






































tayin olunacak miktarda sosyal yardım yapılır. İlgililerin kanunlardan doğan diğer haklan saklıdır. Dava 
açıldığı takdirde yapılan bu ödemeler hükme konu meblağdan mahsup edilir. 

7) Sendika ve sendika şubesi yöneticilerinden bir veya birkaçı Anayasa ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata
uğraması veya bu suçtan mahkum edilmesi halinde, yönetim kurulunca gerekli tedbirler alınır. Bu
yöneticilerin tazminata mahkum olmaları halinde bu tazminat sendikaca ödenir. Ayrıca bu yöneticileri
savunmaları için avukat verileceği gibi mahkum olmaları halinde tahliyelerine kadar ücreti eşine,
çocuklarına ya da kendisine verilir.

MADDE 47- YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI: 

1) Sendika ve şubelerinde görev yapan yönetici ve personelin yol, konaklama, yemek gibi masrafları ile
personelin yollukları sendikaca ödenir.

2) Sendika Genel Kurul toplantısına katılan delege ve üyelerin yol masraf, yolukları ve varsa ücret kayıpları
sendika tarafından karşılanır.

3) Eğitim seminerleri, temsilciler meclisi gibi sendikaca düzenlenen toplantılara çağrılan üyelerin yol
masrafları sendikaca karşılanır.

MADDE 48 -ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: 

1) Genel Yönetim Kurulu, tüzüğe uygun olarak yönetmelikleri hazırlar, uygular ve gerekli gördüğü
değişiklikleri yapar.

2) Sendika, Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin sendika adının kullanılması
şartı ile çift imza ile borç altına girer. Genel Yönetim Kurulu her eğitim yılında burs verilecek şahısların
sayısını, bursun miktarı ve öğrencilerde aranacak diğer şartları belirler.

Madde 49 -TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

Sendika ana tüzüğünde yapılacak değişikliklerde karar nisabı; üye veya delege tam sayısının salt 
çoğunluğudur. 

Sendika tüzük değişikliğini ilgili mercilere ve bir üst kuruluşa bildirmek zorundadır. 

MADDE 50 -SENDİKANIN FESHİ VE MALLARIN DEVRİ: 

Sendika genel kurulu her zaman sendikanın feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurul 
delegelerinin 2/3'ü kararıyla mümkündür. Sendikanın fesih veya infisahı halinde malların devri hakkında 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun hükümleri uygulanır. 

MADDE- 51 -KANUNDA DEĞİŞİKLİK HALİ 

Genel Kurul tarihinden sonra, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda değişiklik 
yapılması halinde, işbu tüzüğün yeni kanuna aykırı hükümlerinin yerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uygulanır 

MADDE 52- SENDİKANIN KURUCULARI: 

1) Sendikarun kurucularının tamamı T.C. tabiiyetindedir. Kurucular;
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2) Mustafa Akgöz
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