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İ NCİ RLİ K GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALI ŞANLARI GENEL İŞ

SENDİ KASI

Birinci Genel Hükümler
Madde-1

b)Sendikan ı

n merkezi Adana'cladir. Bu merkezin il'den il'e nakline sendika genel kurulu yetkilidir.

1-

İ l içerisinde adres
c)Sendikan ı n adresi; Yeni mah Atatürk cad no:18/B SARIÇAM/ADANA
ı ile sendika Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.
değiş ikliğine ilgili nı ercilere haber vermek kayd
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ŞANLARI GENEL i ş SENDİ KASI d ı r.
a)Sendikanı n ad ı İ NCİ RLİ K GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALI
Sendikanı n kı saltı lmış ad ı İ NC- İ S'dir.

28

MADDE-2:
SENDİ KANIN BULUNDU ĞU İŞ KOLU:
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NCIRLIK GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALI ŞANLARI GENEL İş
Sendikan ı n kurulu bulunduğu iş kolu: İ
ı mlanan 20 . Sı ra numaral ı GENEL İŞ kolunda
SENDİ KASI' 6356 sayı lı yasan ı n 1 sayı lı cetvelde tan
ğişikler olmas ı durumunda I
kurulu Türkiye düzeyinde örgütlenmeyi gösteren bir sendikad ı r. yasal de
S) gerekli düzenlemeleri yaparak, ilgili birimlere bildirim yapı p ve
merkez yönetim kurulu ( İ NC-İ
klarla ilgili gerekli bilgilendirme toplant ı ları çalış tayları
aynen uygulamaya ve salgı n hastalı
yetkilidir.
yapmakla
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SEND İ KANIN AMACI, ÇALI ŞMA BIÇIMI

MADDE-3: SENDİ KANIN AMACI
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28

nı koruma ve I
kilerinde üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çı karları
Sendika, çal ış ma iliş
ğ rultusunda, demokratik esaslardan sapmadan;
I geliştirme amacı taşı r. Sendika, Atatürk devrimleri do
ğlamaya çal ışı r,
a-Üyelerine insanca ya ş ayabilecekleri bir ücret sa
tirecek, üyelerinin beden ve ruh sa ğlığı nı koruyacak
gerçekleş
nı
b-i şyerlerinde sağlı klı yaş am koş ulları
önlemler al ı r,
sağlayacak iş güvencesi ve sosyal güvenlik sistemini
c-Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalar ı n ı
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geliştirmeye gayret eder,
ı nı n yükseltilmesi için çaba sarf eder,
d-Gelir da ğı lı m ı nda üyelerinin ve ücretlilerin pay
meyi savunur. Dil, renk, I
ta
olmak
üzere
bütün
toplumsal
alanlarda demokratikleş
e-Çalış ma ya şam ı baş
şçilerin ve bütün
ünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrı mı gözetmeksizin i
ı rk, cinsiyet, siyasi düş
in korunmas ı ve geliştirilmesi için mücadele eder,
çalış anları n eş itliğini temel alan birliğ
n
-özgürlük ilkesini, sosyal adalet, güvenlik ve insan haklar ı nı
't-sendika, üyelerinin ekmek-barış
ul sayar. Sendika, mücadelesini sendikal
tirilmesi mücadelesini benimsemelerini koş
korunması ve geli ş
ı içinde yurütür,
demokrasi ve sendikal birlik ilkeleri temelinde demokratik merkeziyetçilik kurallar
ı na
tirmek üzere, yasalara ve Anayasaya uyar. Ancak sendika, amaçlar
g-Sendika, amaçlar ı n ı gerçekleş
r,
ışı
n ve Anayasa hükümlerinin demokratik yollardan değiş tirilmesine çal
aykı rı buldu ğ u yasaları
ı n ülkemizde de '
koruyan uluslararası anlaş ma ve kurallar
h-Sendika, çal ışanlar ı n çı karları nı
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uygulanmas ı nı savunur,
geliş tirir,
tirmek amaçlar ıyla iş kolu içinde sendikayı
1-Yukar ı daki hususlar ı gerçekleş
ru yollardan ve demokratik ilkelerden sapmadan gerçekleştirir.
i-Sendika, bu amaçlar ı nı meş
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MADDE-4: SENDİ KANIN ÇALİŞMA
YÖNTEMI

-
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Sendika çal ış maları nda;
ş lemesini sa ğlar. Taban ı n söz ve karar
a-Sendika içi demokrasinin en geniş anlamda s ı nı rsı z ve kesintisiz i
rmaya çalışı r,
sahibi olmas ı nı n önündeki tüm engelleri kald ı
hayata geçirmek için, taban ı n sendikal
b-Sendika, demokratik, özgür, sı nı f ve kitle sendikacı lığı nı
yerleri düzeyinde istiş are nitelikli komite (birimleri) ya da konsey
çalış malarda daha aktif olmas ı için iş
(kurullar) oluşturur,
c-Sendika, en alt kadrolardan en üst yönetim birimlerine kadar bütün temsilci ve yöneticilerin üyeler °
ğlar,
arası ndan ve yine üyeler taraf ı ndan seçilmesini sa
ı nda; tart ış ma, eleş tiri, ikna ve özeleştiri
turulmas
d-Sendika, birimlerde al ı nacak kararlar ı n oluş
ışı r. Azı nlı k çoğunluğ un
yöntemlerini uygulayarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini yerleştirmeye çal

MADDE-5: SENDIKAN İ N YETK İ VE
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ÇALİŞ MALARİ
şka;
Mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan ba

28

kararları na uyar.
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a)Toplu iş sözleş mesi akdetmek,
b)Toplu iş uyu şmazl ığı çı karmak,
ğan hususlarda
ş sözleş mesinden, örf ve adetlerden do
c)Çalış ma hayat ı ndan, mevzuattan, toplu i
irket
mukaveleleri
ile
hizmet
akdinden
ş ir veya adi ş
temsilen veya yaz ı lı baş vurular ı üzerine, nakliye, ne
ı lan °
nda üyelerini ve mirasyları nı temsilen davaya, bu münasebetle aç
doğan haklar ı ve sigorta haklar ı
davadan ötürü husumete ehil olmak,
d)Greve karar vermek ve idare etmek,
ı lmak, üyesi bulunduğu uluslararası işçi
e)Uluslararas ı iş çi örgütlerine üye olmak, üyelikten ayr
örgütlerine delege, temsilci ve gözlemci göndermek,
ma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
f)Yasa ve uluslararas ı anlaş
yeri sendika temsilcilerin' atamak ve görevden almak,
g)Sendikalar Yasası'nı n 34. maddesi gereği iş
ı nda örgütlemek,
yerlerinde çal ışan işçileri sendika ilkeleri etraf
h)Çalış makta bulundu ğu iş kolu ve iş
ğ u yetkileri kullanmak,
i)Tüzel ki ş i olarak genel hükümlere göre sahip oldu
ı lması yla
kilerde,
sosyal
sigortalar,
emeklilik ve benzeri haklar ı n kullan
j)Çalış madan doğan hukuki iliş
mda bulunmak,
ilgili olarak üyelerine ve mirasşları na adli yard ı
itim için kurs, konferans, panel, seminer ,
kielyelerinin kültürel faaliyetleri say ı lacak ça ğda ş eğ
ı nı iyi
m için gerekli tesisleri kurmak, üyelerinin boş zamanlar
düzenlemek, kütüphane ve bas ı
geçirmelerine imkan sa ğlamak,
ı k, işsizlik gibi hallerde ı
ğum, hastal ı k, ihtiyarl ı k, ölüm, sakatl
1)Bağışta bulunmamak kayd ı yla evlenme, do
na nakit mevcudunun yüzde 5'inden fazla olmamak !
klar kurulmas ı
yard ı m ve eğitim amaçl ı sandı
ı mcı olmak,
koş uluyla kredi vermek suretiyle yard
m etmek ve nakit mevcudunun •
yla
üyelerinin
kooperatif kurmaları na yardı
m)Bağış ta bulunmamak kayd ı
yüzde 10'unu geçmemek kayd ı yla kredi vermek,
ı rı cı çalış malarda bulunmak,
n)Oyeleri için mesleki eğ itim, bilgi ve tecrübe kazand
ebbüslere yat ı rı mlar yapmak.
o)Nakit mevcudunun % 20'sinden fazla olmamak üzere iktisadi teş
ı nda eşitli ğe uymak zorundad ı r.
Sendika, faaliyetlerinden yararland ı rmada üyeleri aras
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MADDE-6 : SENDIKAN İ N ÇALİŞ MA

GÖSTERECE ĞI İŞ KOLU
kolunda kurulu Türkiye
ı mlanan 20 Sı ra numaral ı GENEL İŞ
6356 say ı lı yasan ı n 1 sayı l ı cetvelde tan
kolunda kurulu i ş yerlerinde, iş in niteliği ve
düzeyinde örgütienmeyi gösteren bir sendikad ı r. Bu i ş
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'SENDIKAYA ÜYE OLMA
ÜYELİ KTEN ÇIKMA-ÜYELİ KTEN ÇIKARILMA

