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BiRLE ŞiK TEKstit. DOKUMA VE DERI IŞÇILERI SENDIKASI iniRTERaSEN)
ANATOZUĞI1

66

BOliiM I
GENEL 110KÜMLER

0-

NIADDF. 1- SENE/ İ KANIN ADI
ı tı rieş ik Tekstil Dokuma ve Deri işçileri Senilikasül ı r.
Kisaltilims adı ittlItTEK-SEN'ilir.

11

41

MADDE 2- SENDİ KANIN MERKEZI VE ADRESI
Sendikanı n Genel Merkezi Gaziarrtep'tedir. Genel Merkezin ba ş ka bir ile nakline karar
vermeye Sendika Merkez Genel Kurulu velkilid
Sendikanı n adresi: AlOst ı l ?Ah. BeYaz Meinum Sokak No 12 .5.111inbry GAZIANTErrdir, il
içerisinde adres ditişikligı ne Genel Yönetim Kurulu vetkilidir.

0-
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MADDE 3- SENDİ KANIN KURULU BULUNDU Ğ U İsKOLU
Sendika, Sendikalar vi İttill iş Sözleş mesi Kanunu'nun 4. maddesinin I, !ikramda belirtilen
Yasa'ya eki'
s,-rıtı l ı cetvelde gösterilen S sı ra numaralı DOKUMA, HAZlit Gİ Yİ M VE «Ni
ye yörütümii bak ı mı ndan işyerine baglı
iş kolunda kuruludur. Bu iş kolu ile işin
bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzione. yemek. uyku, y ı kanma muayene ve bakı m, beden
ıTyi mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklemileir ve araçlar da ası l işe yardı mcı iş lerden
olup, ası l iş in dahil oidugu bu işyerlerinde de Turkı ste çapı nda faaliyet gOsterir.
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MADDE 4- SENDİ KANIN AMAÇ VE ILKELERI
Klyilağrin emegin yuri: değeririden, ginainu işçi sı nifindan akı n ibrieşı lt Tekstil Dokuma ve
Deri işçileri Sendikası , demokratik, hağanisı z bir sı nı f örgütü olarak, işçi sı nı rı nı n hak ve
tıkarlannı n toplumcu, çoğulcu ve kat ı l ı nı cı ioı nellere dayalı gerçek demokrasi ortam ı nda
kazanı n') geliş tirilebilereginin bilinci içinde, işçi sı n ı fı ve emekçilere yönelik her turlu sbinunı
haskinı n ortadan kaldı rı lması nı, evrensel wnı el hak ve özguithildeve sahip çı kmayı , tüm
uluslararası ~tasmalar. Sözlcşineler ve ı lluslararasi çalış ma Orginu kararları na dayalı
sendikal hak ve oztturlukleri eksfissiz ya şama geçirmeyi, geliş tirmeyi, çalış ma ve yaşama
koşulları n ı uygar ve çağdaş bir düzeye ulaş urnitiyı t üyeler arası nda dayanış ma, birlik ve dirinti
a ğlamayı , uluslararası sendikal dayan ışma içinde Türkiye işçi sı nı fı m') ve entekçihtrin
elwı inı nik, sosyal vı, kültürel gelişmesini art ı rı cı her türlü bilimsel çal ış maya öncelik
tanı yarak üretimin her alanı nda earatdan ,ı ri ı değer içindeki işçi hakları :la orgütlülük hilinri
içinde sahip çı kmayı , bu bilinç temeli İ rteni-1de kalıcı sonuçlara ulaş mayı, çağdaş ve
demokratik yöntemler yoluyla smitsal v toplumsal kalkı nma yı bedel alan bir mücadeleyi
snrekli Umay], işçi sminnı n onursal gorevi olarak faş iztite, (tutum111ga, içim dikta rejim ve
yonetim lere karşı inuradele etmeyi 'f'EM El. AMAÇ; lrk, cins, inarı (", din.mezhep, dil ve du şunce
ayrı mı yapı naksizı n. Hun i şçilerin işyerlerinde, ı skolları nda, ulusal -ve uluslararası duzeyde
birlik ve davall ışı n.lsini imğlamayı, Unu ...orı dikal çalış malarda ı altı n ı n söz ve karar sahibi
olması n ı, deı nokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her illanda egemen kil ı n ı niuml ı
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MADDE 5- SENDİ KANIN GÖREV VE YETKİ LERİ
A) Sendika amaçları n ı gerçekleştirmek üzere;

3- Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katı l ı m ve ozgurlükçti bir demokrasi ortamı nı n

gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çı kmak,

66

işkolunda çalışan işçileri sendika çat ı sı alt ı nda tirgutlemek, üyeleri arası nda birlik ve
dayan ış mayı sağlamak,
Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin
korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikala şma hakkı nı n

0-

eksiksiz tanı nması , özellikle grev hakkı n ı n önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik
tüm baskı ve smı rlamalarm kald ı rı lması için mücadele etmek,
Üyeleri ad ı na toplu iş sözleşmeleri bağı tlamak, toplu iş uyuşmazlığ,ı çı karmak, grev karar ı

41

almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldı rmak, toplu iş uytış mazlı kları nda ilgili makamlara,
arabulucuya, hakem kurullarma ve yargı organlarma başvurmak,

11

Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ula şı lması nı, ücretin insan onuruna yaraşı r bir
düzeye ulaş ması n ı, iş kazaları ve meslek hastalı kları na karşı gerçekçi ve köktenci önlemler

64

alı nması nı, sosyal güvenlik hakkı n ı n çağdaş bir düzeye getirilmesini, kadı n, genç ve çocuk
i şçilerin sorunları nı n çözüme kavuşturulması n ı sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde
bulunmak.

66

I- işsizlik sigortası nı n, işçilerin ihtiyacı n ı karşı layacak düzeyde geliştirilmesi, yararlanma
koş ulları n ı iyileş tirilmesi ve daha çok işçinin daha uzun süreli kullanı mı n ı sağlayacak şekilde
işlemesi için çalış malar yapmak,

g- sı n ı f sendikacı l ığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci

0-

geliştirmek, işçiler arası nda sı n ı f bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla kurs, seminer
ve konferanslar düzenleyerek üyelerin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini

41

Artı rmak, sendikanı n 3 maç- ve ilkeleri doğrultusunda her turlu eğitim çalış ması yapmak,
eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler kurmak.
11- Üyelerin ruhsal ve bedensel sağlı klarmı n korunması için sağl ı k, spor ve dinlenme tesisleri

11

kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardı mcı olmak, lokaller açmak, şenlik, şölen vb.
kapalı salon toplantı ları düzenlemel<,
1- Çalış ma yaşamı ndan, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, öff, adet ve

64

geleneklerden doğan uytış mazhIdarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan
kaynaklanan hakları konusunda, Üyelerini ve mirasçdarı m temsilen davalar açmak, açı lan

66

davalara taraf olmak.

üst kuruluşlara ve uluslararası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrı lmak, ulusal ve
uluslar arası işçi örgütleri ve emekçiler yarar ı na çalış malar yapan kuruluşlarla bağlantı lar

0-

kurarak iş birliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi ve yurt d ışı nda
yapı lan toplant ı lara ve geziler° kat ı lmak,
üyelerin evlenme, doğum, hastalı k, sakatlı k, yaş hlı k, emeklilik ve ötünderinde kendileri ye

41

yakı nları na gerekli yardı mları n sağlanması yolunda sağlanı ve kal ı cı çözümler üretmek,
Gerektiğinde taşı n ı r ve taşı nmaz mallar satı n almak, satmak ve devretmek,

I- üyeleri için kooperatitler ve vakı flar kurmak, kurulması na yardı mcı olmak, kurulmuş

11

olanlara katı lmak,
En- Çal ış ma yaşam ı nda kad ı n-erkek eş itliğinin ve kadı nlar lehine pozitif ayrı mcı l ığin

64

sağlanması içaı faaliyetler yürütmek,

66
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n- Üyelerin Sendika Ana tuzüğuntin amaç ve ilkelerine uymalarmı sağlamaktı r.

Sendika, faaliyeı lerinden ya rarland ı rmada üyeleri arası nda eşitliğe uymak zorundadı r.
B) Sendika bu faaliyetlerini ytiruturken;

işyerlerinden başlayarak her düzeyde sendikal birliğin gerçekleş mesi için çal ışı r,

66

Sendikal demokrasiyi tam anlamıyla uygular. Bu doğrultuda; en alt kadrolardan, en üst
yönetim birinderine kadar bütün temsilci ve yöneticilerin üyeler arası ndan ve yine üyeler
tarafı ndan seçihnelerini ve gerektiğinde görevden almabilmelerini Sağlar.

0-

Sendikal [ürünlerde alı nacak kararları n oluşturulması nda tart ış ma, eleştiri, üzeleştiri ve
ikna yöntemlerini uygulayarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini hayata ge.çirir.

41

i şyerlerinde toplu iş sözleşmesi kapsamı nda çalışan işçi sayı sı n ı n en az % 25 iıı iıı kad ı n
olması halinde, işyeri temsilcilerinden en az birinin kad ı n olması n ı sağla r.

11

Sendikanı n yetkili organları , Toplu iş Sözleşmesi (TİS) taslağın ı ilgili işyerindeki üyelerinin
katı lı mı ile hazı r-lar ve bu amaçla yeterince genel üye toplant ı sı ve TiS Komisyonu toplant ı sı
dtizenler. '1'15 görüşmelerini, işyerindeki üyelerinin bölüm esası na göre seçeceği ve toplam
çal ışan sayı sı n ı n yüzde 20'sinden 27. olmamak üzere oluşturduğu TİS Komisyonu ile birlikte

64

yurtitur. Görüşmelere işyeri temsilcilerinin katı lması zorunludur. Toplu İş Sözleşmesi, TIS
Komisyonu ve üyelerin onayı na su mil madan bağitla namaz.

66

BÖLÜM Il
ÜYELIK

MADDE 6- SENDIKAYA ÜYE OLMA

0-

6356 Sayı l ı Ka nun'un 17. maddesinde be:irt den niteliğe haiz ve DOKUMA, 11AZIR GIYIM VE
DERI işkolunda çal ışan 15 yaşı nı bitirmiş işçiler sendikaya üye olabilirler.

41

Sendikaya üyelik, Bakanl ı kça sağlanacak elektronik ba şvuru sistemine e-Devlet kapı sı
üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulunun karar ı yla e-Devlet
kapı sı üzerinden kazarühr. Üyeliğin başlangı ç tarihi, Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan üyelik

11

başvurusunlIn e-Devlet kapı sı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en çok
otuz gün içinde Genel Yönetim Kurulunca reddedilmerniş olması durumunda üyelik istemi
kabul edilmiş sayı l ı r.

64

Genel Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu e-Devlet kapı sı üzerinden reddedebilir. Ret
kararı gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısı na kaydedilir ve işçiye yazı l ı olarak tebliğ edilir.

66

Hakl ı bir neden göst.erilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve Toplu iş
sözleşmesi Yasası nda öngörülen süre ve koş ullarla yetkili iş mahkemesinde dava açma hakkı
sakhd ı r. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir.

