika Genel Yönetim Kurulunun verdiği yelki

çerçevesinde şubenin yönetilmesi, yönetim kuruluna aittir. Şube Yönetim Kurulunun görev ve
yetkileri şunlardır:
a) Şube sınırlan içindeki işyerlerinde çalışan işçilerin sendikada örgütlenmesini
sağlamak, örgütlenme çahşmalan ve varsa sendikadan çekilmelerin nedenlerini Genel
Örgülenme Sekreterliğine biı raporla bildirmek,

b) Gelir ve

gider hesaplanna ilişkin işlemlerin yapılması , sarf yetkileri dahilinde
bulunan harcamalann usulüne uygun olarak yapılmasınrn sağlanması ve bunlarrn
karara bağlanması , sarflarla ilgili kararlann onayh birer ömeğinin sarf evrakı ile
birlikte incelenmek ve gereği yapılmak iizere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın on

c)
d)

e)

fl
g)

beşine kadar sendika merkezine göndermek,

Şube Genel Kurulrına sıınulacak çalışma raporunu hazıılamak ve genel kurulu
toplantı ya çağırmak,
Şube hudutlan içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her tiirlü
işlemleri yapmak,

Sendika üyeliği için şubeye başwran işçilerin üyeliklerinin kabul veya reddi
hakkında karar verilmesini sağlamak iizere başvurunun, başır:ru taıihini izleyen üç
işgünü içinde sendika genel merkezine intikalini sağlamak,
Şube temsilciler kurulunun gtindemini hazırlamak ve kuıulu loplantıya çağrmak,
(toplantı gündemi toplanh dan önce temsilcilere bildirilir.)
Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve sendika amaçlaıınrn gerçekleşmesine
yönelik olmak kaydıyla, şubeye bağh üyelerinin mesleki, kültiirel ve sosyal yönden
gelişmesine katkr da bulunacak çalışmalar yapmak, kuıs, konferans, panel. semineı
eğitim gibi etkinlikler diizenlemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, üye toplantılan
yapmak.

h) Ancak bu etkinlikler için yapılacak

i)
j)

liaıcamalann

yıllık futan,

şubeye bağh

işyerlerinden tahsil edilen bir ylllk aidatın %5'ini geçemez.
Şubenin faaliyetlerini, üyelerine duyurabilmek için şube bülteni hazırlamak.

Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlannca verilecek diğer görevleri

yapmak.

MADDE 33_ şUBE YÖNETiM KURULUNUN GÖREV BÖtÜMÜ yETKiLERi VE

soRUMLUl,UKLARı

l.

Şube Başkanı:

Şube başkanı işbu ana ttiztiğe göre, şube işlerinin yürütiimiinde birinci derece
sorumlu olan yöneticidir. Bu sorumluluğundan başka aşağıdaki görev ve yetkilere
sahiptir:

a)

SAT_SEN TÜZÜĞÜ
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Şube Yönetim Kurulu, şube Teınsilciler Kurulu ve şube btiııyesinde genel

hükümler uyannca kurulacak tiim komisyonlara başkanhk eder,
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I

bu komisyonlann

gerektiğinde

b)

c)

başkanlrğını şube yönetim kurulu

üyelerinden birine deırede1
Şube adına, Şube Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye dayanarak Ana
ti.iziik çerçevesinde açıklama yapar,
Şubenin haberleşme, yazışma ve hesaplannı inceler vc kontrol eder,
gerektiğinde bizzat yapar, uygun gördüğü uyanlaıda bulunur,

d) Şube sınırlan içindeki işyerlerinde çalışan işçilerin

e)

f)
g)

sendikada

örgütl erırnesi için çaba Sağlar,

Şubenin faaliyet alanına giren işyerlerindeki üyelerin yasa, tiiziik,
yönetmelik ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklannm eksiksiz
uygulanma-sını sağlar,
Şube personelinin disiplinli ve verimli çalışmasıru kontrol eder ve gerekli

önlemleri alır,
Gerekli hallerde şube yönetim kurulunun sonradan onayını alarak ve sarf
belgelerini sunmak koşuluyla, yasal asgari ücretin bir ayhk brüt futan
kadaı harcama yapar.

Çalışmalanndan dolayı Şube Yönetim Kurulu

ile Genel

Yönetim

Kuruluna karşı sorumludur.

2.