66

--•
' yörütümö bakı mı ndan işyerine bağlı bulunan ve aynı yönetim altı nda örgütlenen yerlerde; dinlenme,
çocuk emzirme, yemek, uyku, yı kanma, muayene ve bak ı m, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer
eklentiler ve araçlar/da çal ış ma yürütür. Genel iş kolunda faaliyet yürüten işyerlerinde yardı mcı işlerde
çalışan işyerlerinde de çalış ma gösterir.
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MADDE-?: SENDİ KAYA ÜYE OLMA
mesi Kanunu'nun 2. ,
4857 sayı lı İş Kanunu'nun 2. Maddesi ile 6356 sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş
yaşı
nı dolduran iş çiler •
an,
15
kolunda
çalış
ş
iş
Maddesinde belirtilen niteliği haiz ve 20 sı ra nolu Genel i
lerde
çalışan işçiler
ı
mcı
iş
yard
şyerinde
sendikaya üye olabilirler, Genel iş kolunda faaliyet yürüten bir i
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de sendikaya üye olabilir.
lanacak elektronik :
Üye olmak isteyen işçi, Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı tarafı ndan sağ
vurusunda bulunur. Sendika Merkez Yönetim I
baş vuru sistemine e-Devlet kap ısı üzerinden üyelik ba ş
vurusu, sendika •
Kurulu'nun kabul karar ı ile üyelik e-Devlet kapı sı üzerinden kazan ı lı r. Üyelik baş
r.
E-Devlet
sistemi ,
lı
ş
sayı
i
takdirde
üyelik
talebi
kabul
edilmi
tarafı ndan 30 gün içinde reddedilmedi ğ
sistemi
şvuru
gereken
elektronik
ba
üzerinden üyelik ba şvurusu için Bakanl ı k tarafı ndan sağlanmas ı
ığı ve notere tasdik ettirdiği üye kayıt
E kuruluncaya kadar ise; i şçi, beş nüsha olarak doldurulup imzalad
ı ile üyelik
fiş i ile sendikaya ba şvurur. Bu ba şvuru üzerine Merkez Yönetim Kurulu'nun kabul karar
vuru,
en
çok
30
gün
içinde
Merkez
Yönetim
Kurulu
taraf ı ndan
kazanı lı r. Üyelik için yapı lan baş
reddedilmedi ğ i takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayı lı r.
n kendisine tebliği tarihinden
c)Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliğe kabul edilmeyen iş çinin, bu kararı
r.
Mahkemenin bu husustaki
itibaren 30 gün içinde mahalli iş mahkemesine dava açma hakk ı vardı
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kararı kesindir.
ç) Üyeler, sendika tüzüğ ü ile genel kurullarca kabul edilen iç yönetmeliklerde gösterilen hususlara
uygun harekette bulunmayı kabul ederler.
d) Üyeliği kabul edilen i şçiye üyelik kart ı verilir.
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MADDE-8: ÜYELİ K Aİ DATI
ı plak ücreti tutand ı r. Merkez
Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylı k üyelik aidat ı, bir günlük ç
çinin
ücretinden kesilmek suretiyle
Yönetim Kurulunun yazı lı baş vurusu üzerine, işveren tarafı ndan iş
n 39. Maddesi gereğince tahsil edilen
sendika tarafı ndan bildirilen hesaba yat ı rı lı r. 6356 sayı lı yasanı
r. Aidat kesilmesi esas ve usulleri hakk ı nda
dayanış ma aidatı miktarı da bir günlük çı plak ücret tutar ı dı
ı nca Çalış ma ve Sosyal
Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 18. Maddesi ve bu madde uyar
r.
Güvenlik Bakanl ığı tarafı ndan çı karı lacak yönetmelik hükümleri uygulan ı
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MADDE-9: ÜYELİ KTEN AYRILMA
Her üye bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi e-Devlet kap ı sı İ
lan çekilme bildirimi eş zamanlı
üzerinden elektronik ortamda yap ı lacak olup elektronik ortamda yapı
r. Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden 1 ay sonra geçerlilik
olarak Bakanl ığa ve sendikaya ula ştı rı lı
ı halinde yeni üyelik bu sürenin
kazanı r. Çekilenin 1 ayl ı k süre içinde ba ş ka bir sendikaya üye olmas
yada toptan ödeme alarak i şten
ığı
k,
veya
malülük
ayl
bitimi tarihinde kazan ı lmış sayı lı r. SGK'dan ya şlı lı
maya
devam
edenler
ile sendikan ı n yönetim, E
ayrı lan iş çinin sendika üyeliği sona erer. Ancak çal ış
denetleme ve disiplin kurulunda görev alanlar ı n üyeliğ i görevleri süresince devam eder.
inden sona erer.
Baş ka bir iş kolunda çalış maya baş layan işçinin üyeliğ i kendiliğ
inden
sona
erer.
ğ
1 yı ldan daha uzun süren işsizlik halinde üyelik kendili
Sendikadan çekilen üye çekilme tarihinden itibaren 1 ay süre ile aidat ödemeye devam eder.
n 19. Maddesi uyar ı nca
eliğinin kazanı lması ve sona ermesi hakk ı nda 6356 sayı lı yasanı
Sendika
L
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ı r.
Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı nca çı karı lacak yönetmelik hükümleri uygulan
ndan
sağlanmas ı gereken
f) E-Devlet sistemi üzerinden üyelikten çekilme bildirimi için Bakanl ı k tarafı
ğ in tespiti ve
I elektronik baş vutu sistemi kuruluncaya kadar üyelikten çekilme; noter huzurunda kimli
i noterlikçe en geç 3
istifa edecek kiş inin imzası nı n tasdikiyle olur. Çekilme bildiriminin birer örneğ
ve Çalış ma ve Sosyal
ğü'ne
u
il
Müdürlü
ı
bulunduğ
işgünü içinde ilgili i şverene, sendikaya, i şyerinin bağl
vurma
tarihinden
itibaren
1
ay sonra geçerlidir.
Güvenlik Bakanlığı'na gönderilir. Çekilme notere ba ş
halinde
yeni
sendikaya
üyeliği, bu
Çekilenin, bu 1 ayl ı k süre içerisinde ba ş ka bir sendikaya üye olması
vurma
tarihinden
itibaren
sürenin bitimi tarihinde kazan ı lmış sayı lı r. Sendikadan çekilen üye notere ba ş

1-

: aidatı nı bir ay daha ödemek mecburiyetindedir.

MADDE-10: ÜYELI ĞIN DEVAMI VE

34

ASKIYA ALINMASI HALLERI
yerinden ayrı lan
a)Sendika yönetim, denetleme ve disiplin kurullar ı nda görev almalar ı ndan dolayı iş
ı ödemek kayd ı
,
üyelik
aidat
sendika üyelerinin, bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları
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ile devam eder,
letme veya kurumun yönetim kurulları nda veya
b)Sendikaya üye olmak hakk ı nda sahip olanlardan, bir i ş
ğ i devam eder,
benzeri kurullar ı nda iş çi temsilcisi sıfat ıyla bulunanlar ı n sendika üyeli
n
bu
yasaya
göre sahip bulunduklar ı hak ve
c)Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahı sları
yükümlülükler silah alt ı nda bulunduklar ı süre için ask ı da kalı r,
n faaliyet alan ı içinde kalmak koşuluyla
ç)Sendika üyesi i ş çinin geçici olarak işsiz kalması veya sendikan ı
baş ka bir iş e geçmesi, sendika üyeli ğini etkilemez,
ı ödemeyen işçinı n üyelik sıfat ı
d)Haklı bir sebep olmaksı zı n üst üste üç ay süre ile üyelik aidat
kendiliğinden sona erer.
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MADDE-ı l: ÜYELİ KTEN ÇIKARILMA
ı karı lma kararı e-devlet kapı sı
Sendika üyelerinin sendikadan çı karı lma kararı genel kurulca verilir. Ç
na elektronik ortamda bildirilir ve çı karı lana yazı ile
üzerinden Çal ış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı
inden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz I
tebliğ edilir. Çı karı lma kararı na karşı üye, kararı n tebliğ
inceye kadar devam eder. E-Devlet kapısı üzerinden çı karı lma
edebilir. Üyelik, ç ı karı lma kararı kesinleş
turuluncaya kadar üyelikten çı karı lma; Çalış ma ve Sosyal
kararı nı n tebliği için gerekli sistem oluş
Güvenlik Bakanl ığı'na ve çı karı lana yazı ile tebliğ edilir.
Çı karı lmayı gerektiren haller şunlard ı r;
ı nca hazı rlanm ış yönetmeliklere uymamak,
a-Sendika program ı ile ana tüzük hükümlerine ve tüzük uyar
ı nı n yazı lı karar ve talimatlar ı na
b-Grev kararı na ve toplu iş sözleş mesi hükümlerine, sendika organlar

66

uymamak,
ayk ı rı hareket etmek,
c-Sendikaya kayıt ve kabul şartlar ı nı kaybetmek ve bu şartlara
ı rmak ve maddi zarara u ğratmak,
ç-Sendikan ı n parası nı ve malı nı zimmetine geçirmek, borçland
bozucu davran ış, söz ve beyanatta bulunmak,
d-Üyeler arası nda birlik, dayan ış ma ve yard ı mlaş mayı
ama
geçirilebilmesini,
amaç ve hedeflerine ula ş abilmesini engelleyici
e-Sendikanı n ilkelerinin ya ş

1-

_çalış malarda bulunmak.
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MADDE-12: ÜST KURULUŞA ÜYE OLMA-
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ÜYELİ KTEN AYRILMA
ı sı , genel kurul üye veya delege tam
a)Sendikan ı n bir konfederasyona üye olabilmesi için karar yeter say
sayı sı nı n salt çoğunlu ğudur.
ı krası ndaki hüküm uygulan ı r.
b)Bir konfederasyon üyeliğinden ayr ı lmada (çekilmede) (a) f
c)Clye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

--
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SENDİ KANIN ORGANLARI
MADDE-13: ZORUNLU ORGANLAR

66

a)Sendika merkez genel kurulu,
b)Sendika merkez yönetim kurulu,
c)Sendika merkez denetleme kurulu,
ç)Sendika merkez disiplin kurulu.
a)Ş ube genel kurulu,

kurulu,
kurulu,

34
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yönetim
denetleme

b)Şube
c)Şube
ç)Ş ube disiplin kurulu.

28

MADDE-14: DANI ŞMA ORGANLARI

MADDE-15: SENDIKA MERKEZ GENEL

66
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a)Baş kanlar Kurulu,
b)Ş ube Temsilciler Kurulu,
c)Bölge Temsilcileri,
d)İş çi Komite ve Konseyleridir.

1-

KURULUNUN KURULU Ş ŞEKLI
ı olup, ş ube genel kurulları nda tüzük
Sendika genel kurulu, teşekkülün en yüksek ve yetkili organ
hükümlerine göre seçilecek (en az 200 en çok 250) delege ile, sendika merkez yönetim, denetleme ve E

44

28

34

disiplin kurulu üyelerinden oluşur.
rken, sendika, mevcut ve faal üye sayı sı nı (en az 200, en çok 250'ye)
Ş ube genel kurulları için karar al ı
na göre sendika genel kurulu için kaç delege ve yedek delege
bölmek suretiyle, şubenin üye sayısı
lacak delege sayı sı nı n % 10/u oran ı nda yedek delege
seçebileceğini ş ubeye bildirir. Genel kurula kat ı
ı n şubeye bağ lanı r. Ş ube genel kurulunda da
seçilir. Herhangi bir şubeye ba ğlı olmayan i şyerleri, en yak
bu esasa göre delege ve yedek delege seçilir.