0-

Genel Yönetim Kurulu kararı yla belirlenen kiş ilere sendika adı na e-Devlet kapı sı Üzerinden
işlem yapma yetkisi verilir. Işlem yapma yetkisi verilen kiş iler Bakanl ığa bildirilir. Bu kiş iler
aynı usule goı-e değiştirilebilir veya yetkileri kaldwı labilir. e-Devlet kapı sı üzerinden yapı lacak

41

tüm iş lemler, Semi i kan ı n Bakanl ığa bildirileceği yetkili kullanı cı lar tarafı ndan gerçekleştirihr.
Sendika tarafı ndan üyeye, üyelik kartı verilir.

11

MADDE 7- ÜVELİ KTEN ÇEKİLME, DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI
Üyeler, e-devlet kapı sı üzerinden çekilme bildiri ı ninde bulunmak suretiyle tiyelikten

66
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çeki lebilir. Çekilme, e-devlet kapı sı üzerinden sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay
ı
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sonra geçerlilik kazanı r. Üyelikten çekilen iş çi, bir ay daha odenti odernekle yükümlüdür.
Çekil menin hüküm ve sonuç doğuraca ği bir aylı k süre içerisinde, işçinin üyelik baş vurusunda
bulunduğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek sendikaya yeniden üye olması halinde,
sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam eder.
Işçinin Sendikanı n iskolundaki bir işyerinden başka bir işyerine geçmesi, aynı işkolunda ve

66

aynı zamanda farkl ı işverenlere ait işyerlerinde çal ış ması , bir yı ldan fazla olmamak üzere işsiz
kalması ve Sendikanı n organları nda, iist kuruluşları nda ya da yasa ile kurulmuş kuruluşlarda

0-

Sendika}, veya iş kolundaki iş çileri temsilen geçici veya sürekli görev almas ı üyeliğini
etkilemez, Sendika üyeliği devam eder. Askerliği meslek edinmemi ş kişilerin, herhangi bir

41

. askeri ödev nedeniyle silfibaltı na alı nan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askı da kalı r.
Sosyal Güvenlik Kurumundan ya şlı l ı k veya malullük ayl ığı ya da toptan ödeme alarak işten
ayrı lan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çal ış maya devam edenler ile Sendika Genel
Yönetim., Genel Denetim, Genel Disiplin ve Ş ubelerinin Yönetim, Denetim ve Disiplin

11

Kurullarindaki görevleri sı rası nda ya şl ı lı k veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanları n
üyeliği, görev:eri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

64

MADDE ft- ÜYELİ KTEN ÇIKARMA

Sendika amaç ve ilkelerine ters düş en, sendika tüzel kişiliği aleyhinde faaliyette bulunan,
Anattizük hükümlerine uygun davranmayan, organ kararlar ı nı yerine getirmeyen, yap ı lan

66

ihtara rağmen haklı bir nedene dayanmaksızı n üyelik ödentisini üst üste üç ay süreyle
ödemeyen üyeler, Genel Yönetim Kurulu'nun yazı lı istemi üzerine Gene! Disiplin Kurulu'nca
verilen çı karına kararı n ı n ilk Genel Kurldca onaylanması ile riyelikten çı kartı l ı r. Karar, e-

0-

devlet kapısı üzerinden Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'na elektronik ortamda bildirilir
ve çı karı lana yazı ile tebliğ edilir. f,:ı karı lma kararı na karşı üye, kararı n tebliği nden itibaren

41

otuz gün içinde mahkemeye kiraz edebilir. Üyelik, çı karı lina kararı kesinleşinceye kadar
devam eder.

11

MADDE 9- ÜYELİĞİN SONA ERMESI
a- Üyenin ölümü,

I,- Üyenin işkolunu deği ştirmesi,
Üyenin, kanunla bağlı bulunduğu kurum veya sand ı klardan, yaşhilk, emeklilik veya toptan
ödeme alarak ya da çalışarnayacak durumda olduğunun rapora ba ğlanması nedeniyle işten

64

c-

66

ayrı lması hallerinde, Üyelik, herhangi bir işleme gerek olmaksı zı n kendiliğinden sona erer.
Ancak çalışmaya devam edenler hakkı nda (c) fı krası uyğui2 nmaz.

0-

BÖLÜM III
SENDİ KANIN YAPISI

41

MADDE 10- SENDİ KANIN ORGANLAR'
1- ZORUNLU ORGANLAR

rY1

11

M GENEL MERKEZ ORGANLARİ
a- Genel Kurul,
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h- Genel Yönetim Kurulu,
l'Ü'iz< k ..
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c- Genel l)eneilit ı kurulu,
Geilel İ /isinin) 1<iirultı
B) $1,1BE ORGANLAR'
Sube Genel Kurulu.

66

b- Silhe Yi'n ,(inı Kurulu.
I:- Sulu' Dunetun Kurulu;

0-

d. „Stili° Disip:in Kurulu
2- KARAR ORGANLAR'
13,1ş1,:ıı llar
Gmel

41

Kurulu,

;Sulie Tenı siltı ler Kurulu,

11

<1.13şdşze l•cı nz,i1cdel. kuyul ı l,
İ Sverı 1<iniuteleri,

64

1<adin Işçı lrr 1<t ı rul ı l
MADDE Ilk GENEL KURULUN OLBŞOlkill

66

Sendika Merkez Genel klinik,. şendlka.n ı n en üst ye ün yetkili karar orga .tud ı r,
r.enel Kurul, sendikan ı n toplam üye sayı sı , Genel Kurul d ışı ndaki 7.111-1111111 orğaniarinı n
üyeleri (Genel Yöne' ı nı : Gitme' Denetim; Genel Disiplin) ile birlikle :300'dPrı Mİ 1SP flyPiertliti,
300'dvn çok ise lelegelerden oluşur.

yapı lacak, Genel Kurul, Sendikan ı n Genel Kurul d ışı ndaki mil- unlu

0-

Deltw esası na

merkez orginlar ı nd,ı >6rcvliÜviilt•rle, ş ube kurulmuş bölgelerde ş ube geuel kurı dlannra. şube

41

kurulanalmş holuierde bölge lenış ileiliklerine bağl ı i şyerlerinde çal ışan tivelik anlatiannı
ıldurniş uveleıte setı leı. ek 100 delege ı le genel yiinelinı kurulu, merkez denetleme kurulu ve
merkez 111511)WII ki11111111111[1 ,31,11 uvelerinden olu ş ur. Genel kurul. S!mtlı kil

S,I;„'ı mm ı l 10.000"i

a şııı a şı liallı dr 2IRJ dc'ie.',e',,k„ 25.0001 a şması halinde 300 delegevle.

11

,1,5111.11i1 halinde

'le toplan ı r.

iSC 400

64

Genel Yoneh ı n Kurulu, Merktitı. Deruitlerne Kurulu ile MerkeZ Disiplin Kurulunun ası l (iy.leri,
bu sı l:miarı devam uttlği sı ireı:f., kendi genel kurulhrnia delege olarlk

tl ı rlar.

e- ş'dillfilerel1 ya da Ş111/li kurnima ı nış bülgelerin Genel Kurulda kaç deleğe ile temsil edileceği.:

66

ihlali (ilik:mini:e, t ı u ı k.ıııı un' 1litylNIVIM, 100'e holünmeş i suretiyle bir drieğehk ı çin bulunarak
ibilr olıı narak, ş ubeye i'd da bölge temsilciliğine bağl ı işyerlerinde çal ışan

silyiSı ll.ı

j

aidatı m

Inpl,mu üye sayı sı nı n, bir delegelik için itibar olu ılln sayı ya bolunnuı si

-Yandan kızla kesirlerin tanla iblağı nda yüksek kı7sirlere öncelik
verilerek sı ralan ı a In ıTia aşnaa.,1c;ı k şekilde yapı l ı r. tlye sayı sı n ı n in:Imam :,:ehel ı iylv I I.

0-

yonı ennyle

41

Işhaddenin

bendini, g(ire delege ş:-ı yı sı n ı n değişmesi halinde de ayn ı lı esitplan ı a yilatı elni
111.11 ollti slyna dikkate alı narak uygulanı r.

`rşıı karı dl belirleuen (ismi uyarı nca Genel Kurula katı lacak delege :;iyiliı rı nı n helirivı imesindÜ,
tüm

leinşileilikleri için ayni tarih esas alı n ı r. Bu :arillı en sonraki nye kabulleri

66

64

11

dikkate alı r ı m». ve belirlenen delege sayısı nda bir değiş iklik yaratmaz, Bu 'n ı '.' le belirlenen
deleğe sayısı Genel Jannetin ı Kurulutı ca, ilgili ş ube ya da bidge tumsdrı bkIttme lı dd ı i•d ı r. Ikt
Lı t'şı yazı l ı , gerekçeli ye kanita dayth itiradar. Genel ynnebm kuruluno,a, en ğeç beş
'
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işgünti içinde kesin olarak karara bağları n.. Ş ube Genel Kurulları n ı n veya bölgelere bağlı
işyerlerinde çal ışan anlatt ı n ödemiş ilyelerce yapılacak Genel Kurul delege seçimlerinin, bu

bilchrimden itibaren en çok iki ay içinde sonuçland ı rı lması ve sonuçları n Genel Yönetim

Kurulu'na seçim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ulaş tı rı lması zorunludur. Genel
Kurulun süresi içinde yapı lması n ı zora sokacak aksamalar, Genel Yönetim Kurulunun vereceği

66

karar doğrultusunda çtizümlenir.

MADDE 12- OLAĞAN GENEL KURUL'UN TOPLANMA VE ÇAL1ŞMA YÖNTEM1

0-

Olağan Genel Kurul, en geç dört yı lda bir, Genel Yönetim Kurulu'nun behrleyeceği yer, gün
ve saatte toplanı r.

Genel kurul toplantı sı nı n gündemi ile yer, gün ve saati en az 15 gün önce Sendika Genel

41

Merkezi'nin resmi \Yel) sitesi nde veya bir gazetede ilan edilir. Bu ilanda, çoğunluk
sağlananı aması nedeni ile toplantı yapı lamaz ise ikinci toplantı n ı n yer, gün ve saati de ayrı ca

11

beiirtilir.

Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ye saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması
durumunda yapı lacak ikinci ı oplarnı ya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, ilgili Seçim Kurulu

64

Ba şkanlığı na yazı ile bildirilir.

Genel Kurul toplantı yeter sayı sı delege ya da üye tam sayı sı nı n salt çoğunluğudur.
Duyurulan gemde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa, ikinci toplant ı, en çok 15 gün sonraya

66

bı rakı lı r. Ertelenen günde yapı lacak toplantı nı n toplantı yeter sayı sı , delege ya da üye ta ı n
sayı sı n ı n lfıl'unden az olamaz,

Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu Çalışma, Hesap Raporu, Denetim Kurulu

0-

Raporu ve yün-1111h mali müşavir raporu ile gelecek döneme iliş kin bütçe teklifinin toplantı
tarihinden en az 15 gün önce delege yada üyelere gönderilmesi zorunludur.