Şube Sekreteri:

Şube Seketeri, işbu ana tiizüğe göre, şube işlerinin yiirütiilmesinde şube

başkanından sonra ikinci derecede sorumlu yöneticidir. Bu sorumluluktan başk4
aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

a)

Şubenin her tiirlü yazışmalannı idaıe eder, şube defter, dosya ve

evraklarını korur, bu yazışma ve işlemlerin diizgün yiirümesini sağIar,

b) Şube personelinin çahşmalarını yiirütür,
c) Şube Yönetim Kurulu karar defterlerini yazar ve korur,

d) Şube Yönetim Kurulu kararlarının yerine getirilmesini

e)

3.

Şube kademelerinde görev alan yöneticilerin mal bildirimlerini yasa
hükümlerine uygun olarak sağlar ve Sendika Genel Merkezine ulaşlırır,
Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim
Kuruluna karşı sorumludur.

Şube Mali Sekreteri

:

a) Mali konularla ilgili şube
b)

sağlar,

işyerlerinde kurulması gereken kurulların çalışmasını sağlar,

evraklannrn diizenli tutulmasıru ve

onay[anmasını sağlar,
Sendika aidatlannın ohsiline yardımcı oluı, Şubenin mali işlerindc ana
tiiziiğe aykın bir durum saptarsa, Genel Yönetim Kuruluna ve
gerektiğinde diğer ilgili organlara durumu derhal bildirmekle görevlidiı.

Çahşmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu

ile Gcnel

Yönetim

Kuruluna karşı sorumludur.
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4.

Şube Örgütlenme Sekreteri:
a)

Şubenin faaliyet alanrna giren bölgedeki sendikasız işyerlerinde çalışan

işçilerin örgiitlenmesi ve örgütlü bulunulan işyerlerindeki örgütlülük
diizeyinin yilkseltilmesi için çalışmalar yapmak, şube bünyesinde
üyeliklerle ilgili aışiv diizenlemeh bölgedeki sendikalı ve sendikasız
işyerlerini saptamak ve Şube Yönetim Kuruluna rapor vermekle

görevlidi1
b) Kararlaştınlan çalışmalan uygular.
c) Bölgedeki çewe sorunlannın tespiti ve çöziim yollan konusunda Şube
Yönetim Kıınıluna raporlar haz ırlar,
d) İşyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği birimlerinin çahşmalannr
koordine eder, yönlendiriı, GeneI Merkez İşçi Sağlığ ve iş Güvenliğ

birimi

e)

ile ilişkiye

geçerek çözüm yollannın geliştirilmesini ve

yaygınlaştın lmasını sağlar,
Üyeler arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanrn yükselmesi için
çalışmalar yapar, işyeri temsilcileri ve sosyal dayanışma birimlerinin

çalışınalannı koordine eder, yardıma ihtiyaç duyan üyeIer ve

f)

dayanışmanın yöntemini tespit eder. uygular, yönlendirir, işyerlerinde
çalışan üyeler arasında sosyal ilişkilerin geIişmesi için çaba harcaı,
Üyelerin sosyal, külnirel ve sportifyönden gelişmelerini sağlamak iizere
çahşmalar yapar, yönIendirir, organize eder.

Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu

ile Genel

Yönetim

Kuruluna karşı sorumludur.

5.

Şube Eğitim Sekreteri

:

a) Şubeye bağlı

işyerlerinde çalışan üyelerin sendikanın amaçlan

doğrultusunda daha aktif çaba harcamalarını sağlamaya yönelik mesleki,
sosyal ve kiiltiiıel eğitim programlanyla kurs, konferans, panel, seminer

gibi etkinlik önerileri hazırlayarak Şube Yönetim Kurulunun onayına

b)

c)
'd)
e)

|
g)
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sunar, Şube Yönetim Kurulunca kabul edilenleri ııygular.