MADDE-16: SENDIKA MERKEZ GENEL

66

KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE

34
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TOPLANTI ESASLAR!
u yerde, merkez yönetim
Merkez genel kurulu dört senede bir sendika genel merkezinin bulunduğ
kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplan ı r.
ı sı nı n gündemi, yer gün ve saati en az
Merkez yönetim kurulu taraf ı ndan hazı rlanan genel kurul toplant
mlanan bir gazete ile veya sendika kurumsal web sitesinde ilan edilir.
on beş gün önce o mahalde yayı
ile bildirilir.
Ayrı ca mahallin seçim kurulu ba ş kanlığı na yazı
avir raporu,
ış ma ve hesap raporu, yeminli mali mü ş
İ ki genel kurul toplant ısı arası ndaki döneme ait çal
lacak delegelere toplant ı
denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi, genel kurula kat ı
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tarihinden on beş gün önce gönderilir.
n salt çoğunluğudur. İ lk toplant ı da yeter sayı
Genel kurul toplant ı nisabı , delege tam sayısı nı
gün sonraya bı rakı lı r. ikinci toplant ı da çoğ unluk aranmaz. '
sağ lanamazsa, ikinci toplant ı en çok on beş
ısı n ı n 1/3'ünden az olamaz.
Ancak toplant ıya katı lanları n sayı sı delege tam say
Genel kurulda delege olmayanlar, nisapta nazara al ı nmazlar ve oy kullanamazlar.
ı ndan yapı lı r.
Merkez genel kuruluna ça ğrı , merkez yönetim kurulu taraf
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r.
Genel kurul toplant ısı , ilan edilen yer, gün ve saatte toplan ı
ş ülür. Gündeme madde eklenmesi
Merkez genel kurul toplant ı sı nda yaln ı zca gündemdeki konular görü
teklifi ile mümkündür.
genel kurula kat ı lan delegelerin 1/10'unun yazı lı
ndan
yoklama yapı lı r. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti
ı
Merkez yönetim kurulu üyelerinden biri taraf
i yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel ;
halinde genel kurulu sendika ba şkanı veya görevlendirdiğ
kan
vekili
ve
yeterince katip seçilir. Divan seçimi açı k oyla
kurulu yönetmek üzere bir ba ş kan, iki baş
İŞ yada TÜRK-İŞ 'e üye olan teş kilat üyeleri .;
yapı lı r. Baş kanlı k divanı , delegeler arası ndan veya TÜRK-

1-

arası ndan seçilir.

MADDE-17: SENDIKA MERKEZ GENEL

-MADDE-18:

28

34

KURUL KARARI N İ SABI
nı n salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege
Genel kurul kararı nisabı , toplant ı ya katı lan delege sayı sı
tam sayısı nı n dörtte birinden az olamaz.

SENDİ KA MERKEZ

66

44

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
ü hallerde veya merkez
Sendika merkez yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğ
ğanüstü olarak toplan ı r.
genel kurul delegelerinin 1/5'inin yazı lı isteğ i üzerine merkez genel kurulu ola
i gerekçeleri ile belirtilir.) Genel kurula ça ğrı merkez
(Bu istemde toplant ı nı n ne için yapı lmak istendiğ
yönetim kurulu taraf ı ndan yapı lı r.
ışı konular görüş ülemez ve teklifte bulunulamaz.
Olağanüstü genel kurul toplant ı ları nda gündem d

1-
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MADDE-19: SENDİ KA MERKEZ GENEL

34

KURULUNUN GÖREVLERI
Genel kurulun ba şlı ca görev ve yetkileri şunlard ı r:

66

44

28

a)Organları n seçimi,
b)Tüzük değiş ikliği,
şülmesi,
c)Yönetim ve denetleme kurulu ile yeminli mali müşavir raporlar ı nı n görü
ç)Yönetim ve denetleme kurulunun ayrı ayrı ibrası,
ülüp aynen veya değiş tirilerek kabulü,
d)Yönetim kurulunca hazı rlanan bütçenin görüş
hususunda yönetim
veya
mevcut ta şı nmaz mallar ı n satı lması
e)Gerekli ta şı nmaz mallar ı n satı n alı nması
kuruluna yetki verilmesi,
f)Konfederasyonlara üye olma veya çekilme,
ş ube açma konusunda yönetim kuruluna yetki verme,
g)Ş ube açma, birleştirme, veya kapatma, veya
.
na üye olmas ı veya üyelikten çekilmesi,
h)Sendikan ı n uluslararas ı iş çi kuruluşları
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°Sendikan ı n feshi,
tirilmesi için yönetim kuruluna görev verilmesi,
j)Disiplin kurulu kararlar ı n ı n incelenerek gerçekleş
tirilmesi için yönetim kuruluna görev verilmesi,
k)Tüzükte yazı lı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleş
n tespit
nda
görev
alan
yöneticilere
verilecek
ücretler ile ödenek, yolluk ve tazminat ı
I)Sendika organlar ı
edilmesi,
n tespit edilmesi,
m)Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatlar ı
n)Üst kurulu ş genel kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi,
ndan yapı lması belirtilen diğer iş lemlerin yerine ;
o)Mevzuat veya tüzük gereğince genel kurul taraf ı
ı n karara bağlanması,
getirilmesi, baş ka bir organa bı rakı lmamış konular
olmamak üzere düzenlenmesi,
ö)Delege seçiminde uyulacak esaslar ı n, kanuna aykı rı
ı ;
ıştı rı lan kişiler için yap ı lacak sosyal amaçl
p)Nakit gelirlerin % S'ini a ş mamak üzere, üye ve çal
, harcamalar hakk ı nda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
ı hususunda ; yönetim kuruluna yetki verilmesi.
' r)Teknik ve mesleki eğitim tesisleri . yaptı rı lmas

şğğ
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I MADDE-20: SENDIKA MERKEZ
YÖNETİ Cİ LERİ NDE ARANACAK

66

N İTELİ KLER

1-

Sendika kurucu ve yöneticilerinde a şağı da belirtilen nitelikler aran ı r;
a)6356 sayı lı yasan ı n 6. maddesindeki niteliklere haiz olmak,
b)Kamu kurum ve kuruluş ları ile bunları n katı ldı kları teş ebbüs veya ortaklı kları n, yönetim ve denetleme

34

kurulları nda görevli bulunmamak,
c)Yukarı daki fı kralarda belirlenenler d ışı nda 6356 sayı lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası nda
Lyöneticilik için öngörülen niteliklere haiz olmak.

28

MADDE-21: SENDIKA MERKEZ YÖNETIM I

44

KURULU
a)Merkez yönetim kurulu, sendika tüzel kişiliğini sendika organ ı olarak temsile yetkili olup, merkez ,
genel kurulu tarafı ndan gizli oy, açı k tasnif ile genel kurulu oluşturan delegeler aras ı ndan, unvanı genel •
kurulca belirlenerek seçilecek Genel Ba ş kan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme I
Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri ve dört yönetim kurulu üyesi olmak üzere 9 asil üyeden oluşur. Asil

1-
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üye kadar da yedek yönetim kurulu üyesi seçilir
b)Merkez yönetim kurulu, gerek kendi üyelerinden, gerekse bölge şubeleri ile ş ubelerde (ana tüzüğ ün
n gelir I
32/3 fı krası saklı kalmak üzere) kimlerin profesyonel olarak çal ışacağı na, üye sayı sı n ı , sendikanı
durumunu ve örgütlenmenin gereklerini göz önüne alarakkarar verir.
_

,

34

MADDE-22: SENDIKA MERKEZ YÖNETIM

28

KURULUNUN GÖREV VE YETK İ LERİ
Merkez yönetim kurulu, sendikan ı n genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve icra organ ı dı r.
lı r.
Sendikayı temsil görev ve yetkisi merkez yönetim kurulu ad ı na genel baş kan tarafı ndan kullanı

44

Yönetim kurulunun ba ş lı ca görev ve yetkileri;
1-Üyelerin ad ı na ve üyelerin görüş ü alı narak toplu iş sözleş mesi akdetmek,
2-Toplu iş uyuş mazlığı çı karmak,
3-Grev kararı almak, uygulamak ve kald ı rmak,
4-Tüzüğü uygulamak ve gerektiğ inde yorumlamak,

34
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I
5-Kurulları n kararları nı uygulamak,
rmak,
6-Genel kurulu toplant ı ya çağı
şavir
7-Çalış ma ve mali raporlar ı , tahmini bütçeyi haz ı rlayı p genel kurula sunmak, yeminli mali mü
raporunun genel kurula sunulması nı sağlamak,
8-Bütçe fası lları ve yı llı k bütçeler arası nda aktarma yapmak,
9-Gelir ve gider hesaplar ı na ilişkin iş lemleri yapmak ve karara ba ğlamak,
ş ları n
10-Yurt içinde ve d ışı nda sendikan ı n üyesi bulunduğu işçi kuruluş una ve diğer resmi ve özel kurulu
tespit
ı
lacakları
toplantı ları na temsilci seçmek, yurt içinde ve d ışı nda tertiplenecek etüd ve gezilere kat
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etmek,
ıl-Sendika üyeliğ ine başvuranlar ı n üyeliklerinin kabul veya reddinde karar vermek,
er herhangi ;
12-Yönetim kurulu üye sayı sı n ı n toplantı nisabı nı n (yeter sayı sı n ı n) altı na düş mesi veya diğ
ube
yönetim
kurulu
yerine
yeni
yönetim
kurulunun •
bir sebeple infisah (kendiliğinden dağı lma) etmiş ş
seçilebilmesi için gerekli iş lemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak,
şçi ,
[ 13-Yasa, toplu iş sözleş mesi ve uluslararası anlaş ma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek i
I
I
üyeleri seçmek ve göndermek,
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14-İş anlaşmazlı kları nda ilgili makam, merci, uzla ştı rma, arabulucu ve hakem k-urulları na, iş ,
mahkemelerine vs. yargı mercilerine yasa hükümlerine göre baş vurmak, görüş bildirmek ve onlardan
talepte bulunmak,
15-Üyelerini temsilen; çalış ma hayatı ndan, mevzuattan, toplu iş sözleş mesinden, hizmet akitlerinden,
örf ve adetten doğan hakları ile sigorta hakları ndan işverenlerle, diğer şahıs ve kuruluşlarla
görüşmelerde bulunmak, anlaş malar yapmak, akitler yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple
açtığı davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek, •
16-Tüzükte belirlenen sendika amaçları nı gerçekleş tirebilmek için gerekli bilim ve teknik büroları
kurmak ve bunlar için elemanlar bulup çalış tı rmak ve atamaları n ı yapmak, sendika merkezi ve
şubelerinde çalışacaklar ı atamak ve bunları n ücretlerini, çalış ma koş ulları nı saptamak, sendika
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bünyesinde çalışan işçiler için sendika adı na anlaş malar ve akitler yapmak,
17-Üyelerin kültürel faaliyetleri sayı lacak çağdaş eğ itim için kurs, konferans, panel, seminer
duzenlemek, forumlar tertiplemek, sağlı k ve spor tesisleri kurmak, kütüphane ve bası m için gerekli
tesisleri kurmak, üyelerin boş zamanları nı iyi geçirmelerine imkan sağlamak ve nakit mevcudunun %
10'unu aş mamak kayd ı yla sosyal amaçlı harcama yapmak,
18-Herhangi bir bağış ta bulunmamak kaydı yla evlenme, doğum, hastalı k, ihtiyarlı k, ölüm, işsizlik gibi '
hallerde yardı m ve eğitim amacı yla sandı klar kurulması na yardı mcı olmak ve nakit mevcudunun yüzde