41

t- Genel Kurula kat ı lacak delege ya da üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen ve ilgili
mercilere verilen listede yazı lı adları karşı sı na imza koyarlar. Yukarıdaki fı kralarda öngörülen
toplant ı yeter sayı sı sa ğlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve Genel Yönetim Kurulu

11

üyeleri tarafı ndan inı zalamr. Imzalanan tura nak Genel Kurul delegelerine okunduktan sonra,
Genel Kurul, Genel Başkan ya da görevlendireceği Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri
tarafı ndan açı l ı r ve fiyatı Kurulu seçimini yönetir. Hükumet Komiserinin toplantı ya gehnemiş

64

olması , çalış malara devam edilip sonuçlandı rı lması n ı engellemez.
g- Açı l ış ta n sonra, topları Dyı yönetmek üzere My'ı k oyla bir baş kan ve bir başkan yardı mcı sı ile

66

yeteri kadar yazmalı seçilir. Toplantı nı n yönetimi Divan Kurulu Başkan ı na aittir. Genel Kurul
tutanağı yazmanlar tarafı ndan mudur ve Divan Kurulu üyelerince imzalanı r. Toplantı
sonunda bütün tutanak ve belgeler bir dosya halinde Genel Yönetim Kurulu'na verilir. Genel

0-

Kurulca alı nan bütün kararlar ve seçim sonuçları Genel Kurul defterine yazı larak Divan
Kurulu üyelerince inı zalanı r.
Genel Kurul toplantı sı nda yalnı z gündemde yer alan maddeler görlişiilür. Ancak toplantı da

41

hazı r bulunan delege ve üyelerin en az 1/101 u tarafı ndan görüştilmesi yazı lı olarak istenen
konuları n gündeme al ı nması zorunludur.

11

MADDE 13- OLAĞAN GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKILERI

Sendikanı n en üst ve en yetkili karar organı olarak Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda

66
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Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu ile yeminli mali nuişavir raporları m
görüş mek ve ibra edilip edilmeyeceğine karar vermek,

Genel Yönetim Kurulunca hazı rlanan gelecek döneme ilişkin lı ütçeyi görüş erek aynen ya da
deği ş iklik yapmak suretiyle karara bağlamak,
Üye ya da delege tam sayı sı nı n 2/3'ü ile tüzük değişikliği yapmak,

66

Şubeler, Bölge Temsilcilikleri açmak iki veya daha çok şubeyi ve bölge temsilcililderini

bideştirmek, birleştirilrniş olanları ayı rmak, bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki
vermek,

0-

Genel Kurul delege yada üye tam sayı sı n ı n salt çoğunluğu ile ulusal konfederasyonlara ya
da yasada öngörülen koş ulları taşı yan ultı siararası işçi kuruluşları na üye olmaya veya delege
ya da üye tam sayı sı nı n 2/Tilnün oyu ile üyelikten ayrı lmaya karar vermek,
Sendika merkezinin baş ka bir ile naldine karar vermek,

41

.1:- Genel Disiplin Kurulu kararları n ı onaylamak ya da kald ı rmak,

Taşı nmaz malları n satı n al ı nması, satı lması konusunda; diğer hususlarda; Yapı lacak ilk

11

genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydı yla ilgili makamlar veya
mahkemelerce karnı na aykı rı göralerek düzeltilmesi istenen konular hakkı nda yönetim

64

kuruluna yetki vermek,

Delege seçiminde belirlenecek yöntemi belirlemek,

Gizli oyla Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu'nun asil ve

66

yedek üyelerini seçmek,

Üyesi bulunduğu ulusal üst. kuruluş ve kurumları n genel kurullarma delege seçmek,
I- Genel Kurul delege ya da üye tam sayı sı n ı n 2 /3'u niin kabulü ile aynı işkolunda kurulu bir

0-

ba şka sendikaya kat ı lma kararı vermek ya da bir ba ş ka sendikan ı n katı lma kararı nı kabul
etmek veya birleşmeye karar vermek,

nı - Genel Kurul delege ya da üye tanı sayı sı nı n 2/3'ünün kabulü ile sendika tüzel kişiliğine son

41

vermek, mevcut para ve malları n, o günün koş ulları ve mevzuat çerçevesinde tasfiyesini
karara bağlamak,

11

ıı - Sendika organları nda görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve
tazm Madan tespit etmek,

o- Mevzuat ve tüzük uyar ı nca Genel Kurulca yapı lması gereken diğer görevleri yerine

64

getirmek.

66

MADDE 14- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Sendika Genel Yönetim Kurulunun veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü
hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/S'inin yazı l ı isteği üzerine Merkez Genel Kurulu

0-

olağanüstü olarak toplanı r.
Bu istemde, toplantı n ı n ne için yapı lmak istendiği gerekçeleri ile belirtibr.
Genel Ku ruhi çağrı , Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan yapı lı r.

41

Olağanüstü Genel Kurul toplantı ları nda gündem d ışı konular görüş ülernez ve teklifte
bu I unu la fltiZ.

11

Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulunca alı nan karardan veya Genel Denetim
Kurulunun ya da 1/5 delege veya üyenin, birlikte yazı l ı ve gerekçeli isteminin sendikaya

64

ula ştığı IA11111211 itibaren en geç: iki ay içinde toplanı r

66
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Talep tarihi itibarı yla olağan genel kurul toplant ı tarihine altı aydan az bir süre kalması
hâlinde olağanüstü genel kurula gichlemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel
kurul gündemine al ı n ı r.

66

MADDE 15- SENDIKA YÖNETİ C1LERINDE ARANACAK KOŞULLAR
Sendika Yöneticilerinde aşağıda belirtilen nlielikler aranı r:
Fili ehliyetine sahip olmak,

Zimmet, irtikâp, rüşvet, hı rsı zl ı k, doland ı rı ed ı k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

0-

iflas, ihaleye fesat kanştı rma, edlinin ifasma fesat karıstı rma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama ve kaçakçı l ı k suçları ndan birinden mahkümiyeti bulunmamak.

41

MADDE 16- GENEL YÖNETIM KURULUNUN OLUŞUMU

Sendika Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafı ndan seçilecek bir Genel Başkan, bir Genel
Sekreter ve 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Ası l üye sayı sı olan 5 kişi de yedek üye

11

olarak seçilir. Ası l üyeliklerden boşalma olduğunda, ald ı kları oy sı rası na göre, yedekler'
çağı-111r.

64

Genel Baş kan, Genel Sekreter ve Genel Yöneı ön Kurulu üyeleri, Genel Kurulu, bu görevlere
aday olanlar arası ndan Genel Kurulda oylamaya katı lan delegelerin salt çoğunluk oyu ile
çoğunluğunu alan adaylar seçilmiş olur.

66

seçilir. Bu çoğunluk ilk turda elde edileı nezse ikinci tura geçilir. İ kinci turda oyları n

0-

MADDE 17- GENEL YÖNETIM KURULUNUN ÇALİŞMA ESASLARI
Genel Yönetim Kurulu olağan olarak önceden saptanan günde haftada bir, gerektiğinde Genel
Baş kan ı n ya da genel sekreter dühil iki üyesinin istemi Üzerine her zaman toplanı r.

41

Toplantı ları Genel Başkan yönetir. Genel Baş kanı n bulunmadığı zamanlarda toplant ı ları n
yönetimi Genel Sekreter tarafı ndan yfirMüliı r.
Genel Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar yeter sayı sı üye tam sayı sı n ı n Salt. çoğunluğud ur.

11

Oyları n eşitliği durumunda Baş kanı n katı ldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur. Alı nan
kararlar, Genel Yönetim Kurulu Karar Dert eri ne yazı larak toplant ı ya kat ı lanlar tarafı ndan

64

unzalarar. Karara muhalif olan üyeler, muhalif oldukları nı belirtmek ve muhalefet şerhlerini
yazmak suretiyle karar defterini unzalarlar. Oylaman ı n gizli veya açı k yapı lması, Yönetim
Kurulunun kararı na bağl ı dı r.

66

Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçlnı n herhangi bir nedenle kurul ilyeliğinden
ayrı lması halinde, Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleri arası ndan en çok oy almış bulunandan

0-

başlayarak oy sı rası na göre Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine çağrı yapı l ı r. Genel Yönetim
Kurulu üye tam sayı sı tamamlanı r. Genel Yönetim Kurulu üye sayı sı bu sürede

41

tamamlandı ktan sonra yapacağı ilk toplantı da üyeler kendi araları nda boşalan yerlere aday
olanlar arası ndan görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.

MADDE 18- GENEL YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI
Genel Kuruldan sonra en yetkili karar ve yürütme organı olan Genel Yönetim Kurulu'nun

11

görev ve yetkileri ş unlard ı r;

66

64

a- Anattizükte belirlenen amaç ve ilkelerin yaş ama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine
getirilmesi için gereken tüm kararları almak, sendikayı temsil etmek,
:vr
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h- Uzmanl ı k dairelerinin baş kanları n ı belirlemek için en geç ikinci toplant ı da görev bölümü
yapmak,

e- Anatüztik değiş iklik önerilerini hazı rlayı p Genel Kurul'a sunmak„Anatüztigii yorumlamak
ve uygulamak.

66

Genel Kurul kararları n ı yerine getirmek, Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,
Genel Ku nı l'u Tl gündemini hazı rlamak ve toplant ı ya çağı rmak, Genel Kurula sunulacak
çalış ma, hesap raporlar' ile tahmini butçeyi hazı rlamak,

I- Genel Ku rulca verilen yetkiye dayanarak şubeler ve bölge temsilcilikleri açmak, sı n ı rları n ı

0-

saptamak, kurucu yönetim kurulu üyelerini atamak; nesnel olçülere göre kapatı lması veya
birleştirilmesi kaymbnaz hale gelmiş bulunan şubelerin kapatı lması veya birleştirilmesini
şubelere bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin muyum sunmak, üye sayısı , tüzük gereğince, genel

41

kurulda bir delege ile temsil edilme sayı sı nı n altı na düşen ş ubeleri resen kapatmak yada bir
başka şube ile birleştirmek.

11

g-Oyelik ba şvuruları n ı karara bağlamak,

Tüzükle belirlenen maçları n gerçekleş mesi için, bölge ternsilcilikleri ile bilimsel ve teknik
biirolar kurmak, çalışacaklar' atamak, ücret ve çalış ma koş ulları nı belirlemek,

64

1- Eğitim çalış maları yapmak,
Sendika adı na anlaşmalar yapmak,

66

Sendika çalış maları nı n düzenli yürütülmesi için, yönetmelikler hazı rlamak ve yürürlüğe
koymak,

Roşatması durumunda, Genel Baş kanl ı k ve Genel Sekreterlik için, kendi üyeleri arası nda
seçim npiialc,

0-

1- Uzmanlı k dairelerinin kurulması na karar vermek)
nı- Üyeleri adı na toplu iş sözleşmeleri bağı tlamak, toplu iş uyuşmazlı kla/1 çı karmak, grev

41

kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldı rmak, grev ve lokavt süresince sendika
üyelerine yapı lacak yard ı mları belirlemek, loplu iş uyuşmazl ı kları n& ilgili makamlara,
aeabuilı cuya, hakem kurullarma ve yargı organlarma başvurmak,

11

Sendikalar ve Toplu iş Sözleş mesi Kanunu'nun 27. maddesi gereği. işyerindeki üyeleri
tarafı ndan gizli oy açı k sayı m ilkesi çerçevesince seçilmek suretiyle belirlenen işyeri sendika

64

temsilcilerin' atamak ve yine iş yerindeki üyelerinin demokratik iradesi ile görevi sona eren
veya yasalarda', kaynaldı olarak görevi sona eren işyeri sendika temsilcilerini görevden

66

almak, süresi sona ermeden temsilcilerin görevden alı nması nı duş ündügünde, bu dururnu
Ş U be yönetiminin ve ilgili işyerinde çalış an üyelerin onayma sunmak, sonucuna göre
davranmak, mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan
kurulları giren ve ilgili işyeri veya birimdeki üyeler tarafı ndan seçilen üyelerin atamasmı