Cenel Merkez Eğitim Dairesinin eğitim prograınlarınrı hazırlanmasında
ve uygulanmasında yardımcı olur,

Şubeye bağlı işyerlerinde bulunan "İşçi Sağlığı ve İş Gür.enliği
Kurullanndaki" işçi temsilcilerinin eğitilmesi, bu kurulların etkin
biçimde çalıştınlmasııı sağlar,
Sendika yayın orgarunın sendika amaçlanna uygun ve üyelerin
ihtiyaçlannı karşılayacak bir diizeye çıkanlrnası için şube bifuıyesindeki
çalışmalan yiiırüttir, yönlcndirir.
Sendikanın çıkaracağı veya temin edeceği dergi, broşiiı, kiıap ve diğer
yayıılan organize eder, üyelere ulaştürır,
Şubenin her ttirlü yayın işlerini planlar, hazırladığı progıamı Şube
Yönetim Kuruluna sunar, Genel Yönetim Kıırulunca da onaylanan

programı uygular,

Sendika gazetesinin ve diğer siireli yayı n organlannın zamanında
yayınlan planh dağıtımı için çahşmalar yapar, örgütler,
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h)

i)

Şubenin ulusal ve yerel basınla ilişkilenni kurar, geliştiriı, kamuoJunu
oluşturan çeweler nezdinde girişim ve etkinlikler planlar,
Şube ve Genel Yönetim Kurulunun onaylayacağı programlaıla
sendikarun tanıtımlnı yapiır,

Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu

ile Genel

Yönetim

Kuruluna karşı sorumluduı.

MADDE 34- şUBE DENETLEME KURULU

a)

b)

Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kuıulu tarafindan Genel Kurula katılma
hakkı bulunanlar arasından gizli oyla, açlk sayım yöntemiyle seçilen üç asıI
üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Şube Denetleme
Kurulunun çahşmalan Merkez Denetleme kurulunun çalışma şeklini diizenleyen
Ana tiizüğün 2 l'inci maddesi hükiimlerine uygun olarak yapılır.
Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin genel kurul

kararlanna uygun olarak yapıIıp, yapılmadığını denet|er. Sendika tiiziiğiine
uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara rapoTunu şube başkanına verir, dewe
sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar.

MADDE 35- şUBE DİSiPLİN KURULU

a)
b)

c)
d)

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu taıafindan Genel Kurula kahlma hakkı
bulıınanlar arasından gizli oy, açık sayı_rn yöntemiyle scçilen üç asıl üyeden
oluşur. Alııı sayı da yedek üye de seçilir.

Şube Disiplin Kuıulu Sendika Merkez Disiplin Kurulunun çalışması ile ilgili
tiizüğün 22 inci maddesi hiiktirrıjerine kıyasen çalışmalannr yiiürütür.
Şube disiplin kurulu, sendika tiizüğüne, amaç ve ilkelerine aykın hareket ettiği
ileri sürülen seııdika üyeleri hakkınü soruşturma yapaı ve uyan veya kınama
cezalarından birini verir, sonucunu şube genel kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.
Şube Disiplin Kurulu sendikadan ihracı gerektiren suçlaı hakkında hazı/ıayacağı
raporları sendikaya gönderilmek iizere şube başkanına sunar.

MADDE 36- şUBE TEMslLCıLER KURULU

a)
b)

c)

d)

e)

sAT-sEN TÜZÜĞÜ
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Şube temsilciler kurulu, şube yönetim, denetleme, disiplin kurulu üyeleri ve
işyeri temsilcilerinden oluşur.
En az ayda bir kere toplanrr.
Şube temsilciler kurulunun gtindemi, toplantı yer, giin ve saati, üç gün önceden
genel yönetim kuruluna bildirilir.

Şube yönetim kuıulunun çalışmalan hakkında bilgi alır, sendikal konulann
çözümlenmesi konusunda önerilerde bulunuı.
Şubenin çalışma alanr içerisindeki bölgesel sendikal konularda, görüş ı,e tavsiye
kararları oluşturuı.
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]l,tADDE 37- çALIşMALARA KAT!LMAMANıN

soNUcU

Sendika ana ttiziiğünde öngörülen danışma orgaıı üyelerinin, mazerelleri olmaksızın iki
defa üsl üste organ toplantılanna katılmamalan halindc, durum bt tutanakla ilgili organ
duzeyindeki yönetim kuruluna ve merkez yönetirn kı.ıruluna bildirilir. Merkez Yönetim

Kuıulu bu üyeyi yazılı olarak uyanr. Tekerriirü halinde ilgili üye tiizük hiikümleri
uyannca disiplin kuruluna sevk edilir.