44

5'inden fazla olmamak kayd ıyla bu sandı klara kredi vermek,
19-Üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve deneyimlerini yükseltmek için çal ış mak,
20-Nakit mevcudunun yüzde 20'sinden fazla olmamak kayd ıyla sı nai ve iktisadi kuruluş lara yatı rı mlar •
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yapmak,
21-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 gerekli iş lemleri yapmak ve bu iş lemlerin yapı lması hususunda I
görevlendirilecekleri tespit etmek,
22-Baş kanlar kurulunu toplantıya çağı rmak,
23-Yasaya, genel kurul kararları na, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ayk ı rı hareket eden şube
yöneticileri ile işyeri temsilcilerinin durumları nı merkez disiplin kuruluna intikalle genel kurula kadar
geçici olarak işten el çektirilmesini talep etmek,
24-Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince şube olağanüstü genel kurulunun toplanmas ı na karar
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vermek,
25-Yeni yönetmelik tasarı ları ve mevcut yönetmelik ile tüzük tadil tekliflerini hazı rlayı p genel kurula
sunmak,
26-Bölge temsilcilikleri kurmak ve bu temsilciliklere bölge temsilcisi ile yeterli eleman atamak,
27-Sendika şubesinin faaliyet alan ı içindeki iş yerlerinde, çalış maları ndan dolayı şube yönetim kuruluna
karşı sorumlu olmak üzere temsilcilikler kurmak ve atamak veya bu konuda ş ube yönetim kurulunu

44

, yetkili kı lmak,
28-Ş ube disiplin kurulları nca verilen kararları gerekli gördüğ ü hallerde merkez disiplin kuruluna sevk
etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,
29-Sendika ad ı na, şubelerde yapı lan sarf ve sair harcamalar ı, usul, yasa, tüzük, yönetmelik uyar ı nca
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inceleyip karara bağlamak,
30-Şubelerde çalıştı rı lacaklar için bütçe dahilinde kadro açmak,
31-Gerek görülen yerlerde şube açmak,
32-Şube yönetim kurullar ı n ı n görüşünü alarak işyeri temsilcilerini atamak veya değiştirmek,
33-6356 sayı lı yasanı n 6'inci maddesinde sayı lan suçlardan biri ile mahkum olan sendika şubesi
organları nda görevlendirilmiş kiş ilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yaz ı lı bildirim
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üzerine ilgilinin görevine son vermek iş lemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak,
34-Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikan ı n ilkelerine uygun•olarak
amaçları nı gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalış malarda bulunmak,
35-Demirbaş eşyanı n terkini ve ş ubelere devri hususları n ı karara bağ lamak,
36-Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
, 37-Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve sendikada çal ışanları n yapacakları seyahatlere karar vermek
(ancak, olağanüstü hallerde seyahatler için bir yönetim kurulu üyesinin imzalayaca ğı görev kağıdı
tanzim edilir ve sonradan karar ı sağlanabilir).
.38-Grev ve lokavt süresince, sendika üyelerine yapı lacak yardı mları günün koşulları na göre belirlemek,
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_
39-Tüzüğ ün ilgili maddelerinde merkez yönetim kurulunun görevleri aras ı nda belirlenen hususlar ı
yerine getirmek,
40-Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,
41-Tüzüğün 18'inci maddesinde sayı lan genel kurulun yetki alanı na giren hususlar dışı ndaki görevleri

66

yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
42-Delege
seçimlerinde uyulacak esasları n kanuna aykı rı olmamak üzere düzenlenmesini sa ğlamak ve
İ
İ_ yapmak.

1-

MADDE-23: SENDIKA MERKEZ YÖNETIM

34

KURULUNUN ÇALİŞ MA ESASLARİ
Yönetim kurulu haftada bir olmak üzere ola ğan olarak toplanı r. Sendika genel baş kan ı veya yokluğunda
İ
kendisine vekalet eden yönetim kurulu üyesinin ça ğrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar.
Yönetim kurulunun toplant ı sayı sı üye tam sayı sı nı n salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyelerin salt •
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28

çoğunluğu ile alı n ı r.
Oyları n eşitliğ i halinde toplantı baş kanı nı n oyunun katı ldığı tarafa itibar olunur.
Oylaman ı n gizli veya açı k yapı lması yönetim kurulunun karar ı na bağlı d ı r.
Yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçı nı n herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrı lması
halinde; yönetim kurulu yedek üyeleri aras ı ndan en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sı rası na İ
göre yönetim kdulu üyeliğine çağrı yapı lı r. Yönetim kurulu, üye say ı sı bu suretle tamamland ı ktan sonra
yapacağı ilk toplantı da, üyeler kendi araları nda boş alan yerlere aday olanlar arası ndan görev •
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bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.
Ayrı lmalar sebebiyle yedeklerin de getirmesinden sonra, üye tam say ı sı nı n yarı sı ndan aşağı düş mesi
halinde, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu taraf ı ndan bir ay içinde
toplantıya çağrı l ı r: Çağrı nı n süresi içinde yapı lmaması halinde üyelerden birinin ba şvurması üzerine iş
davaları na bakmakla görevli yerel mahkeme, üyeler aras ı ndan seçeceği üç kiş iyi bir ay içinde genel

34

kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE-24: SENDIKA MERKEZ YÖNETIM

28

KURULU ÜYELER İ N İ N GÖREV BÖLÜMÜ
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VE YETKİ LERİ
Sendika merkez yönetim kurulunun vereceği görevleri, yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak yerine
getirirler. Yönetim kurulun uygun göreceği iş bölümü dahilinde sendikadaki çal ış ma birimlerinin ,
üstlenirler.
sorumlulukları nı
I-SENDİ KA GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETK İ LERİ
a)Sendika tüzel kişiliğ ini yurt içinde ve yurt d ışı nda genel baş kan temsil eder. Merkez yönetim kurulu ve

1-

baş kanlar kurulu ile sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün komisyonlara
başkanlı k eder, gereğ inde komisyon baş kanlığı n ı yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine
devredebilir.
b)Genel baş kan, sendikadaki bütün büroları n amiri olup, ş ubeler dahil her türlü çal ış maları denetim ve

34

tetkike yetkilidir.
c)Sendika ad ı na bası n toplantı sı yapmak ve beyanatta bulunma yetkisi genel ba ş kana aittir. Merkez
yönetim kurulu karar ı na dayanmaksı zı n yaptığı bası n toplantısı ve verdiğ i beyanattan bizzat
sorumludur,
ç)Genel sekreter ile birlikte tüm yaz ış maları , mali sekreter ile birlikte bütün muhasebe ve muamelat
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evrakı nı imza eder.
d)Denetleme kurulu raporunu ilk merkez yönetim kurulu toplant ı sı na getirmekle görevlidir.
ı
e)Sendika yayı n organı nı n sahibidir.
II-SENDİ KA GENEL SEKRETERININ GÖREV VE YETK İ LERİ
a)Sendikan ı n her türlü yazış maları n ı yapmak, haber almak, sendikan ı n ilke ve amaçları ile ilgili yayı n,
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araştı rma ve istatistikleri derlemek, yapı lacak toplu iş sözleş melerine esas olacak bilgileri toplamak,
hazı rlamak ve yürütmekle görevlidir.
•
b)Bu konularda ilgili servisler genel sekreterliğe bağlı dı r.
c)Kendisine bağlanan büroları n düzgün olarak çalış maları nı düzenler.
ç)Sendika iç bünyesinde çalıştı rı lan elemanlar ile ilgili yönetmelik ve toplu iş sözleşmesinin ,

66

yürütümünden sorumludur.
d)Merkez yönetim kurulu gündemini hazı rlamak ve kurula getirmekle görevlidir.
e)Genel baş kanı n ve sendika organları nı n almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