0-

yapmak ve göndermek,
Çal ış ma yaşam ı ndan, yasal elüzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve
geleneklerden doğan uyuşmazlı klardan, hizmet akdincien ve sosyal güvenlik hukukundün

41

Ic-ı ynaklanan hakları konusunda üyelerini ve ı nirasçalarmi temsilen davalar açmak, açı lan

davalara taraf olmak,

11

Sendikaya taşı nı r ve Genel Kurulun yetki vermi ş olması durumunda ta şı nmaz mal
al ı nması na, gerektiğinde satı lması na karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri

66

64

belirlemek,
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Uluslararası işçi örgütlerine üye olmak. Ulusal işçi örgütleriyle, kanı usa I ve özel kurum ve
kuruluşları n toplam 1, seminer, konferans ve diğer etkinliklerine katı lacak temsilcileri
saptamak, sendikanı n üyesi bulunduğu ulusal ve uluslararası iş çi kuruluşları nı n genel
kurullar ı na ve diğer organlarma delege ve temsilci seçmek,
Genel Denetim Kurulunu olağanüstü toplant ı ya çağı rmak,

66

ş- Sendika merkezinin il sı n ı rları içinde adres deği şikliğine karar vermek,
Olağanüstü Genel Kurul istemlerini görüşerek karara bağlamak, mevzuat ve anatüztik
gereği koşulları yoksa reddetmek,

0-

Zorunlu organlardan boşalan üyeliklere, sı ra gözeterek yedelderi çağı rmak,

ü- Genel Yönetim Kurulu'nun hoşalmalar ve hoşalinalann yedeklerle duldurulması nı n
mümkün olmaması nedeniyle üye tanı sayı sı nı n yarı sı ndan aşağıya düş mesi ve toplantı ve

41

karar tiretilemez hale gelmesi durumunda, mevcut üyeli:de ola ğanüstü genel kurulu bir ay
içinde toplant ı ya çağı rmak,

11

Sendikanı n üyelerini ve kendi yöneticileri de dahil di ğer yöneticilerini, hakları nda
düzenlenen dosyalanyla birlikte, tedbirli veya tedbirsiz olarak, Genel Disiplin Kuruluna sevk
etmek, Genel Denetim Kurulu, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili Genel Disiplin Kuruluna

64

sevk etme istemini yerine getirmek,

Genel Kurulca kabul edilen hütçen in elverdiği olanakları kullanmak, bu bağlamda

66

ş ubelerdeki görevlilerin profesyonel (ücretin kadrolara alı n ı p alı nmayacağma karar vermek,
sendika gelir-gider biltçesini uygulamak, yı llı k bütçeler, bütçe fası llari ve bütçe maddeleri
arası aktarmalar yapmak, gelir ve gideriere iliş kin işlemleri yürütmek ve karara bağlamak,

0-

Yasa ve Tüzük uyarı nca verilen diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.
MADDE 19- GENEL BAŞKANİ N GÖREV VE YETKİ LERİ

41

Yurt içinde ve dışı nda gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar kat ı nda sendikayı temsil etmek,
temsil yetkisinden kaynaklanan görev ve yetkileri her düzeyde kullanmak,

11

Sendikan ı n amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesini sağlamak, örgütün demokratik
işlerliğe kavuş ması yolunda gereken çalış maları yapmak, sendikan ı n geliş ip güçlenmesi,
etkinliğinin artması için çalış mak,

64

Sendikanı n tüm birimleri arası nda uyumlu, düzenli, verimli ve dayan ış mal ı bir çalış ma
ortamı yaratı lması nı n koşulları nı hazı rlamak, çalış maları izlemek, yönlendirmek, birimler
MaSI koordinasyonu geliş tirmek,

66

Genel Yönetim Kurulunu yönetmek, tüzük gereği oluşturulan kurullara başkanlı k etmek,
toplantı ları n ı yönetmek, Genel Kurul toplant ı sı n ı açmak, Uzmanlı k Dairelerine görevler

0-

vermek, izlemek, raporlar hazı rlatmak, bası n toplantı ları dtizenlemek, kamuoyuna
açı klamalarda bulunmak, üst örgütün ilgili kurulları na ve toplant ı ları na sendikayı temsilen
katı lmak, sendikanı n çı karacağı yayı n organları nı n sahipliğini üstlenmek, anla şmalar yapmak,
gerekli belgeleri ve yzı zişmaları birinci derecede yelkili imza sahibi olarak imzalamak,

41

Yasadan, tüziikten ve teamülden kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek, yetkileri

11

kullanmak.

MADDE 20- GENEL SEKRETERIN GÖREV VE YETKİLERİ

66

64

a- Sendikanı n amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için
çal ış ma yaşam ı m ve özellikle iş lwlunu ilgilendiren tüm verileri ilerletmek, yazış maları yapmak
jukı:
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ve gerekli belgeleri birinci derecede yetkili İ fIlZ3 sahibi olarak, yazışmaları ikinci ı mza olarak
İ tTIZalarmı k,

Genel Yönetim Kurulu'nun gündemini hazı rlamak, toplantı dan önce Genel Yönetim Kurulu
üyelerine ulaştı rmak, karar defterini tutmak ve katı lan
üyelere imza [atma k,

çalış maları n ı

izlemek,

bu

çal ış maları

66

Genel Yönetim Ku rulunca yada diğer organlarca alı nan kararları uygulamak, uygulanması n ı
izlemek, daireler arası nda eşgüdüm sağlamak, genelgeler yayı nlarnak, ş ube ve bölgelerin
yönlendirmek,

uyarı larda

bulunmak,

Sendika personelinin düzenli çalış ması n ı sağlamak, özlük iş lerini düzenlemek,

0-

Sendikanı n hukuk çalış maları nı koordine etmek, hukuk danışmanlığı= çalış maları nı
yönlendirmek,

t.- Sendika defter ve dosyaları ile yazışma ve işlemlere ait belgelerin düzenli tutulnı ası m

41

sağlamak, işlerin yürütülmesi ni kontrol etmek, gerekli uyarı larda bulunmak,
Ulusal ve uluslararası alanda diğer işçi kuruluşları ve demokratik kitle orgütleriyle

11

bağlantı lar kurmak, dayanış ma zeminleri yaratmak.

Sendika Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun
29/4. maddesi uyarı nca düzenleyip notere verecekler' mal bildirimine ait noterden aldı kları

64

belgeleri Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir SayraSilla yazmak ve bu belgeleri
denetçilere vererek Genel Yönetim Kurulu karar defterini clenetçllere imzalatmak,
Toplu iş sözleşmesi ile ilgili hazı rlı k ve ara ştı rma çalış maları n ı yönlendirmek ve toplu iş

66

sözleş mesi görüş melerini yürütmek ve yörütillmesini organize etmek,
Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu çı kabilecek uyuş mazl ı klani arabulucu çalış maları nı ,
oli4şma ya da grev kararı na kadar yürütmek ve yürütülmesi/1i organize cınek,

0-

Süresi dolan toplu iş siizleş melerinin yeniden çağrı işlemlerini yapmak,

41

1-Toplu iş süzleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemlerini taınamlamak,
nı - Toplu iş sözleş mesi ve yasalarla ilgili olarak üye şikayet ve uyuşmazlı kları n' izlemek ve
sonuçland ı rma k,

n- Genel merkez işçi sağl ığı ve iş güvenliği biriminin çalış maları yla, şubeler ve işyerlerindeki

11

işçi sağlığı ve iş güvenliği birimlerinin çalış maları n ı koordine etmek, yönlendirmek, ulusal ve
uluslararası alanda işçi sağlı ft, ve iş Güvenliği kuruluşlarıyla iliş kiye geçerek sorunları n tespit

64

ve çözüm yolları n ı n geliştirilmesini ve yaygmlaş tı rı lması n ı sağlamak.
MADDE 21- YAZIŞMALARIN İ MZASI

66

Sendika yazış ma ve işlemlerinin iki imza ile yapı lması şarttı r. Genel konulara ilişkin
yazışmalar Genel Başkan ve Genel Sekreter tarafı ndan imzalanı r. Bunun d ışı ndaki yazış malar

0-

Genel Baş kan ile konusuna göre ilgili yönetim kurulu üyesi tarafı ndan inualanir.
Genel Başkanı n yoklugunda yazişmalar, Genel Baş kan yerine Genel Sekreter tarafı ndan

41

im -z:-ı lanı r. Genel Sekreter de yoksa yazışmalar olanaldı ise birisi konu ile ilgili yönetim kurulu
üyesi olmak üzere, iki yönetim kurulu üyesi tarafı ndan ir:iz:Ilan ı L
MADDE 22- GENEL DENETİ M KURULU'NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMI
Genel Denetim Kurulu, Genel Kurulca adaylar arası ndan ilk turda en çok oyu alarak seçilen üç

66

64

11

üveden oluş ur. Genel Denetim Kurulu Üyeleri amatör (ücretsiz) olarak görev yaparlar. Asil üye
sayı sı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arası ndan bir başkan ve bir yazman seçen
Genel Denetim Kurulu en geç 6 ayda bir toplanarak ola ğan denetim görevi yapar. Denetleme
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sonuçları nı b'r rapor halinde Genel Yönetim Kuruluna ve toplandığmda Genel Kurula sunar.

Genel Denetim Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanmak ve istem
doğrultusunda gerekli incelemeleri yaparak, sonucunu rapora bağlayarak Genel Yönetim
Kuruluna sunmak zorundadı r.

Denetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayı sı, kurul üyelerinin salt çoğunluğudur. Başkan

66

dahil her üye bir oy hakk ı na sahiptir. Karara muhalif kalan üyelerin karşı oylarının
düzenlenecek raporun son bölümünde ayrıntı lı olarak yer alması zorunludur.

0-

MADDE 23- GENEL DENETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ
a- Genel Yönetim Kurulu çalışmaları nın Genel Kurul kararları na uygun olarak yapı lı p

41

yapılmadığını denetlemek,
Tüzüğe uygun olarak, ydnetsel ve parasal denetimler yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde
yeminli mali müşavir tarafı ndan bağı msı z denetim yapılması nı sağlamak, daha düzenli bir

11

çalışma ortamı nı n yaratdabilmesi için Genel Yönetim Kuruluna rapor vermek,
Iler denetim sonunda Genel Yönetim Kurulun, dönem sonunda da Genel Kurula rapor
vermek,

64

Genel Yönetim Kurulunun istemi doğrultusunda denetimlerde bulunmak,
Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulun ola ğanüstü toplantı ya çağrilması nı
istemek,

66

Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalm sı ve boşalan uyeliklerin yedeklerle
d oldu rulmasmı n mümkün olmadığı hallerde, Genel Yönetim Kurulunun mevcut üyelerinden

0-

olağanüstü Genel Kurulun toplantı ya çağrılması m yazılı olarak istemek, bu isteği bir hafta
içinde yerine getirilmediğinde Genel Kurulu olağanüstütoplantı ya çağırmak,
Güvenin ortadan kal ki iğinı, Üyeliğinin veya yöneticilik görevinin devamı nda sak ı nca

41

bulunduğunu saptadığı Genel Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Disiplin Kuruluna sevkini, bu
konudaki raporunu da ekleyerek Genel Yönetim Kurulundan yazı lı olarak istemek,
baş vurusunun bir hafta içinde yerine getirilmemesi halinde bu istemini doğrudan Genel

11

Disiplin Kuruluna yapmak,

11- Yasa ve tüzük uyarı nca diğer gereken ödevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak.