MADDE 38- KURULLARA DEYAM YE YğDEKLERıN DAVETİ
Genel Yönetim ve Şube Yönetim, Denet|eme ve Disiplin Kurullannın asıl üyeleri, kurul
toplanhlanıa mııntivaman katılrnakla görevlidirler. Meşru mazereti olmakızın arka
arkaya üç toplanh ya katılmayan asıl üye, kurul üyeliğinden düşer. Bu gibi düşme
halinde, ilgili kurul başkaılığınca Genel Yönetim Kuruluna ve Şubelerde, Şube Yönetim
Kunıllanna, sonraki kurul toplantısınrn gi.in ve saati de belirtilerek bildirilir. İlgili yOnetim
kurulu söz konusu kurulun ilk yedeğini toplantı ya asıl üye olarak davet eder. Bu davete
meşru mazereti olmaksızrn ve haber vermekizin uymayanlann yerine, aynı esaslarla bir
sonıaki yedek üye davet edilir. Bu madde de ifade edilen meşru mazeret halinin tespit ve
kabul ye&isi ilgili kurula aittir-

BEşiNci göLüI\4 -MALİ rıü«üı,gn
}ı.r[DDE

a)

_]9_

sE\Di_ı. ,L\lN GELiRLERi

üyelerden alınacak üyelii aidah :
Sendikaya kayıth üyelerin ödeyeceği ayhk aidat tutan, bir aylık (otuz günlük) brüt çıplak
ücretinin (%0,010 ) BİNDE oNU. ,1447 Sayılı Yasa'nı n Ek 2. maddcsi uyarrnca kısa çalışına
uygulaması yapılan işyerlerindeki üyelerden çalışhklan si.ireye orantılı olarak aidat kesilir.
Aidat kesitmesi esas ve usulleri hakiında Sendi]ralar vc Toplu İş Sözleşmesi Kanununun l8.
maddesi hiikümleri uygulanır. Genel Yönetim Kurulu, aidat geliılerinden her bir üye aidatının,

b)

lO'unu grev fonunda toplaı ve gerekiği durumda bu mikan arttırabilir. Grev fonunun işleyiş
ve kullanılmasıyla ilgili yönetrneliği diizenlemeye, Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 3914. madde bendinde belirtilen dayanışma
aidatı

c)
d)

:

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında sendika üyesi olmayanlar, sonradan işycrine girip de
üye olmayanlar veya imza tarihinde üye olup da aynlanlar veya çıkanlanların toplu iş
sözleşmesinden yararlanabilmeleri dayanışma aidatı ödemelerine bağhdır. Aylık dayanrşma
aidatı tutan, işçinin biı aylı k (otuz günlük) brüt çıplak ücretinin (0/00,0l0) BİNDE ONU.
Sendikanın gelişimi, devamı ve üyelerinin refüı için yapılacak faaliyetleri eğlence, konser
gibi faaliyetlcrden sağlanacak gelirler,
Bağlşlar,
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e)

Mal varlığı geliıleri, mal varhğı değerlerinin devir, temlik ve satışlanndan doğan kazançlardan
ibarettir.

.10-

SE\DiKA\IN CİDERLERi

a)
b)

c)
d)

Sendika, amaçları ile yasada ve ana tüziikte gösterilen faaliyetleri dışında
harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz.

Teknik ve mesleki eğitim tesisleri yaptırabilir. Sendika yııkarıdaki harcamalann
dışında aynca gelirinin en az Yo|0 ınv üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgi ve
tecrübelerini arttırmak için kullanır.
Sendika üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez. Aıcak
gelirlerin 7o5 inden fazla olmamak iizere üyeler için sosyal amaçlı harcama
yapmaya Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfina giren her tiiılü eşya
ve malzeme hakirnda gider olarak işlem 1,apılabilt.

MADDE 41- YöNETıCi KADROLAR

a) Genel
b)

Yönetim Kurulu Üyeleri profesyonel ücretti olarak çalışırlar ve tiim

mesailerini sendikaya verirler.

Şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayısı 500 ün altında ise profesyonel kadro
görevlendirilmez Bu sayı ve üstiinde olan şubelerde:

o
o

500 -l000 arası olan şubelerde bir profesyoncl kadro, (Şube Başkanı )

1001-2000 arası olan şubelerde iki profesyoncl kadro, (Şubc Başkanı

,

o

Şube Seketeri)
2001 ve daha fazla olan şubelerde üç profesyonel kadro, (Şube Başkanı

,

Şube Seketeri, Şube Mali Sekreteri)