1-

f)Genel baş kan bulunmadığı zamanlarda görevlerini aynen yerine getirir.
III-SENDİ KA GENEL MALİ SEKRETERININ GÖREV VE YETKILERI
a)Sendikan ı n muhasebe iş lerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre
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bütçelerinin uygulanması n ı sağlamak,
b)Mali dengeyi, tanzim edeceği gelir gider tablosu ve mizanlarla her ayı n sonunda merkez yönetim
kuruluna sunmak,
c)Sendika gelirlerinin toplanması nı, sarfları n bütçe esasları na göre yapı lması nı, muhasebe kayı tları nı n
gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,
ç)Vergi ve sigorta primlerinin zaman ı nda ödenmesini sağlamak,
d)Şubelerde zamanı nda sarf avanslar ı nı n gönderilmesi ve sarfları n gözetim ve denetimini yapmak,
e)Sendikanı n taşı nı r ve taşı nmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirba ş kayıtları nı n usulüne uygun
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olarak tutulmas ı n ı sağlamak,
f)Sendika hesaplar ı n ı n her an iç ve d ış denetime hazı r bulundurulmas ı nı sağlamak,
g)Merkez yönetim kurulunun kararı doğ rultusunda, sendika taşı nmaz mal ve araçları nı n sigorta
ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zaman ı nda yenilenmesini sağlamak,
h)Genel kurul uyarı nca, sarflar ve bütçede fas ı llar arası aktarmalar konusunda merkez yönetim
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kurulundan karar almak, tekliflerde bulunmak,
ı )Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine iliş kin belgeleri ve yazış maları genel baş kanla
birlikte imza etmek, genel ba ş kanı n yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan yönetim kuruluna
sunmak,
j)Sendika gelirlerini, elde ettiğ i tarihten itibaren 30 gün içinde merkez yönetim kurulunun belirleyeceği
bir bankaya yatı rmak,
k)Sendika kasası nda merkez yönetim kurulunun bilgisi d ışı nda asgari ücretin brüt tutarı nı n 20 katı ndan
fazla para bulundurmamak. (Bu miktar, merkez yönetim kurulu karar ı ile arttı nlabilir.)
I)Sendika merkez yönetim kurulu üyelerinin Sendikalar Ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu uyarı nca
düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ait noterden ald ı kları belgeleri merkez yönetim kurulu
karar defterinin özel bir sahifesine yazmak ve bu belgeleri denetçilere imzalatmak,
m)Yasa gereğince, Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı na bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri
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zamanı nda ve tam olarak bildii.mek ve göndermek,
n)Sendika giderlerinde al ı nabilecek tasarruf önlemleri için merkez yönetim kuruluna tekliflerde
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bulunmak,
o)Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi yasası nı n 18. maddesi uyarı nca sendika aidatı nı n kesilmesi için I
ve İ
iş verenlere gönderilecek üye işçilerin listelerinin zaman ı nda iş verenlere gönderilmesini sa ğlamak
nda
sendikaya
gönderilmesini
temin
için
•
ı
iş verenlerce sendika aidatı n ı n üye ücretlerinden kesilip zaman

1-

her türlü iş lemleri yapmak,
ö)Genel baş kan ve merkez yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.
IV-SENDIKA ÖRGÜTLENME SEKRETER İ N İ N GÖREV VE YETKILERI
ı mcı
a)Ş ubelerin sendikal çalış maları n ı izlemek ve faaliyetlerin gereğ i gibi yerine getirilmesine yard
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28

34

olmak,
İ
b)İşçilerin üye kayıtlar ı ve üyelikten ayrı lmaları na ilişkin iş lemlerini gözetmek, bu işle ilgili görevleri
yönetmek, üye envanterlerini çı karmak, 6356 sayı lı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası nı n 17.
maddesi esaslar ı dahilinde üyelik iş lemlerini takip etmek,
ı lması
c)Şubelerin çalış ma alanları nı n düzenlenmesi, yeni şubeler açı lması ve bazı ş ubelerin kapat
için
merkez
I
nması
konuları nda incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ karar ı nı n alı
yönetim kuruluna rapor hazı rlayarak sunmak,
lması na I
ç)Ş ubele için delege seçimleri ve ş ube genel kurulları nı n zaman ı nda ve gereğ i gibi yapı
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yardı mcı olmak,
d)Sendikanı n çalış ma sahası dışı nda kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sa ğlamak,
e)Sendika temsilcilerinin atanması konusunda şube baş kanları ile görüş melerde bulunmak suretiyle
merkez yönetim kurulu'na öneride bulunmak,
f)Örgütlenen iş yerlerindeki iş çilere örgütlenmenin faydalar ı n ı anlatan kitap, broş ür ve bildiri gibi yayı n
organları nı n hazı rlanması n ı ve dağıtı m ı n ı sağlamak veya bizzat toplantı lar düzenleyerek örgütlenmenin
yararları nı anlatmak, örgütlenme konusunda alı nan kararları n uygulanması nı sağlamak ve bu konuda

28

34
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baş kanla birlikte mesai harcamak.
V-GENEL EĞ ITIM SEKRETERİ N İ N GÖREV VE YETKİ LERİ
n tatbikinin
a)Genel eğitim sekreteri, merkez yönetim kurulunca tespit edilen genel eğitim program ı nı
sağ lar, uygulanacak eğitim usulü ve metotları hakkı nda örgüte bilgi ve talimat verir. En üst dereceden
baş layarak sendika yöneticilerinin ve üyelerinin i ş ve sendika kademelerinde ilmi ş ekilde derinlemesine
yetiştirilmesi için gerekirse diğer sendikalar ve Türk-İş'ten yararlan ı r,
ubelerine bilgi verir.
b)Sendikanı n propaganda iş ini yürütür ve yeterli neticeyi alabilmek için il ve bölge ş
ı gelişme
Ş ubelerce tertip edilen eğitim çalış maları nı denetler. Örgütteki üye ve yönetici yönünden olas
ve değişiklikleri en k ı sa zamanda merkez yönetim kuruluna duyurur.
rma konusunda
Aynı zamanda da eğitim çalış maları için merkez yönetim kuruluna rapor haz ı rlar. Araştı
iklikleri
titizlikle
inceler ve
ş
me
ve
deği
mlar,
iktisadi
geliş
gerekli iş lemleri yapar. Ücret, sosyal yard ı
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saptar,
ı genel baş kan
c)Genel baş kan ve merkez yönetim kurulunun vereceği iş leri yapar. Servisiyle ilgili evrak
lerde
ve verilen
ile birlikte imza eder. Genel ba ş kan ve merkez yönetim kurulunca görevlendirildi ği iş
talimat derecesinde genel ba ş kanı n görev ve yetkisini kullan ı r.
yard
. ı m eder.
_
Örgütlenme konular ı ile de ilgilenir ve gereğini yapar. ihtiyaç halinde genel sekretere

1-

MADDE-25: SENDIKA MERKEZ
DENETLEME KURULU

28

34

alMerkez denetleme kurulu, genel kurul taraf ı ndan tüzüğ ün 19. maddesinde sayı lan niteliklere sahip
kadar yedek üye de
delegeler aras ı ndan gizli oyla seçilen 3 asil üyeden teş ekkül eder. Asil üye say ı sı
r.
Denetleme
kurulu
asil
üyeleri,
yapacaklar ı ilk
seçilir. Denetleme kurulunun görev süresi 4 y ı ldı
toplantı da kendi araları ndan bir baş kan ve raportör seçerler
Denetleme kurulu üç ayda bir sendikayı denetlemek zorundad ı r. Denetlemenin yapı labilmesi için kurul
üyelerinden en az 2 denetçinin bir araya gelmesi koş uldur. Merkez denetleme kurulu kararlar ı nı oy

44

ış sayı lı r.
çokluğuyla alı r. Oylarda eş itlik halinde ba şkan ı n katı ldığı taraf çoğunluğ u sağlam
r.
Asil
üyelerden
biri veya bir kaçı n ı n
Merkez denetleme kurulu toplant ı ları na yaln ı z asil üyeler kat ı l ı
şlamak 1
kurul üyeliğinden ayrı lması halinde denetleme kurulu ba ş kanı , seçimde en çok oy alandan ba
suretiyle sı rayla yedekleri göreve ça ğı rı r.
Denetçiler, denetimlerini sendika merkezinde yaparlar, sendikaya ait evrak ve defterleri sendika genel

1-
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merkezinden d ışarı ya çı karamazlar.
b)Denetleme kurulu, sendika tüzüğüne uygun olan idari ve mali denetimini yapar, ara raporunu ;
sendika genel ba ş kanlığı na verir. Devre sonu raporunu da genel kurula sunar.
Merkez yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlar ı na uygun olarak yapı lı p yapı lmadığı nı
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denetler.
Merkez yönetim kurulundan merkez genel kurulunun olağanüstü toplant ı ya çağnlması nı ister.
Sendika tüzüğ ünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar.
lemlerinde usulsüzlük '
c)Denetleme kurulu yapt ığı denetleme ve incelemeler s ı rası nda sendikanı n mali iş
na
bir raporla birlikte
kanlığı
ş
veya yolsuzluk gördüğ ü takdirde durumu merkez yönetim kurulu ba
da
belirtilen
fiil ve fiilleri
ı
takdirde
yukar
bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü
;
iş leyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister.
ini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük
ğ
Merkez
yönetim
kurulunun,
denetleme
kurulun
bu
iste
İ
srar etmesi halinde, denetleme kurulu, '
yaptığı iddia edilenleri görevden el çektirmeme kararı nda ı
yönetim kurulundan merkez genel kurulunun ola ğanüstü toplant ı ya çağrı lması n ı isteyebilir.
Görevden bu olla el çektirilenlerin, genel ur ca görevlerine iade veya sendikadan ihraçlar ı na karar

at,

4Ş
9
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n görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken
verilir. Görevlerine iade eciilen-le—ri—
I ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir.
Sendikadan ihracı na karar verilenler hakkı nda gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur.
Sendikanı n gelir ve giderlerine iliş kin mali denetimleri, en geç iki yı lda bir yeminli mali müşavirlere
l_yaptı nlı r. Bu denetimin yapı lm ış olması denetleme kurulunun yükümlülüğ ünü ortadan kald ı rmaz.

MADDE-26: SEND İ KA MERKEZ DİSİ PLİ N

1-

I KURULU
l Sendika merkez disiplin kurulu, sendika merkez genel kurulu taraf ı ndan tüzüğ ün 19. maddesinde
I
' sayı lan niteliklere sahip delegeler aras ı ndan gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Ayn ı sayı da
yedek üye de seçilir. Merkez disiplin kurulu asil üyeleri yapacaklar ı ilk toplantı da kendi araları ndan bir
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baş kan ve bir raportör seçerler.
Disiplin kurulu asil üyelerinden bir veya birkaçı n ı n kurul üyeliğ inden ayrı lması halinde, disiplin kurulu
başkanı yedek üyeleri, en çok oy alandan ba ş lamak üzere göreve ça ğı rı r
Merkez disiplin kurulu, merkez yönetim kurulun karar ı üzerine toplanı r. Kurulun toplanabilmesi için en
ı az 2 kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttı r. Disiplin kurulu kararları nı oy çokluğ uyla verir. aylarda
ı lı
eş itlik halinde ba şkanı n katı ldığı taraf çoğ unluğu sağlam ış sayı lı r. Disiplin kurulu, ilgilinin yaz
savunması nı da aldı ktan sonra kararı nı, gereği yapı lmak üzere genel baş kanlığa sunar.
Merkez disiplin kurulu, sendika tüzüğ üne, amaç ve ilkelerine ayk ı rı hareket ettiğ i ileri sürülen sendika
merkez ve şube yöneticileri hakk ı nda soruş turma yaparak uyarı, kı nama veya geçici olarak i şten el
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çektirme cezalar ı ndan birini verir, rapor ve sonucu genel kurula ve diğer ilgililere bildirir.
Disiplin kurulu, ş ube disiplin kurulları tarafı ndan sendika üyeleri hakk ı nda verilen ve ilgililerince it)razen
incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu kararlar ı n ı inceler, sonucunu, gereğinin yapı lması için şube