64

MADDE 24- GENEL D İ SİPLIN KURULU'NUN OLUŞUMU VE ÇALİŞ MA YÖNTEMI
Genel Disiplin Kurulu, Genel Kurulca ilk turda en çok oyu alan adaylar aras ı ndan seçilen üç

66

üyeden oluş ur. Genel Disiplin Kurulu üyeleri amatör (ücretsiz) olarak görev yaparlar. Asil üye
sayı sı kadar da yedek üye seçilir. Kurul üyeleri aras ı ndan bir başkan ve bir yazman seçen
Toplannia ve karar yeter sayı sı üye tam sayı sı nı n salt çoğunluğudur. Eşitlik halinde başkanın

0-

oyu çift sayılı r.
Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen
konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandı rın Genel YÖIICİİ II1 Kurulu gerektiğinde bu süreyi

41

uzatabilin

66

64

11

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katı lamazIar. Yerlerine geçici olarak yedekler'
çağrı hr. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür.
Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunması nı aldı ktan ve sunulan tüm kanı tları
değerlendirdikten sonra karara varı r. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmal ı, karara daya nal<
yapı lan kanı tlar kararda ayrı ntı lı olarak gosterilmelidir.
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Genel Disiplin Kurulu, verilen süreye karşı n savunma yapmayan ve kanı t. sunmayan ilgili
hakk ı nda kararı nı, eldeki kanı tlara göre verir.

Genel Disiplin Kurulu önüne gelen her olay için ayr ı bir dosya tutar. Görülen olayla ilgili olan
tüm belge ve kanı tlar ve verilen kararın bir örneği dosyası nda saklamr. Kararın bir örneği

66

Genel Yönetim Kuruluna, diğer örnek veya örnekleri ise ilgiliye ya da ilgililere verilir.

0-

MADDE 25- GENEL Dİ S1PLiN KURULUNUN GÖREV VE YETK İLERİ
1) Genel Disiplin Kurulu, sendikanı n tüzüğüne. alTIM; ve ilkelerine ayk ırı hareket eden, genel
olarak olumsuz tutum ve davran ışlarda bulunan üyeler ve yöneticiler hakkı nda;
Uyarı,

41

Kı nama,
e- Zorunlu organları n üyelerini geçici yada sürekli olarak görevden alma,
d- Sendika üyeliğinden sürekli olarak çı karma, cezaları ndan birini uygular.

11

2) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca veya Genel Denetim Kurulunca yap ı lan
tedbir istemlerini öncelik ve ivedilikle görüşerek eldeki kanı tlara göre reddeder ya da

64

soruşturmanı n tamamlanı p ilgili hakkı nda bir karar verilmesine kadar kabul eder. Tedbir
kararı na ilgilderce itiraz olunabilir. Tedbir kararı , itiraz üzerine ya da gerektiğinde resen,
soruşturma aşamas ı nda da Genel Disiplin Kurulunca kaldnalabilin Tedbir karar ı nı n

66

verilmesinden sonra, Genel Yönetim Kurulunca tedbirin kaldırılmasını n istenmesi Genel
Disiplin Kuruiu on bağlamaz.

0-

3) Genel Disiplin Kurulunca verilen kanı dar Genel Yönetim Kurulunca uygulanır. Uygulama ile
ilgili iş lemin sonucu, Genel Yönetm Kurulunca, uygulamadan itibaren en geç bir hafta içinde,
Genel Disiplin Kuruluna yazı lı olarak bildirdir. Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve di ğer ilgililer

41

hakkı nda verdiği kararlar Genel Yönetim Kurulunca uygulan ı nazsa, durum, gereğinin
yapı lması için Genel Denetim Kuruluna, ilgili belgelerle birlikte yazılı olarak bildirilin

11

MADDE 26- GENEL DİSİPLİ N KURULU'NCA VERILEN CEZALAR1N SONUCLAR1
Genel Disiplin Kurulunca verilerı uyarı ve k ı nama cezaları üyenin siciline işlenir. Hakkı nda

64

birden çok uyarı ya da k ı nama veya birer kere olsa bile uyarı ve k ı nama cezaları almış
bulunan üyeler, kararları n verildiği tarihten itibaren bir sene içinde işyeri sendika temsilcilik
seçimlerinde aday alamazlar. Ihakları nda uyarı ve kı nama cezaları bulunan üyeler, dilerse, bu
cezai.] rı n kaldı rı lması nı Genel Kuruldan isteyebilirler. Ancak iş mahkemesinde dava açma

66

hakları yoktur.

0-

Zorunlu organlar ı n üyelerinin geçici yada sürekli olarak görevden alı nması kararları nı n
kesinleşmesi Genel Kurulun (mayı na bağlı değildir. Ancak, haklar ı nda geçici ya da sürekli
görevden alı nnıa kararı verilen zorunlu organ üyelerinin, Genel Kurula ba şvurarak bu
cezalarm kaldı rı lması nı isteme hakları sakhdı r. Genel Kurulun toplanmasına iki seneden çok
bir zaman bulunmas ı halinde, ilgililer, kararın kendilerine tebliğinden itibaren on beş gün

66

64

11

41

içinde, yetkili iş mahkemesine başvurarak hakları nda verilen kararı n iptalini
Hakları nda geçici ya da sürekli görevden aklıma kararı verilen zorunlu organ üyelerinin
görevleri ashya alı nı r. Görevi askı ya alı nan üyeler tüzüğün kendilerine tanıdığı yönetimsel
yetkilerini kullanamaz, özlük hakları ndan yararlanamazIar. Hakları nda verilen kararlar i ş
mahkemesine(' iptal edilen ya da Genel Kurulca kaldualanlarm, görevlerinin ask ı da olduğu
süreye iliş kin özlük haklar: topluca kendilerine ödenir.
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c- Genel Disiplin Kurulunca uyelikten geçici olarak çı karma cezası verilemez. Genel Disiplin

onayı ile kesinleşir.

Kurul unca verilen sürekli ilyelikten çı karma cezası , Genel Ku nı

Hakkı nda oyelikten çı karma cezası verilen üyelerin üyelik hakları, cezaları n Genel Kurulca
görüşülüp çözümlenınesine kadar askı ya alı nı r. Genel Kurulun toplanması na iki seneden çok

66

bir zaman bulunması halinde, ilgililer, kararı n kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde
yetkili iş mahkemesine başvurarak tiyelikten çı karma kararı nı n iptaliıı i isteyebilirler. Verilen
iptal kararı nı n kesinleşmesi halinde, ilgililer üyelik hakları na yeniden kavuş urlar.

0-

MADDE 27- ŞUBELERİ N KURULUŞ ESASLARİ
a- Şubeler sendika çalış maları nı n verimli yürütülmesi, orgiı tlenmenin gereğince sağlanması
ve demokratik i ş bölürnii sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendika bünyesi içerisinde yer

41

alan kuruluşlardı r. Şubeler, sendika hakk ı nda ve şubeye bağl ı Üyeler ile ilgili konularda
bölgesi içerisinde özel ve kamu kurum ve kurulu şları nda anatüzük ve Genel Yönetim Kurulu
kararları çerçevesinde sendikayi temsil ederler ve bu amaçla bası nla ilişkilerini düzenlerler.

64

11

h- Gerek üye sayı sı ve gerek ilgili iş kolunda üye olma niteliğine sahip işçilerin sayısı ve gerek
sendikanı n amaç ve ilkelerinin gerçekleş mesi bakı mı ndan gerekli görülecek bölgelerde, Genel
Yönetim Kurulunun kararı ile ş ubeler ay labil ir. Merkez Genel Kurulu karar ı ile ş ubeler

66

birleş tirilebilir ve kapaulabilir. Şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayı sı 300rün altı nda olan
ş ubeler Genel Kurul kararı yla en yalan ş ubeyle hirleş tirilir. Merkez Genel Kurulunun bu
yoldaki kararlar ı Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan uygulanı r.
c- Genel Yönetim Kurulu i<2 ran ile açı lması na karar verilen şubeler, Sendikalar ve Toplu i ş

0-

Sözleş mesi Kanunu'nda belirtilen şube kuruculuğu niteliklerine sahip sendika üyeleri
tarafı ndan ve anı lan kanun ile ilgili yünetmeliklere uygun olarak kurulur. Genel Yönetim
Kurulu bu amaçla kurulacak ş ube sı nı rları içerisindeki, sendikan ı n kurul ıı bulunduğu iş koluna

41

&hil işyerlerinde çal ış an sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip beş kişilik kurucular

11

kurulu saptar.
Ayrı ca aynı kurulun içinden bir baş kan, bir sekreter belirler. Kurucuları n listesi Sendikalar
Yasası nda yaz ı l ı belgelerle ye yasada belirtilen biçimiyle en geç on be ş gün içinde sendika ve

64

şubesinin bulundu ğu illerin Valiliklerine gönderilir ve 6356 Say ı l ı Yasaya göre ilan edilir.
Bu biçimde yeni kurulan şubeler, en geç' alt ı ay içinde ilk olağan genel kurulunu yapmakla
yükümlüdürler. Yeni ş ubeye hangi işyerinde çalış an üyelerin bağl ı olacaklar ı n ı n saptanması m

66

ve bu konudaki değiş iklikleri Genel Yönetim Kurulu yapar.

66

64

11

41

0-

MADDE 28- Ş UBE GENEL KURULU'NUN OLUŞUMU
a-Ş ube Genel Kurulu, şube sı n ı rları içindeki üye sayı sı ş ube zorunlu organlar ı n& görevli
üyelerle birlikte 300'clen az ise üvelerden, 300'den çok ise delegelerden olu şur.
ndaki zorunlu
b - Delege esası na göre yapı lacak Ş ube Genel Kurulu, şubenin genel kurul d ışı
bağlı
organları nda görevli ilyeterle, bu maddenin (c) fı krası nı n gereği olarak, şubeye
erli
olmayan
i şyerlerinde aidat ödemi ş üye sayı sı en az bir delege bile çı karmaya yeı
ı sı
işyerlerine tan ı nacak asgari bir delegelik kontenjan kural ı na göre belirlenecek delege say
ı lan
d ışı nda, şubeye bağlı iş yerlerinde çalış an aidatlarm ı ödemiş üye sayı ları gözetilerek yap
kadernelendirme uyar ı nca, aidat ödemi ş ilyelerce seçilecek:
300-1000 (dahil) üyesi olan ş ubelerde 100 delegeden,
1001-2000 (dahil) üyesi olan ş ubelerde 150 delegeden,
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,1001 den >ukarı sayı da üyesi olan ş ubelerde ı t ı planı 250 delegeden oluş ur.
Şubenin genel kurul dışı ndaki zorunlu iirNanları tukı görevli üyeler, kendi genel kurulları nı]
delege <alarak katı lma hakkı na sahiptirler. (3 Fı kradaki delege sayı sı içinde zorunlu
organlardak ı delegeler de crihildir.)