]I'ADDE 42- ÜCRET Vğ sosYAL HAKLAR

a)
b)

c)
d)
e)

sAT_sEN TÜZÜĞÜ
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Genel Yönetim Kurulu ve Şubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile başkanlanna
r,erilecek ücretler, her türlü ödenek, yÖlluklar ve tazminatlar Merkez Genel
Kurulu taraflndan tespit olunur.
Sendika hizmctleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere veri]ecek ücret,
gündelik ve yolluklann tavanı da Merkez Genel Kurulu tarafindan tespit olunur,
Sendika ve sendika şubelerinde çalıştınlan personelin iş akitlerini yapınaya,
feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal
haklarını tesp;le sendika Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
Bu hususlar tahmini bütçede ve Merkez Genel Kuruluna sunulacak Faaliyet
Raporunda gösterilir. Toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıür.
Sendika, yöneıici ve çalışanlannın sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklannı
garanti eder, bu hususlar bir yönetmelikle düenlenir,

Sendika, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile sendika şubesinde profesyonel
(ücretli) olarak görev alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile sendika personeli
otuz gün yılhk ücretli izin hakkına haizdir.

20

Zrl

Sayfa26

f)

Scndika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendiri[en üyeler veya
çalışanlann görevleri ile ilgili olarak uğayacakları kazalardan dolayı ölümleri

halinde mirasçılanna, öliim tarihindeki giydirilmiş brüt ücretinin yirmi katı
tutannda, maluliyet halinde maluliyet derecesinin öliim halinde ödenecek miktara
oranlamasryla bulunacak miktarda sosyal yardım yapılır. İlgiüilerin kanunlardan

g)

h)

i)
j)

k)

l)

doğan diğer haklan sakhdır.

Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika şubesinde seçimle gelip yönetim
kuıulu başkan ve üyeliklerinde profesyonel görev alanlann yeniden
seçilememeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden
aynlmalan veya başka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri
halinde kendilerine sendika şubesi veya sendikanın yöneıiciliğinde geçen her bir
yıl için aylık ücretlerinin (her tiirlü sosyal yaıdım ve ikamiyeler ile diğer
ödemelerin bir aya isabet eden tutan dahil) bt gi.inliik miktannın otuz kah brüt
tutan net olarak kıdem tazninatı adı altında ödenir. Ancak bir yıl için ödenen
kıdem tazminafi mihan kıdem tazminatı yasal tavannı aşamaz.
Bir yıldan artan süTelerle, bir yıh doldurmayan süreler için almı oran üzerinden
ödeme yapılır.
Vergi ve sair kesintiler sendikaca karşılanır.
Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika şubesinde seçimle gelip yönetim
kurulu başkan ve üyeliklerinde profesyonel görev alanlann yeniden
seçilememeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden
aynlmalan veya başka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri
halinde, sendika şubesi veya sendika yöneticiliği altı aydan az sürmüş olan
yönetici için iki haftalık, bir buçuk yıla kadar sürmüş olan yönetici için dört
haftalık, bir buçuk yıIdan üç yıla kadar sürmüş yönetici için altı haftalık, üç
yıldan fazla sürmüş yönetici için sekiz haftalık ücreti tutannda ihbar tazminatı
verilir.
Sendika ve sendika şubelerindeki personelin kıdem tazminatlan kanun hükiimleri
esaslan dahilinde beher hizmel yılı için kırk beş gün iizerinden sendikaca ödenir.
Sendika Genel Merkez ve Şubelerinde ücretli (profesyonel) olarak görev yapan
yöneticilerin bulunduğu göreve veya başka bir göreve seçilmeleri halinde (g)
fıkrasında belirlenen esaslara göre bir önceki görev süresinin hianet ödeneği
kendisine ödenir.

Aynı süe için mükerrer ödeme yapılmaz. Zorunlu olarak ücretli yıllık imini
kullanamayan yöneticilere kullanılmayan siireye isabet eden ücretleri, izin
kullanma dönemlerinin bitmesini takiben ve bu dönemin bittiği andaki ücreti
iizerinden ödenir,

MADDE 43- YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI

a)
b)

Sendika Merkez Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu
organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları
sendika tarafından ödenir.

Sendika Merkez Denetleme, Merkez Disiplin, Başkanlar Kurullan üyelerinin
toplannlara katlmalan dolayısıyla varsa ücret kayıplan ile yolluklar sendikaca
ödenir.
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c)

MADDE

,+4_

Sendika şubelerinin genel kurul, yönetim, denetleme, disiplin ve temsilciler
kurulu üyelerinin toplantılara katılmalan dolayısıyla varsa ücret kayıplan ile il
dışından gelenlerin yol giderleri sendika şubesince ödenir.