34
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başkanl ığı na gönderir
nda
Disiplin kurulu, ş ube disiplin kurulları tarafı ndan sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakk ı
inceler, görüş ünü de belirleyerek genel kurula sunar.
kn
_ _
_ raporları
-r

MADDE-27: SENDİ KA BAŞKANLAR

İ
,
merkez
yönetim
kurulu üyeleri ve merkez denetleme kurulu
ı
ş
ube
başkanlar
kanlar
kurulu;
Baş
yada
görevlendireceğ i merkez yönetim kurulunun
şkanı
ur.
Kurula,
sendika
genel
ba
üyelerinden oluş
r.
çağrı sı üzerine 3 ayda bir olağan, gerekli görülen hallerde ise ola ğanüstü olarak toplanı
Baş kanlar kurulu;
a)Ş ubelerin yerel sorunları n ı dile getirir ve bu konuda yetkili kurullara tavsiyelerde bulunur,
b)Toplu iş sözleş mesinin düzenlenmesi ve uygulanması hakkı nda görüş lerini bildirir,
c)Kurulları n çalış maları hakkı nda bilgi alarak, çalış maları daha rasyonel hale getirmek için tavsiyelerde
:
bulunur,
ç)Çalış ma hayatı n ı ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde görü şlerini ortaya koyar,
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KURULU

34
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d)Sendikanı n hayatiyetiyle ilgili konularda görü ş lerini açı klar,
1 e)Şube iliş kileri ve ortak konuları hakkı nda ş ubeler arası dengeyi sağlayı cı önerilerde bulunur.
ğerlendirilir.
Baş kanlar kurulunca ortaya konulacak görü ş ler sendika merkez yönetim kurulunca de
SENDİ KA SUBELER İ

•ı

28

' MADDE-28: ŞUBELER İ N KURULUŞ
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ESASLARI

Ş ubeler, genel kurul karar ı ile kurulur ve diğeriyle birleş tirilebilir veya kapat ı labilir.
Genel kurulun bu yöndeki kararları yönetim kurulu taraf ı ndan yerine getirilir.
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MADDE-29: Ş UBE GENEL KURULUNUN

66

KURULUŞ ŞEKLi
Şube genel kurulu, ş ubenin en yüksek ve yetkili organ ı olup, ş ubenin faaliyet sahası içine giren
işyerlerinde çal ışan üyelerden, sendika üye sayı sı 500'ü aştığı takdirde delegelerden, ş ube yönetim,
denetleme ve disiplin kurulu as ı l üyelerinden meydana gelir.
Üye sayı sı 500-750 arası ş ubelerde genel kurullar 150 delege ile 750 veya daha fazla olan şubelerde ise

34
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200 delege ile toplanı r.
Delege seçimleri, şube genel kurulu karar ı ndan önce, ş ubenin faal üye sayı sı 150'ye veya 200'e
bölünme esası na göre her iş yerinde ayrı ayrı yapı lı r. Üye sayı sı bir delege seçmeye yetmeyecek ,
işyerleri birleştirilerek delege seçme yeter sayısı na ulaşı lı r ve seçim yapı l ı r. Delege seçimleriyle ilgili
yönetmelik genel yönetim kurulu,nca haz ı rlanı r.

28

MADDE-30:ŞUBE GENEL KURULUNUN
TOPLANMA ZAMAN' VE TOPLANTI

için uygulanan usuller uygulan ı r.

1-
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ESASLAR'
ile ve
Ş ube genel kurulu, azami dört senede bir merkez yönetim kurulunun mutabakat ı n ı almak koşulu
sendika merkez genel kurul toplant ısı ndan en az iki ay önce olmak üzere, ş ubenin faaliyette bulunduğu
mahalde, ş ube yönetim kurulun tespite edeceği yer, gün ve saatte toplan ı r.
ı
Şube yönetim kurulu taraf ı ndan hazı rlanan genel kurul toplant ısı nı n gündemi, yer, gün ve saati en az 15
yorsa
mahalli
imkan
ve
gün önce o mahalde yay ı nlanan bir gazete ile, o mahalde gazete yayı nlanm ı
ı ile I
vası talardan yararlanmak suretiyle ilan olunur. Durum, ayr ı ca mahallin en büyük mülki amirine yaz
bildirilir.
nda sendika merkez genel kurullar ı ,
Ş ube genel kurulları nı n toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkı
•

34

I

MADDE-31: ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL

ı
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KURULU
ü hallerde veya üye veya şube genel
Ş ube yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğ
ı r. (Bu
kurul delegelerinin 1/5'inin yaz ı lı isteği üzerine ş ube genel kurulu ola ğanüstü olarak toplan
yönetim
ğrı şube
istemde toplant ı nı n ne için yapı lmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.) Genel kurula ça
kurulu tarafı ndan yapı lı r.
anüstü genel kurul toplant ı ları nda gündem d ışı konular görüş ülemez ve teklifte bulunulamaz.
Olağ
k

MADDE-32: ŞUBE GENEL KURULUNUN

1-

GÖREVLER'
Ş ube genel kurulun ba ş lı ca görev ve yetkileri şunlard ı r;
a)Organları n seçimi,
, b)Yönetim ve denetleme kurullar ı raporları nı n görüş ülmesi,
c)Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması (ibrası ),
ka bir organa bı rakı lmamış
ç)Meyzuat ve tüzükle belirtilen diğer iş lemlerin yerine getirilmesi, ba ş

34

İ
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konuları n karara bağ lanması .
Ş ube genel kurullar ı nı n mali ibra yetkisi yoktur.

vuka,
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MADDE-33: ŞUBE YÖNETIM KURULU

66

Şube yönetim kurulu, ş ube genel kurulu tarafı ndan gizli oyla seçilen ve tüzüğ ün 19. maddesinde İ
belirtilen niteliklere haiz, genel kurulu oluş turan, üye ile yapı lan genel kurullarda üyeler arası ndan,
İ
delege ile yapı lan genel kurullarda ise delegeler arası ndan seçilir.
Şube yönetim kurulu, şube başkanı, ş ube sekreteri, ş ube mali sekreteri ve iki yönetim kurulu üyesi
olmak üzere 5 asil üyeden olu ş ur. Asil üye kadar da yedek yönetim kurulu üyesi seçilir.
Üye sayı sı 250'yi aşan bölge ş ubeleri ile şubelerde, şube başkan ı profesyonel olarak çal ışı r. Bunun
dışı nda ş ube yönetim kurulu üyelerinden kimlerin profesyonel olarak çal ışacağı na ana tüzüğün 20/b

1-

maddesi uyarı nca karar verilir.

MADDE-34: ŞUBE YĞİ NETİ M KURULUNUN

34

GÖREV VE YETKİ LERİ

44

28

Ş ubeyi temsil görev ve yetkisi, yönetim kurulu ad ı na ş ube başkanı tarafı ndan kullanı l ı r.
° Kanunları n, sendika tüzüğ ünün ve sendika yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde ş ubenin
yönetilmesi yönetim kuruluna aittir.
Ş ube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardı r:
a)Gelir ve gider hesapları na ilişkin iş lemleri yapmak, sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamalar ı n İ
usulüne uygun olarak yap ı lması nı sağlamak ve bunları karara bağ lamak, sarflarla ilgili kararlar ı n onaylı °
birer örneğini sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapı lmak üzere sarf ı n yapı ldığı ayı takip eden

1-
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ayı n on beş ine kadar genel merkeze göndermek,
b)Ş ube genel kuruluna sunulacak çal ış ma raporunu hazı rlamak ve genel kurulu toplantı ya çağı rmak,
c)Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluş lara karşı şubeyi temsilen her türlü iş lemleri yapmak,
İ
ç)Şubede çalıştı rı lacak personel için kadro açı lması n ı merkez yönetim kurulundan talep etmek,
d)Şube sı n ı rları içinde zuhur eden her türlü sendikal ihtilaf ı n hallinde gerekli faaliyeti göstermek,
e)Sendika üyeliği İ için ş ubeye başvuran iş çilerin üyeliklerinin kabul veya reddi hakk ı nda karar verilmesini
sağlamak üzere baş vurunun, baş vuru tarihini izleyen 3 işgünü içinde sendikaya gönderilmesini

34

sağlamak,
f)Temsilciler kurulunu toplant ı ya çağırmak,
g)İş yeri sendika temsilcilerinin atanmas ı veya değiştirilmesi hususunda merkez yönetim kuruluna

28

teklifte bulunmak,
h)Şube sı n ı rları içinde kalan işyerlerinde çalış an üyelerin her türlü müracaatları nı incelemek, işverenler °
ve ilgili mercilerle iliş ki kurarak sonuçland ı rmaya çalış mak, mahalli temaslarda halledemediği konuları '

44

genel merkeze intikal ettirmek,
1)6356 sayı l ı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası nı n 18. maddesi uyar ı nca sendika aidatı nı n kesilip
sendikaya gönderilmesini teminen üye işçilerin listelerini zamanı nda iş verenlere göndermek, listelerin I
onaylı birer örneğ ini genel merkeze göndermek,
i)Ş ube genel kurulunca ve sendika yetkili organlar ı nca verilecek diğer görevleri yapmak.
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MADDE-35: ŞUBE YÖNETIM KURULUN
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ÇALİŞ MA ESASLAR İ
Ş ube yönetim kurulu 15 günde bir olağan olarak toplanı r. Şube başkanı veya yokluğ unda kendisine
vekalet eden ş ube yönetim kurulu üyesinin ça ğrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar.
Ş ube yönetim kurulunun toplant ı sayı sı üye tam sayı sı nı n salt çoğunluğ udur. Kararlar mevcut üyenin
salt çoğunlu ğu ile alı n ı r. Oyları n eşitliğ i halinde toplantı baş kanı nı n katı ld ığı tarafı n oyuna itibar olunur.
Oylamanı n gizli veya açı k yapı lması ş ube yönetim kurulunun kararı na bağlı d ı r.
ayrı lmaları
Ş ube yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçı n ı n herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden
halinde tüzüğün 22. maddesi hükümleri uygulan ı r.
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MADDE-36: GÖREV BÖLÜMÜ VE
YETKİ LER