66

e- $ıı belere lıagb işyerlerinin, ş ube genel kurulunda kaç delege ile temsil edilet.ega. şubeye
laı glı işyerlerinde çalışan aida. tı ödenmiş ı npla ı n nye sayı sı n ı n, (b) fikrası ndaki kademelere

gıı re belirlenerek delege sayı sı na bribinn ı esi suretiyle bir delegelik için bulun:H-11k üye
sayı s ı na itibar dlımarak, iş yerlerinin her birinde :dela( ı m ödemiş üye saYı smı n, I ı ir delegelı k

0-

için itilı ar olunan sayiya bölünmesi :yöntemiyle bulunur. Yandan Faln kesirlerin ı nma
d ı lagı nda, yukş ek kesirlere öncelik verilerek, stralanı a, kademelere göre belirlenecek delege

41

sayı sı n ı a ş innyarak şekilde yapı l ı r. (Iyi.' sayı sı na bakı lmaksı zı n her işyeri, şube Genpl
K ıı rldunda en iiz bir delege ile temsil edilir. Ş ube Ynnetim Kurulunca yukarı da belirlenen usul
uyarme.ı . ş ube genel kurullarma kat ı kleal«lelr‘ge sayı ları n ı n belirlenmesinde, ş ubeye bağl ı

11

ham iş verleri için ayn ı tarih esas al ı n ı r. Bu tarihten sonraki üye kabulleri dikkate al ı nmaz ve
beiirlriwn tle:ege şavış inda bir değiş iklik varatmaz. Bu surette belirlenen delege şayen Şube
Yı-metini Kurolıııı aa ilgili isyerierine• Şube Genel Kurulunun yapilacagı tiriliten en iı it; ı ki ay

64

briiıı il ı nek suretiyle ilgili iş yerlerini- bildi:41ir
{mu, sulu, Genel Kurulunun yamiaca ğı tarih
ye ş idusle e ubeve bag1u iş yerlerinde ilan edilmek suretiyle üyelere duymad ı n... lui
beli; len ı elere karşı yapı lan itiraziar Şube Yenel i ı l Kurultı lıca en çaik üç Lşgiı nn içinde karara

66

Şubn Ydnetim Kurulunun .1111 Lı rarma karşı ilgililerin Genel Ydrat ı n Kuruluna
baş vurma haklar ı vard ı r. Bu takdirde Genel YnneR ı n Kurulu. sorunu Uç i ş günü içinde kesin
e dara k Lw..11.21 baglar.

0-

ı l- Ş ubeye bağl ı iş yerlerinde Ş ube Genel Kuruluna kat ı lacak delegelerin seçiminin, Ş ube Genel
Kurulunun yapı lacağı tarihten en az bir ;ı y °not sonuçland ı rı lması gerekir. Yapı lacak fr.<,.in ı lt‘ırtı,li oy açı k ş ayı m Ilkesi uyarı nca, delegeli ğe aday olan uyeler arası ndan, işyerlerindelu üye

11

41

nı n
t::ı yı x ı dikkate al ı narak, sayı sı Ş ube Genel Kurnlunca belirlenecek seçim sand ı k kurulları
denetiminde yapı l ı r. Şubelerde ghrevli olanlar iivsa ı n sand ı k kurulları nda yer ttı lmı m21,11-. Seçim
sandı k kurulları seçimin yap ı lacağı guniin sabah ı şube baş kanı nı n va da gdrevirndirecegi bir
uyeler taralmtkin açı k oyla belirlenir.
voniunn kurum uye şinin yÜtmtiniinde. Syi:11.114`

64

i şyerlerinde ş ube Genel Kurulu delege ,:ecinı i ıı ii kindalak olan ait:ku:m ı ödemi ş üyelerin listesi
ve
ş ube Genel Kurulunca saptan ı r e tutçonı n y,ntı l,ı ttügı tarihten en a2. 6 gün entre, şubelerde

66

i ş yerlerinde ilan edilerek üyelere duyurulur. Lis ı elere yzı oı l.m itiraziar iki gün içinde şube
Gniutl kıı rulunca karara ba ğlanı r. Ilgililerin bu karara kar şı Genel Yönetim Kuruluna itiraz
I ı akl;ııı varı br. Genel Yönetim Kurulu itirazlar ı iki gün iı,andı., kesin olarak karara b. ı ghir,

0-

i günden bir gu ı l
Şülıc ı l ı tIngn snıtnincl ı2 aday olacak nIm ı nyülmt ı tn geç, seçimin yamiaca ğ
unet.ı i saati sonuna kadar. adayl ı klar ı n ı yazı l ı olarak alı ndı karşı l ığı nda şnl ıı t (1ı tnnl
kuruluna vermek znrundad ı rlar. Başvurular ı n ı bu süre içinde yapmayan üyeler, delege
seeumnde.nbiyolimmzlar.

11

41

n mümkün blni.nligi
r şube delege seçimlerinin tarihi ile, sreı n ıı n i şyerlerinde Yapı lması n ı
Ihı lhıtrı li• •;ıi ktimin yımikı cLı gı yer, i şyeri ı çin en uygun Imsullar gözcitiltirrk Ş ube Yolunun
k ııı uhrı taa belirlenir, Ş ube delege seçimini kat ı lacak üyeler Ş ube. Yönetim Kurulu'nca
kullan ı rlar. Oy
duinn ı l ı men Uh1 listesinde yazı l ı adlar ı karşı sı na Imza koyarak oyları n ı
nıı ,n1141.1r1, •Lı tçiin sand ı k kurullar ı nça, Mal ı şube mulnal ile ı nChörlenit StiçiinIrrale çar şaf oy

66
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l ı r.
pusulaları kullanıl ı r ve oylama aday olanlar ı n ,n11,ı rı kıı rşı sina ı :şıı ret knvın ıı stinUivlı t yapı
- ııı y,‘? (nig?:
•

t sY—
4.61W,'?
sAyl.ı 15 27,
,

kit\wl‘k-rtı n

tt-4?

,r11 Aş'
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seçimler, seçı m yapı lAcak günün on-on sekiz sııitleri arası nda yapı lacak şekilde d ırzenletur.
Seçim sand ı kları , üyelerin tatnanti oy kullinniulika yı: shı l -18'den önce açilarhaz. Sand ı kları!)
açı lması ndan sonra Seçim Sand ı k Kurulu, açı k sa-yin' esası na göre oy puşıdaları m sayar ve
stı çiln ııı m ı u,ı iıı rı n ı dört nüsha olarak tulanaga bağlar. Tutanaklardan bn- er nüsha Genel

66

Votı elin ı Kurulu'na ;:e. Ş ube Yönetim 'Kurulu'na verilir, diğerleri işyerlerinde vt: suluıde ı lan
okuttu-. Seçilecek delege sayı sı ndan fazla ,ı daym ışaretlendigi oy pusulaları ile diğer kağallara

0-

/ala ıı vıı ya uzerierine belirgin işin- eller konulan oy pusulaları geçersiz sayı l ı r.
Suı llaina en yüksek Oy alan adaydan ba ş layarak yapı l ı r ve seçilecek delege say ı sı ndan sünni
gelen adaylar yedek delege üyeliklerine seçilmi ş sayı l ı rlar. Kullan ı lan oy pusulalar ı Seçim

41

Siind ı l: Kurulları nı:A Genel Yönetim Kurulu'na teslim edilir.
ğl ı
:Sulu: Genel Kurullar ı nı n toplanması na tı ay kala. Genel Yönetim Kurulunca, bu şubeler(' ba
isyerleri ile ilgili olarak yap ı lan tüm düzenlemeler ve deği şiklikler dikkate alı nmaz yr Şube
Genel Kurulları n ı n toplanması nda bu iş yerlerı eski

11

dilLısı iıııı dinlirlı!r,

ş ubelerine bri ğllynnıı: ftihi

g • şiihr delege seçimlerinde Genel YOucti n ı Kurulu ile Ş ube Yönetim Kurulu üyelerinden birer
kiş i yevi unkuan göreidendirecekleri ki ş iler. seçimlerde gözlenwi olarak buluntular ve seçimle
ışIthildmı l yonetnı kurunanna r Apor ederler.
nci
Seçim sonuçları na yapı lacak tüm itirazimi oneelikle Genel Winetinıi KUrt ı lu'no nozIPı
ıııı pn ı tı n da innı kı rlinek sufeUvle cl ıığıirl ı mı l ı rı luı, gerektiğinde seçimin iptaline ve tarih

64

lgili go-cleutlerini. siıı:intlerisortrası tilla

66

belirlenerek seçimin yeniden yap ı lması na karar verilir. Ş ube Yönetim Kurulu'nun bu karara
ı lan
uyması ve gereken iş lemleri bu karar ı logruhusund ı t yerine getirmesi zorunludur. Yap
ilgililerin yetkili i ş mahkemesine
nirazIarm Genel Yonetim.Kurulu•nria reddedilmesi

0-

ba şvurma hakları vardı r.

nda
i- ()yenide y,milacnic olan Şube Çene! Ku rull ı munla. delege seçimlerine ili ş kin esaslar d ışı
kalan yuicirı tlak ı hiikilıtı lere tı yulur.

11

41

şube Yönetim
i- ş ube ı lelegy seçimleri ile ilgili tüm haz ı rl ı klar ve gerekli [(lin araç ve gereçler
Kurulu'nca yap ı l ı r ı/cii saglan ı r.
f • Yeni kurulan ş ubelerde görev alacak nlan Kurucu Şube Yönetim Kurulu üyeleri, ş ubeye bağl ı

64

a ıdin ı n otı endş nvelerce. bu üyeler arası ndan. gizli oy açı k sayı m ilkelerine gore belirlenir. Itü
>e ı ttetinelikle
seçimle ilgili usul ve esaslar Genel 't ı ineinn Kurulunra haz ı rlanacak bir i
litu surette seçilen Kurucu Yonetun h ııııı ll,ııı . ş ube olan genel ii.ana ı llatimı ı iıı gı ç lı t

66

İ S:İ ntit' uniilamak 20rUndaChltrı r.

41

0-

MADDE 29. ŞUBE GENEL KURULU'NUN TOPLANMA VEÇALI ŞMA YÖNTEMI
a- Ş ube Genel Kurulu en geç dört y ı lda I ıı r ye herhalde Genel Kuruldan en az iki ay mini
loplan ı r. 'Fıiı planta ı arihi, yeri Ve gündemi Ş ube Genel Kurulu'nca tüzük hükümleri dikkate
.. Şube
Jim:ı rak saptan ı r ve toplant ı nı n yapı lacağı tarihten IS gün önce bir gazetede ilan oturun
toplantı ya sub Yönetim Kurulu'nu.' ça ı2,ııı ll ı ı .
üye yada delege listesi, (i ı guillı dt
bi Ş ube Genel Kurulu'nun günden ı i• ver, gni'
ı dan en
olmad ığı takdirde Yapı lacak ikinci tşplanliya ı l ış kııı hususlar, iki nüsha olarak, toplant
at

ir:

1üt ı üıı ce Sube Genel Kurulu'nun yap ı lacağı yerin mulki amiri ile ilgili seçim kurulu

11

ha şka ı ll ı gn ı a Sulu.: Yönetim Kurulu'nca binin ı hr.
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Şube Genel Kurulu'nun ı ophı lı t ı Tı el s.ı vıı,ı delege ya ı l.ı üye ı ani sayuşı nı n salt
çop.,unluğuı lıı r. Ihı vıı rtı lan gunde ı'eterlı cogunlı ll< ‘.ı glana ı n.rıa...ı , ikin( ı toplant ı en ı iç
deletr,e ya da üye tam Say ı s ı n ı n VII

yapı lı r.