YURTDIşINA GÖNDERiLME
Sendika tarafından yetkili olarak yurtdışına gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcinin
ücret ve yolluklan sendika tarafindan karşılanır. Bu ücret ve yolluklann miktar ve esaslan
Merkez Genel Kuru]unca tespit edilir.

MADDE 45_ sENDİx,rı.Jıı pEstliNoE MALı-4RrN TAsFİYEsİ
Sendikanın feshi halinde, mal varlığı üyesi bulunduğu üst kuruluşa deıredilir. Üyesi
olduğu böyle bir üsı kuruluş olmaması halinde borçları çıktıkan sonra kalan mal varlığ
aynı iş kolunda faaliyet göstcren Meıkez Yönctim Kurulu'nca belirlencn bir diğer
sendikaya verilir.

ALTINCI BOLUM

_

ÇEŞITLI HUKUMLER

lilADDE 46_ TUTULMASI ZoRUNLU DEFTER VE KAYITLAR
Sendika, aşağda yazılı defter, dosya ve kayıtlan futar ve fişleri düzenler:

a)
b)

c)

d)
e)

SAT_SEN TÜzÜĞÜ

_

Uye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,

Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denelleme Kurulu ve
Merkez Disiplin Kurulu karar defterleri,
Gelen ve giden evrak kayıt defterleri i|e zimmet defteri,
Aidat kayıtlan , yeniye, envanter defterleri ile defteri kebir,
Gelirlere ilişkin kayıt ve defterleı,2l3 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş
sınıfına giren her ttirlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir.
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MADDE 47-YÜRÜRLÜK, OLUŞUM VE KURUCULAR
İşbu tüzük valiliğe verildiği anda yüriirlüğe girer.
SAT SEN 'in organlarının tüzükte belirtildiği şekilde oluşumuna kadar kuruluşun işlerini
yürütmeye ve kuruluşu temsile yetkili geçici yönetim kurulunu oluşturan kişilerin kimlik
bilgileri, kimlik suretleri ve adresleri aşağıda yazılı şahıslardır. Bu şahıslar ve aşağıda
belirtilen diğer üyeler aynı zamanda sendikanın da kurucularıdır.
1 . Muhammed Muhsin CEYLAN
KURUCU ÜYE-GEÇİCİ
YÖNETIM KURULU ÜYESİ-GENEL BAŞKAN Adres: Cevher Duda
_
�...�
Ertuğrul Gazi Cad. Kumru Apt14/13 Merkez/ NEVŞEHIR
17"....- /

�-6/

2 . Ergin YILDIZ
KURUCU ÜYE-GEÇİCİ/ YÖNETIM KURULU
ÜYESİ-GENEL SEKRETER Adres: Cevher Dudayev Vefa SK. Anadolu Apt No:
19 D: 25 Merkez/ NEVŞEHİR
3 . Mehmet Yakup Uçar
KURUCU ÜYE-GEÇİCİ YÖı ETIM KURULU
OYESİ-GENEL MALİ SEKRETER Adres: 2000 E, er Mahallesi 4 . yol Huzur
Apt 276 A Blok No : 13/l Merkez/ NEYŞEHİR,n'd;;.,::;::;:::;;;ı.-4 . Abdurrahim BİÇKİN
KURUCU ÜYE-EÇİCİ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ-GENEL ÖRGÜTLENME SE�TERj
Esentepe Mah. Ufuk SK.
No: 3 Kat: 5 O: 19 Merkez/ NEVŞEHiR
�

.rrJs:

5 . Mehmet Ali YILDIZ
KURUCU ÜYE-GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ-GENEL EĞiTiM SEKRETERİ Adres: 20 Temmuz Mah. Pma, SK. Hüsnü
Öz Apt. No: 6/3 Me,kez / NEVŞEHİR.,
dl?6 . Alper. TURAN
KURUCU ÜYE Adres: Bahçelievler Mah.
! .hafız Ömer Sok. No: 45/1 Merkez/ NEY ŞEHİR�,,,.
.
KURUCU ÜY E Adres: 350 Evler Mah. Ali
Dirikoç Bulvan Sağhk Sok" Kulak Apt No 15/6 Me<kez / NEVŞEHİ

7 . Özgür Yazılı

�
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