1-ŞUBE BAŞ KANININ GÖREV VE YETKİ LERİ
Şubeyi, şube başkanı temsil eder. Şube başkanı yönetim kuruluna ve ş ubede kurulacak komisyonlara ,
başkanlı k eder. Lüzumu halinde de komisyonları n başkanlığı nı yönetim kurulu üyelerinden herhangi İ
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sekreterinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile olur.
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34
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birine devredebilir.
Şube baş kanı, şubedeki bütün büroları n amiri olup, her türlü çalış maları denetlemeye ve tetkike
yetkilidir.
Şube sekreteri ile ş ube yazış maları n ı, ş ube mali sekreteri ile muhasebe ve muamelat evrak ı nı imza
eder. Şube başkan ı, ş ube faaliyetlerinin koordinasyonunu sa ğ lamak üzere her türlü tedbiri al ı r.
II-ŞUBE SEKRETER İ N İ N GÖREV VE YETKİ LERİ
Şube baş kanı nı n bulunmadığı zamanlarda ba ş kanı n görev ve yetkilerini kullan ı r.
, Şube yazış maları nı n yürütülmesi ve şube büroları nı n yönetimi ş ube sekreterine aittir.
I Ş ube yönetim kurulunca ve ş ube baş kanı tarafı ndan verilecek sair görevleri yerine getirir.
Ill-ŞUBE MALİ SEKRETERİ N İ N GÖREV VE YETKİ LEIRİ
ı n yetkili
Ş ubenin mali konulardaki her türlü iş lemlerini yasa ve tüzük hükümleri ile sendikan
organları n ı n talimatları dahilinde yürütür.
Ş ube yönetim kurulunca ve şube başkan ı tarafı ndan verilecek sair görevleri yerine getirir.
ube mali sekreteri ve şube ,
Şubeler hesabı na bankalarda bulunan paralar ı n çekilmesi, şube başkan ı, ş

ı
MADDE-37: ŞUBE DENETLEME KURULU
ün 19. maddesinde sayı lan niteliklere
a)Ş ube denetleme kurulu, ş ube genel kurulu taraf ı ndan ve tüzüğ
ı ndan
sahip, üye ile yapı lan genel kurullarda üyeler, delege ile yapı lan genel kurullarda da delegeler aras

34
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gizli oyla seçilen üç ası l ve üç yedek üyeden olu ş ur.
ndan bir baş kan ve bir de
Ş ube denetleme kurulu as ı l üyeleri yapacaklar ı ilk toplantı da kendi araları
raportör seçerler.
Denetleme kurulu, merkez denetleme kurulunun çal ış ma ş eklini düzenleyen tüzüğün 24/a maddesi ;
hükümlerine uygun olarak çal ışı r.
n genel kurul kararlar ı na uygun olarak
b)Ş ube denetleme kurulu, ş ube yönetim kurunun çal ış maları nı
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yapı lı p yapı lmadığı nı denetler.
başkan ı na verir. Devre
Sendika tüzüğ üne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara raporunun şube
sunar._
sonu raporunu da ş ube genel
_
. .kuruluna

66

MADDE-38: ŞUBE DISIPLIN KURULU
ı lan nitelikleri haiz üye
Ş ube disiplin kurulu, ş ube genel kurulu taraf ı ndan tüzüğ ün 19. maddesinde say
da
yedek
üye de seçilir.
ı
sayı
veya delegeler aras ı ndan gizli oyla seçilen 3 üyeden meydana gelir. Ayn
ün
25.
maddesi
hükümlerine ;
Ş ube disiplin kurulu, merkez disiplin kurulunun çal ışması ile ilgili, tüzüğ
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uygun olarak çalış maları nı yürütür.
ği ileri sürülen sendika I
Ş ube disiplin kurulu sendika tüzüğ üne, amaç ve ilkelerine ayk ı rı hareket etti
ndan
birini
verir,
sonucunu şube genel
üyeleri hakkı nda soruş turma yapar ve uyarı veya kı nama cezaları
kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.
raporları genel merkeze
Ş ube disiplin kurulu sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakk ı nda hazı rlayacağı
göndermek üzere şube baş kanı na sunar.

MADDE-39: ŞUBE TEMSİ LCİ LER KURULU
şup, istişari
Merkez yönetim kurulu taraf ı ndan, ş ube sı n ı rları içinde görevlendirilen temsilcilerden olu
ı
r.
üzerine
toplan
sı
ğrı
nitelikte kararlar al ı r. Temsilciler kurulu ş ube önetim kurulunun ça
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Temsilciler; şube sı nı rları içindeki bölge ve ünitelerde görev yapmak üzere ş ube yönetim kurulun teklifi,
merkez yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilir.
Temsilcilerin görev ve yetkileri merkez yönetim kurulu taraf ı ndan hazı rlanı p, merkez genel kurulunca
onaylanan yönetmelikle belirlenir.
Merkez yönetim kurulu gerek gördüğü hallerde, ş ube bulunmayan yerlerde ve özellikle mevcut
şubelere uzaklığl i bulunan yerlerde yapı lacak örgütlenme, şube kurma çalış maları nda görevlendirilecek

66

temsilcileri atar. Bunlara verilecek yetkileri ile kendilerine tayin edilecek ücret ve harcama yetkisi
konuları nda da merkez yönetim kurulu karar verir. Bu temsilciler doğ rudan merkez yönetim kuruluna
bağlı olarak çalışı r ve merkez yönetim kurulunun kendisine verdiği yetkiler ile ilgili düzenleme, merkez

1-

yönetim kurulunca hazı rlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

34

MADDE-40: ŞUBE ÇALİŞ MALARİ NDA
UYULACAK ESASLAR

28

ma ve beyanda bulunamazlar.
ş ubeleri, sendikanı.n_genel_ ilke ve prensiplerini
. _ zedeleyecek çal ış
_Sendika
L_

44

MADDE-41: SEÇİ MLERDE UYULACAK

1-
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ESASLAR
Genel merkez ve ş ubelerin zorunlu organları na üye seçimi ile delege seçimi, 6356 sayı l ı Sendikalar ve
I Toplu İş Sözleş mesi Yasası nı n 14. maddesi ve tüzük hükümleri uyarı nca belirlenen esaslar dahilinde
serbest, eş it, gizli oy, açı k sayı m ve döküm esası na göre yapı lı r.
. _
Genel kurul dışı ndaki zorunlu organlara seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

MADDE-42: SENDIKAN İ N GELIRLERI

34

a)Üyelerinden alı nacak üyelik aidat ı,
b)Toplu iş sözleş mesi grev lokavt yasası nda belirtilen dayan ış ma aidatı,
c)Sendikalar Yasası na göre yapı lacak çalış malar ile eğlence, konser gibi çalış malardan sağlanacak
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28

gelirler,
ç)Bağışlar,
d)Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satış ları ndan doğan kazançlar,
kurumlara % 20 oran ı nda yatı rı m yapı lması halinde oluşan kar payları .
e)Sı nai ve iktisadi
_

66

MADDE-43: SENDIKAN İ N Gİ DERLERİ
a)Sendika; amaçları ve çalış maları dışı nda harcama yapamaz ve ba ğışta bulunamaz,
b)Sendika gelirlerinden; üyelerin mesleki eğitim, bilgi deneyimini art ı rmak ve sosyal geliş imlerini
ı Genel
sağlamak, sendika üyesi olmalar ı ndan dolayı işten çı karı lan üyelere sosyal ve zorunlu ihtiyaçlar

28

34
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Kurulca verilen yetkiye göre karşılanı r,
c)Sendika, üyeleri ile çal ıştı rdığı kiş iler dahil hiç kimseye borç veremez,
d)Vergi Usul Yasas ı na göre demirbaş envanter defterine kaydedilen ve demirba ş sı nıf ı na giren her türlü
ış ve I
eş ya veya malzeme hakkı nda gider olarak iş lem yapı lamaz. Demirbaş eşya ve malzemelerin sat
terkinleri hakk ı nda usul ve esaslar merkez yönetim kurulunca çı karı lacak yönetmelik ile belirlenir.
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MADDE-44: BÜTÇEN İ N DüZENLENMESİ
Bütçe, merkez yönetim kurulunca hazı rlanı r, merkez genel kurulunun onayı na sunulur ve kesin şeklini E

alı r.
ı l ı dı r.
Bütçe, dört yı llı k devre için ve her yı llığı ayrı ayrı olmak üzere haz ı rlanı r. Hesap dönemi, takvim y
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. Bütçede, her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul mal karşı lı kları ayrı ayrı gösterilir.
•

, MADDE-45: SENDİ KACA TUTULACAK
DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

1-

66

Sendika, aşağıda yazı l ı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fiş lerini düzenler.
a)Üye kayı t fiş leri ve defteri ile çı kış bildirimi,
b)Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararları nı n numara ve tarih
sı rası yla yazı lması na mahsus karar defterleri,
c)Gelen ve giden evrakı n tarih ve numara sı rası yla kayı t edileceği gelen ve giden evrak kayı t defteri ile

34

zimmet defteri,
ç)Gelen evrakı n aslı, giden evrakı n suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyalar ı,
d)Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
e)Gelir makbuzları ve bunları n zimmet kayı t defteri ile gider evrakı ve bunları n saklanması na mahsus

28

dosyalar.
Yukarı da yazı lı defterler her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir.
Sendika, tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışı nda yardı mcı defterler de tutabilir.
Sendika, defter ve belgeleri, ilgili bulundukları yı lı takip eden takvim yı l ı ndan başlayarak on yı l süre ile I

44

saklamak zorundadı r.

66

MADDE-46: MAL Bİ LDİ Rİ Mİ

1-

Sendika ve sendika şubelerinin baş kanları ve yöneticileri, göreve seçildikten sonra üç ay içinde
kendileri, eş leri, velayetleri altı ndaki çocukları na ait mal bildirimlerini 3628 sayı lı Kanun ile 6356 sayı lı
Sendikalar Ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu'nun 29. maddesi uyarı nca mal varlığı bildirimini notere il
vermek zorundad ı rlar. Bu bildirimin verildiğini gösteren noterlikten alı nacak belge, sendika veya
sendika ş ubesi denetçilerine verilir. Bu belgeler, yönetim kurullar ı nı n karar defterinin özel sayfası na

34

yazı lı r. Bu sahife denetçiler taraf ı ndan imza edilir.
Yedek üyeler mal bildirimlerini, göreve getirildikleri tarihten itibaren üç ay içinde notere vermek

28

zorundadı rlar.
Bu zorunluluğa uymayanları n merkez ve ş ubelerdeki yöneticilik sıfatlar ı bildirim süresinin bitiminden
itibaren bir ay geçmekle sona erer.
Mal bildiriminde bulunan kiş iler, görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile, yukarı daki esaslara göre
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•
yeniden bildirimde bulunmak zorundad ı rlar.
Ayn ı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya mahsus olarak verilir ve yöneticilerin görevinin sona
ermesinden itibaren 5 yı l süre ile noterde saklan ı r.
, Mal bildiriminde yazı lı olanlar açı klanamaz ancak yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme
[yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere al ı nabilir.