I //şii 111'

gün

ı l- Kural olarak karar vış ta'r sayı sı toplant ı ya kat ı l.ııı ılelege ya da uye sayıs ı nı n salt
la ı n .sayı s ı nı n I Ll'unden az ol,1111,1".

ı;cığunlıığıudur A ı n- ak. bu ',av ı ı leirgi, va da

66

e- Şube Genel Kurulu'na çlı nular.11,, Şube Yıııırt ı nı K ı lı ulu çalışula raporu ı le Denetim Kurulu
Raiwı runun ıı klı i,:elıare Vi (1.1 lı velere Şube Viiıı et ı nt liuruhrı lea ı npl.iıııı ları llithlen en az 15
gün önce gitı clerilrrı eci -ı nrıı nlı tı lı o.

Ilaşkanı va da vonetlı n kulutıı üyeler nı den lı tr ı baş latıı -

Genel Kurul çAlışnı aları nı

0-

t- SUbt7

ve divan kurulunun :erl ı vini vonut ı a

41

‘et,ı l.en bı r başkan, bı r baş kan
Sube Genci Kul' ılkl•n ı l yünetects olan <Ikin kurulu a ı,lk (n.
ilinun butun k ı rarlar ı le
yardunı.un ve ı eler ı kadar \A/tl-lindan ( ı llışı iı-. Şube Genel K ıı rullı •rıı
seıarn sonuciarı Genel Kunı l karar dillerini. Viltilr,ı k

\ III klinik ı ll C[11 Int i

Antik tolla ıı t ı da

11

Genal Kura.' lop!..ııı lHarı da yalnı z t:mide:nde ver alan nauldeli•r
hardr huIunr delece y ı tl. ç1/2 V1111 il «uitt
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Kun ı llı rm IN (;(ııt ı.:v VE VETI<İ I.Elil
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Şube Genel Kurullar:nı n In ni , hr.ı
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N1.-11)DE 31- OLAĞ ANUSTI1 st114E GENEL litnrni.11
1,,,artlugu hallerde k ( Ş,1 ıı \ ı •

64

şuşi, Yonet ı n", Kurulu veya Penelle ı ne 1:ıı rı llış ulı n

genel kurul ı lt,le,..elı.a 'nı n Ir-ş unu yatilı naegı utrı ane Şube Genel Kurulu ohı ga ı lusto ol..ı rak
y,ipı lııı .ı k klenı by,i gerekçeleri Ile lielı rtilı r.
:oplaı ur. 13u istemde *.oplant ı nı )

66

Şube Genci Karıı iıı .na ciı r,rı. sube voluquı l lnı rı llıı tararıı :dan vardı r. 01,1g.ı nust ı l ji,enel kurul
lel‘blie

:op,atlialğrinda gündem tit şı l<ıı nuk ı r

01 şpusitı tiulı e Genel liut ulu, Şullı . Vopetun kurulu:ILA

kararı n veva Şube 1./enet ı ni

0-

Kurulunun ya da 1/5 delege veva üyenin hirlil<te, va ı ul ı 1/4 e gel eks el. lı teı miliiı , Şube Yol-Jetin.'
ı thı rtıl

Kurulu'na ulaş:H-U(31ra tarill;(11

geç .2. ,ıı, ı çı :ule

sı
Talep tarihi it ı ll,ı riv1,1 111,4},.1n ryni.1 kurul tupl.inii t.ı rı llinc Alt ı ayLl.uIı .ıı. bı r süre 1:31m.ı

41

11f:dinde. 01.4ga ıııı st ı i genel lnı rula j_iad ı leı nvı ; uı uc,uk, 'ger» konu ı üan :ııı mnilar olağan

11

kurul günderriıı e alı nı r.

66
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MAI)EW:32- Ş UBE YÖNETIM KIJR1,11AEMIN OLU ŞUMU

I m<

Şube Yönetim lüı rı llıı üyeleri, başkanı ı nı viııı ll olmak üzere, nyla ı nava k ı t ı lan uyu' ya da
yiiıı vı inı
delegiAerden en cilk Oyu alan adaylar .ı rası ndan ş ube gi•nel
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kurulu 5 iiyoılen oluş ur. Asil üye sayı sı kadar da yedek üye seçilir. Asil üyelerde boşalma
olduğu takdirde, yerlerine sı ra gözetilerek yedeklerin ça ğr:Iması zorunludur.
Ş ube Yönetim Kurulu ilk toplantı da, bir sekreter seçerek görev bölümü yapar.

66

MADDE 33- ŞUBE YtiNETİ M KURULUNUN ÇALIŞ MA YÖNTEMI
Ş ube Yönetim Kurulu haftada bir, önceden saptanan günde, ba ş kan ı n yönetiminde toplanı r.
Baş kanı n yokluğunda toplantı yı şube sekreteri yönetir. Toplant ı ve karar yeter sayısı üye tam
sayı sı n ı n salt çoğunluğuılur. Oyları n eş itliği durumunda başkan ı n katı ld ığı görüş yönetim

0-

kurulu kararı nı oluşturur.

41

Kararlar karar defterine yaz ı larak kat ı lanlar tarafı ndan imzalamr. Gündemin haz ı rlanması ve
kararları n deftere yazı lması sekreterin görevidir.
Ş ube Yönetim Kurulu, gerektiğinde, başkanı n ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman

11

toplanabilir.

MADDE 34.- Ş UBE YÖNETIM KURULU'NUN GÖREV VE YETKILER i
İ lk toplantı sı nda, üyeleri arası ndan bir ş ube sekreteri seçmek,

64

Şube sı nı rları içindeki işyerlerini örgütlemek,
Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sı nı rları içinde toplu i ş sözleş mesi görüş melerine
kat ı lmak, bağulanan toplu iş süzleş melerinin uygulanmas ı n ı sağlamak., gerektiğinde

66

temsilciler ve işverenlerle görüşerek çı kan sorunları çözümlemek,
üye ve temsilcilerle toplant ı lar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

0-

Genel Yönetim Kurulu kararları n ı uygulamak.
Şube sinı tarı içinde, çerçevesi Genel Yönetim Kurulu'nca saptanan eğitim çalış maları ,
toplant ı lar yapmak, ş ubeye bağl ı işyerlerindeki çal ış ma birimleri ile toplant ı lar yapmak,

41

örgütsel uyumu ve i ş birliğini geliştirmek,
g- Ş ube Denetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağı rmak, denetim kurulunun saptad ığn
usulsüzlülderi Genel Yönetim Kurulu'na hildirmek,

11

11- Olağanüstü Şube Genel Kurul istemlerini karara ba ğlamak, mevzuat ve anatüzük gereği
koş ulları yoksa reddetmek,
Ş ube Disiplin Kurulu kararları nı uygulamak,

66

64

Gelir ve gider hesaplar ı na ilişkin işlemlerin yapı lması , sarf yetkileri dahilinde bulunan
harcamaları n usıı lune uygun olarak yapı lması n ı n sağlanması ve bunları n karara bağlanması,
sarflarla ilgili kararları n onaylı birer örneğinin sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği
yapı lmak üzere sarf ı n yapı ld ığı ayı takip eden ayı n on beş ine kadar Genel Yönetim Kurulu'na

0-

göndermek,
Tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak ve Ş ube Genel Kurulu'nca ve sendika yetkili
organları nca verilecek di ğer görevleri yerine t-_,ıetirmek.
I- Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kurulu şlara karşı ş ubeyi temsilen her türlü

66
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11

41

i şlemleri yapmak,
ı
nı - Ş ube temsilciler kurulunun gündemini hazı rlamak ve kurulu toplant ı ya çağı rmak, (toplant
gündemi toplantı dan Önce temsilcilere hildirilir.)
n- Genel Yönetim Kurulu'na bilgi vermek ve sendika amaçlar ı n ı n gerçekleş mesine yönelik
olmak kaydı yla, ş ubeye bağl ı üyelerinin mesleki, kültürel ve sosyal yönden geli ş mesine
katkı da bulunacak çal ış malar yapmak, kurs, konferans, panel, seminer, eğitim gibi etkinlikler
1/4.1 j ;,
ı sı i ı tııı„,1 hupt;i4,
kr,
/:ı ?
kra ı it
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thı v.ı mbilnek. sportif faaliyetlerde bulunmak, fiyıı ıııı plantiları yapmak. Ancak ini etlu ı ll ı kler için
yapı lacak ha ı ta ı tı alarin yı llı k tuhı rı , ş ubeye i ı.ı.ğ b Işyerlerinden tahsil edilen bir yı llı k aidann
25'ı nı gut:emiet

n ı ş'..tı benin Faaliyetlerini, üyelerini.: duyurafill ı nek ı çin şube bülteni hazı rlamak.

66

MADDE 35- Ş UBE BAŞKAN' VE Ş UBE sv,KnErrızi N İ N GÖREV VE YETKILERI
I .) şube litn şkim ı n ı n Görev ve Yetkileri;

TO/Fik Ve yöne( melik hükümleri ı le sı n ı rl ı olarak şubeyı temsil etmek,

0-

bi Şube Yönetim kurulu, Ş ube Temsilciler kurulu ve şube bünyesinde genel bukunder
uyarrı lea kurulacak tüm komisyonk ı ra baş kanl ı k etmek, gerektiğinde bu komisyonları n
baskanl ı p,i ı i ı ş ube yönetim kurulu üyvi ıı rindr ıı birine devretmek.

41

r. Şube çalış maları nı n düzenli yı üriatülmesini sail,lı unak, çal ış maları kie hesaplar ı denedi": ek.
uyarı larda bulunmak.

11

d Şube gurevlı terinin uyumlu ve verimli ça ı lişınsı sim sağlamak, bu amaçla gerekli <mien lerı
almak,

c• Şubııı ad ı na, Ş ube Yönetim Kurulu'nun verereği yetkiye dayanarak a ı unuı uk ;ertevesı nde

64

açı klama yapmak.

66

Ilk invta ile yapı lacak Yazış maları ve isleı nlerı inı zala ı nak,
g tlyeler. temsilciler ve ı sverenlerie tınpiant ı lar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,
Şulieniıı Faaliyet alan ı na giren işyerierindeki üyelerin yasa. tüzük, yonetmeiik ve toplu

0-

ış siii,leşı misinden doğan hakları nı n eksiksiz ı lyı n ı laim ı nsm ı sa ğiar,
Ş ube personelinin disiplinli ve verimli çöle:anası n ı kontrol eder ve gerekli önlemleri :diri
halkı n-1e ş ube yöntı li ı n kurulunun sonradan onayı n ı alarak ye sarl heIgiuIeriii
j-

41

sunmak koş uluyla, yasal asgari iı rcetin bı r aylı k brüt tutarı ktı dar harcama yapar.
i;alişı n,ı ları 'ulan dolayı Şube Yöne' inı Kurulu ili., Genel Vijnetin ı Kurulu'na karşı sorumludur.
Ş ube Sekreterinin Görev Ve yetkileri:

11

4- şube Vonehm Kurulu gündemini hazı rlamak. uyelıi ı e tı laştı rmak.
Şube Vı'ineilı ti Kurulu karar delterini tutmak, üyelere inivalatinak,

64

c. Ab ı hnı kararları uygulamak, Uygulanmas ı n ı litiemek,
ı l- ş ulienin düzenini sa ğlamak, dosyaları ı ut ı nkı k, ş ube ile ilgili yazış maları ikinci imza olarak
ı nvııllainak.