MADDE-47: MAL İ KTİSABI

34

1-

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşı nı r ve taşı nmaz mal iktisap edebilir. •

MADDE-48: TEMEL YASAKLAR

66
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Sendika, uluslararası sözleş meler, Anayasa, 6356 say ı lı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu ve bu ;
_
kanun ile atı fta bulunulan
_ _ _ kanun hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunur.

MADDE-49: ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ
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_
Genel merkez genel kurulunun üye tam sayı sı nı n 2/3 yeterlilik oyu ile sendika konfederasyonlara
ve uluslararası kuruluş lara üye ola bilir veya üyelikten ayr ı la bilir

MADDE-50: GÖREVLILERIN ÜCRET,

66

TAZMINAT VE SOSYAL HAKLARI

34
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a)Sendika ve ş ubelerin yönetim kurulu üyeleri ile ba ş kanları na verilecek ücretler, her türlü ödenek,
yolluk ve tazminatlar, merkez genel kurulu taraf ı ndan tespit olunur,
b)Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukları n
tavanı da merkez genel kurulu tarafı ndan tespit olunur.
c)Genel merkez ve şubelerde çalıştı rı lanları n iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret,
ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal hakları tespite merkez yönetim kurulu yetkilidir. Bu hususlar ,
tahmini bütçede ve genel kurula sunulacak çal ış ma raporunda gösterilir. Toplu i ş sözleş mesi hükümleri I

44
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saklı dı r.
ç)Sendika, yönetici ve çal ışanları n ı n sosyal güvenlik, sigorta ve dinlenme haklar ı nı garanti eder. Bu
hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
d)Merkez ve ş ube yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çal ışanları n görevleri ile ilgili
olarak uğrayacaklar ı kazalardan dolayı ölümleri halinde, mirasçı lanna bir yı llı k maaşını n brüt miktarı net
olarak, maluliyetleri halinde maluliyet oran ı na göre yukarı daki miktarı aş mamak kaydı yla merkez
yönetim kurulu tarafı ndan tayin olunacak miktarda sosyal yard ı m yapı lı r. ilgililerin yasalardan doğan

1-
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diğer hakları saklı dı r.
f)Sendika ve sendika ş ubesi yönetim kurulu ba ş kan ve üyeliklerinde tüzüğün 20/b ve 32. Maddesi
uyarı nca profesyonel olarak görev alanlar ı n yeniden seçilmemeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi
nedenlerle görevlerinden çekilmeleri yada seçime girmemeleri hallerinde kendilerine merkez ve şube
yöneticiliğ inde geçen her bir y ı l için 5434 sayı lı yasa uyarı nca kı dem tazminatı tavan ı üzerinden
hesaplanacak tazminat ile İ stanburclaki nakliyat ambarlar ı nda bağıtlı Tİ S ile belirlenen ihbar sürelerine
göre, ücretleri dikkate al ı narak hesaplanacak ihbar tazminat ı toplamları n ı n brüt tutarı , net tazminat •
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ödenir. Vergi ve sair kesintiler sendikaca karşı lan ı r.
Yönetici tazminatlar ı , genel kurulu yapı lan döneme ait olmak üzere bütçe hükümlerine göre ödenerek
her genel kurul sonras ı tasfiye edilir.
dem tazminatları
g)Merkez ve ş ubelerde personel, uzman ve mü şavir olarak çalıştı rı lan kimselerin kı
için
40
gün
üzerinden
sendikaca
ödenir.
ı
lı
yasa hükümleri esaslar ı dahilinde beher hizmet y
ş
h)Yöneticiliğe seçilip genel kurulda ibra edilen yöneticiler, tekrar seçilseler bile istediklerinde geçmi
_
dönemlerine ait hizmet tazminatları nı tüzükte belirtildiği şekilde alabilirler.

MADDE-51: Bİ RLEŞEBİ LECEK GÖREVLER

1-
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Merkez ve ş ube yöneticileri, sendika bünyesinde ba ş ka bir göreve aday olabilir, seçilebilir ve her iki I
görevi birlikte yürütebilirler. Ancak genel merkez yöneticileri, birden fazla merkez organ ı nda, şube
ışan
, yöneticileri birden fazla şube organ ı nda (genel kurul hariç) görev alamazlar. Profesyonel olarak çal
[yöneticiler, birden fazla profesyonel göreve seçildiklerinde, sadece üst görevin ücretini alabilirler.

34

MADDE-52: YOLLUKLAR VE ÜCRET
KAYIPLARI
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a)Merkez genel kurul toplant ısı na katı lan ve zorunlu organlarda görevli olan üye veya delegelerin yol
masrafları ile yolluklar ı sendika tarafı ndan ödenir,
yla varsa
b)Merkez denetleme, disiplin, ba ş kanlar kurulu üyelerinin toplant ı lara katı lmaları dolayısı
ücret kayı pları ile yolluklar ı sendikaca ödenir.
lmaları dolayı sıyla varsa I
c)Ş ubelerin denetleme, disiplin ve temsilciler kurulu üyelerinin toplant ı lara katı
ücret kayı pları ile yollukları sendika şubesince öŞlenir.
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MADDE-53: YURTDIŞINA GÖNDERİ LME

66

Sendika tarafı ndan, yetkili olarak üyesi bulunan uluslararası bir kuruluşa gönderilen yönetici, müş avir
ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika tarafı ndan karşı lanı r. Bu ücret ve yollukları n miktar ve esasları
_genel kurulca tespit olunur.

1-

MADDE-54: TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI

İ Ana tüzüğün değiştirilmesi halinde: genel kurul, delegelerin üçte ikisinin kat ı lı mı ile toplanı r;
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çoğunluğun sağlanamamas ı sebebiyle toplantı nı n ertelenmesi durumunda ikinci toplantı da çoğunluk
aranmaz. Genel kurul kararları toplantıya katı lan üyelerin salt çoğunlu'ğuyla alı nı r. Fakat tüzük
değişikliği kararları, toplantı ya katı lan üyelerin üçte iki çoğunluğ u ile alı nabilir. Tüzükte yapı lan
değiş iklikler, ilgili makamlar Bildirilir
-- -
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MADDE-55: FESİ H VE TASFİ YE

66

Sendikanı n feshi halinde: genel kurul, delegelerin üçte ikisinin kat ı l ı m ı ile toplan ı r; çoğunluğun
sağlanamamas ı sebebiyle toplantı nı n ertelenmesi durumunda ikinci toplant ı da çoğunluk aranmaz.
Fesih kararı , ancak toplantı ya katı lan üyelerin üçte iki çoğunluğ u ile alı nabilir. Sendikanı n feshi halinde ı
malları , üyesi bulunduğ u üst kuruluşa devredilir.

1-
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MADDE-56: ADLİ TAKiBATA UĞRAMA
Sendika ş ubesi veya merkez yöneticilerinden bir veya birkaçı , Anayasa ve Sendikalar Yasası nı n saydığı
konu ile ilgili suçlar dışı nda sendikal çalış ma sebebiyle adli takibata uğramas ı veya bu suçtan mahkum
edilmesi halinde, merkez yönetim kurulunca gerekli tedbirler al ı nı r. Doğacak tazminat ve avukat temini ,
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sendikaca yerine getirilir.
Sendika şubesinin karar alması n ı engelleyecek sayı da üyenin takibata uğraması halinde merkez
yönetim kurulu, merkez yönetim kurulunun karar almas ı nı engelleyecek sayı da üyenin takibata
uğraması halinde de sendikan ı n bağlı bulunduğu üst kuruluş gerekli tedbirleri alı r.

1-

MADDE-57:TÜZÜ ĞÜNYÜRÜRLÜĞÜ

34

Genel Merkezine ait bu Tüzük
İ NCİ RLİ K GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALI ŞANLARI GENEL İŞ SENDİ KASI
l Sivil Toplumla Iliş kiler
Sendikanı n kurucular kurulu taraf ı ndan 16/12/2021 tarihinde Adana İ
ıştı r. Ana
Müdürlüğ ünün 16/12/2021 tarih ve 38471 sayı lı yazı sı na istinaden tekrardan hazı rlanm

28

toplu iş söZleş mesi
İ NCİ RLİ K GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARI GENEL İŞ SENDİ KASI 6356 sayı lı
ş uyla
kanuna göre kurucular gerekli şartları taşıdığı tespiti yapı larak 20/12 /2021 tarihi ile kurulu
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YENIDEN GÜNCELLENEREK b yürürlü ğe girer.
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MADDE-58: SENDIKA KURUCULARI

İ MZA

ADRESİ

TL NOSU

ADI SOYADI

21625074412

Hürriyet mah 4282 sk no:8 Sarı çam(05305706101)

1-

HÜSEYIN ABLAK(işçi)

66

MEHMET NURİ GÜMÜŞ(işçi) 66713192030 Şakir paşa mah42020sk no:8 Seyhan(05323864690)

MEHMET CAN TÜRK (işçi) 54043738048 Göztepe mah4947sk no:11 Sar ı çam(0534 9774176)
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fBURHAN ÇELEBİ OĞLÜ(işçi) 10166119768 Bahçelievler mah. 54008 sk. No:9 kat:3 (05331409974) ş
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ADEM AKGÜL (işçi) 15847192580 Yeş ilyurt mah.70048 sk. No:10 Seyhan (05050946494)
FERHAT TENLİ K(işçi) 20980093922 Sarı çam mah 2421 sk no:19 Yüregir(0541 5061127)
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SABAHAT DAĞTEKİ N(işçi)16081191490 Yurt mah 71311 sk kat 6.no:12 Çukurova (0534 432 4401)
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34
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Geçici Yönetim Kurulu
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34

1-
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