Uyeı t ıı n
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MADDE 36- ŞUBE DENETIM KURULU'NUN OLU ŞUMU
Ş ube Denetim kurulu Şube Genel Kuriı i ıı 'ne3, en Çok oy alan adaylar ;li":1 [ulan seçilen tisı
ı lluşur.

Asil

üye

sayı sı

kadar

da

yedek

üye

seçilir.

0-

kurul. üyeleri arası ndan bir ba ş kan ve bir yazmal ı mıı vr. En geç 6 ayda bir toplam l'onl ı nn ı
vi' kar,ı r yeter sayı sı salt çoğunluğudur. l'hışLı n (1:'ı lı il her üye bir oy hakkı na sahipti'

41

MADDE 37. Ş UBE DENETIM KURULU'NUN GÖREV VE YETKILERI
1, Ş ube 'Ioneı nn Kurulu çalı sı nalıı runn Groı l Kurul kararları na uygun olarak yapı l ı p
yapı lmad ığı n ı denetlemek.

66
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11

Ir Tı iviı k ve yönemieliklere ifigliii olarak yourhail ve para şai tienetin ı ler yapmak, daha
verimli bir Çat ış ma tı rtanun ı n vaeat ı lahilı nesi icin ş ube Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak,
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Her denetim sonunda Şube Yönetim Kurulu'na dönem sonunda da şube genel kuruluna
rapor vermek,

Şube Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine denetimler yapmak,
Gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu'ndan Şube Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya
çağrılması nı istemek,

66

t-- Yaptığı denetimler hakkı nda Genel Disiplin Kurulu'nu bilgilendirmek.

0-

MADDE 38- ŞUBE DISIPLIN KURULU'NUN OLUŞUMU VE ÇALİŞ MA YÖNTEMI
Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulunca en çok oy alan adaylar aras ı ndan seçilen 3 fiyeden
oluşur. Asil üye sayı sı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri aras ı ndan bir başkan ve bir

41

yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayı sı nı n salt çoğunlugudur.
Şube Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen
konuyu en geç bir ay içinde karara ba ğlar. Şube Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi

11

uzatabil ir.

64

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantı lara kaulamaylar. Yerlerine geçici olarak yedekler'
çağralı r. Kuru}, üyelerine iliş kin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür.
Şube Disiplin Kurulu, ilgili nin SZ-IVIl n Inas mı aldı ktan ve sunulan tüm kanı tları
degerlendirdikten sonra kararı nı verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kanı tlar

66

kararda ayrı ntı lı olarak gösterilmeli(' ir.

0-

MADDE 39- Ş UBE DISIPLIN KURULU'NUN GÖREV VE YETKILERI
Şube Disiplin Kurulu, şube üyeleri ve yöneticileri hakkı nda uyarı ya da kı nama cezası verir.
Şube Disiplin Kurulu, önüne gelen konuda daha a ğı r bir ceza verilmesi gerektiği kanı sma
varı rsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapı lmak Üzere Genel Yönetim Kurulu'na

41

gönderilmesi için Şube Disiplin Kurulu'na verir.
Şube Disiplin Kurulu'nca verilen kararlar Genel Disiplin Kurulu'nca onayland ı ktan sonra,

11

Genel Yönetim Kurulu'nca uygulan ı r ve üyenin siciline

64

MADDE 40- BAŞ KANLAR KURULU
Başkanlar Kurulu, Genel Başkanı n yönetiminde, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim ve
Genel Disiplin Kurulu Başkanlar ı ile bölge temsilcileri ve şube başkanları ndan oluşur. Şube
başkanları ndan birinin zorunlu nedenle kaolamadığı toplantı ya ilgili Şube Yönetim

66

Kurulu'nun kendi arası ndan seçecegi bir üye katılabilir.
Başkanlar Kurulu, ortalama 2 ayda bir Genel Yönetim Kurulu'nun ça ğrı sı üzerine saptayaeağı

0-

yerde ve zamanda toplanır.
Baş kanlar Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun Genel Yönetim Kurulu'na yazı lı
başvuruları halinde ya da Genel Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü her zaman yapaca ğı

41

çağrı üzerine olağanüstü toplanı r.
Toplant ı gündemi önceden Genel Yönetim Kurulu tarafı ndan hazı rlanir ve kuını l üyelerine
bildirilir. Gündemde yer almayan konuları n göruşülmesi toplantı da hazı r bulunanların salt

11

çoğunluğunun kararı na bağlı dır.
Baş kanlar Kumlu bir damş flld organı dı r.

Alacağı

kararlar ve oluş turacağı görüşler tavsiye

66

64

niteligindedir.
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Baş kanlar Kurulu, sendikal çalış malarla ilgili değerlendirmeler yapar. Dünya, yurt ve iş kolu
düzeyinde gelişmeleri dikkate alı r, inceler, görüş ve öneriler oluşturur.

Genel Yönetim Kurulu'nun, gerekli görerek yapaca ğı öneri üzerine toplu iş sözleşmeleri,
görüşme ve uytışmazlı klari ile grev ve lokavt eylemleri hakkı nda görüş oluşturur, tavsiye
kararı alı r.

66

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu: Sendikanı n Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Gene)

Disiplin, Genel Denetleme ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yı lda en az bir defa,

0-

Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenecek yer ve tarihte toplanı r. Gündem, toplantı biçimi,
görevleri ve çalış maları konuları nda Baş kanlar Kurulu ile ilgili hükrimler uygulanı r.

MADDE 41- GENEL TEMSILCILER KURULU

41

Genel Temsilciler Kurulu, Genel Baş kanı n yönetiminde, Genel Yönetim, Genel Denetim ve
Genel Disiplin Kurulu üyeleri, ş ubelerin Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Denetim ve Disiplin

11

Kurulu üyeleri ile işyeri sendika temsilcilerinden olu şur.
Genel Temsilciler Kurulu, yı lda en az I defa Genel Yönetim Kurulu'nun belirledip,i yerde ve

66

sorunları n çözümü için önerilerde bulunur.

64

tarihte hazı rlad ığı gündem uyarı nca toplanı r. Ayrı ca Genel Yönetim Kurulu'nun gerekli
gördüğü hallerde de toplanabilir. Sendika çal ış maları n ı n değerlendirilmesin' yapar. Sendikal

MADDE 42- Ş UBE TEMSILCILER KURULU

0-

Şube Temsilciler Kurulu, ş ube ba ş kan ı n ı n yönetiminde, Ş ube Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulları üyeleri ile iş yeri temsilcileri ve işyeri Çalışma Birim Baş kanları ndan oluşur.
Şube Temsilciler Kurulu, yı lda en az 2 defa Ş ube Yönetim Kurulu'nun belirlediği yerde ve

41

tarihte, hazı rladığı gündem uyarı nca toplanı r.
Ş ube Temsilciler Kurula, Ş ube Yönetim Kurulu'nun çal ış maları hakkı nda bilgi alı r, sendikal
konuları n çözümlenmesi konusunda önerilerde bulunur. Şubenin çalış ma alanı içerisindeki

11

bölgesel sendikal konularda, görü ş ve tavsiye kararlar! olu şturur.
Şube Teinsilrler Kurulu loplam ı sı nda al ı nan kararlar toplantı yı takip eden 1 hafta içerisinde

64

Genel Yönetim Kurulu'na rapor halinde bildirilir.

MADDE 43- IŞYERI KOM1TELER İ

66

Örgüt içi sendikal demokrasinin ya şama geçirilmesi, a şağıdan yukarı ya bir demokratik
yapı lanmanı n sağ lanabilmesi, doğrudan demokrasi esa sları n ı mı eylemsel bir iş lerliğe
kavuş turulabilmesi için, sendikan ı n örgütlü bulunduğ u her işyerinde, işyerlerinin

0-

özelliklerine göre, bir konu, sorun ya da kesimi° ilgili olmak ve beş kiş iden az olmamak üzere
IŞYERI KOM İ TELERI oluşturulur. iş yeri komiteleri, işyerlerinde kendisine bağl ı çalışacak
birden çok çalış ma birimi kurabilin I şyerinde toplu i ş sözleş mesi kapsamı nda çal ışan

41

i ş çilerden en az efy 25 inin kad ı n olması halinde, o işyerinde ayrı bir KAD1N IŞÇI KOMİTESİ
oluşturulması zorunludur.
i şyeri komitesi ve çal ış ma birimlerinde görev almak için birimin kurulu oldu ğu işyerinde
çalışı yor olmak, üyelik aidatlanm düzenli ödemek ve birim çal ışmaları na düzenli biçimde

11

katı larak, çalış manı n gerektirdiği görev ve sorumluluklar ı yerine getirmek yeterlidir.
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c- Çalışmaları n ı özerk bir yapı lanma içinde yürütecek olan i şyeri komitelerinin oluşumu,
çalış ma yöntemleri, görev ve yetkileri Genel Yönetim Kurulunca. haz ı rlanacak "Işyeri
Komiteleri Çalış ma Esasları , Görev ve Yetkileri Yönetmeliği" uyarı nca belirlenir.

66

MADDE 44- Ş UBE YA DA BÖLGE TEMSILCILER KURULU
Sendikanı n Ş ube ya da Bölge Temsilcilikleri'nin sı n ı rları içinde bulunan ve 43, madde

çerçevesinde farklı işyerlerinde, aynı konuda oluşmuş işyeri çalış ma Itoı nitelerinin, araları nda
eşgüdüm ve dayanış mayı sağlamak ve içinde bulundukları sorunlara ortak çözümler üretmek

0-

üzere Şube Yönetim Kuruluı üyeleri ya da Bölge Temsilcisinin kat ı l ı mı ile işyeri kornitelerinden
oluşan "Şube ya da Bölge Çalış ma Korniteleri Kurulu" oluşturulur.
Bölge Çal ış ma Komitelttri çalış maları nı 43. madde uyarı nca hazı rlanacak yönetmeni<

41

hükümleri çerçevesinde yürü tülür.

11

MADDE 45- KADİ N IŞÇILER KURULU
Kad ı n işçiler Kurulu, Sendikanı n zorunlu organları ve ~IŞ IMI organlarmda yer alan kadı nlar
ile uzmanlı k dairelerinde çalışan kadı nları n, kadı n işçilerin sorunlar ı na çözüm aramak

66

64

amacı yla çeş itli kararlar almak ve etkinlikler planlamak üzere, yı lda en az 2 kez bir araya
gelmesiyle oluş ur. Kad ı n işçiler Kurulu'nun ald ığı tavsiye niteliğindeki kararlar ı , Genel
Yönetim Kurulu ve diğer sendika organları tarafı ndan öncelikle uygulanı r. toplantı gündemi
ve yöntemi ile ilgili hususlarda Ba ş kanlar Kurulu'na dair [lükönder uygulan ı r.
MADDE 46- UZMANLİ K DAIRELERI

0-

Sendika iş lerinin daha düzenli ve verimli yurüyebil ınesi için a şağıdaki da ireler kurulabilir.
Eşgüdüm,

41

1)- Örgütlenme,
toplu Sözleş me,
Eğitim,

11

Ara şolina.
Mali işler,

64

Kad ı n işçiler,
Genç işçiler,

Emekli işçiler,

66

Bası n-Yayı n ve Halkla iliş kiler,
I lukuk,

41

0-

I- Dış iliş kiler
nı -Göçmen (Mülteci) işçiler
Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu karar ı ile yeni daireler kurulabilir, I ler uzmanlı k
dairesinin kuruluş u, görevi, yetki ve. sorumluluklar ı nı düzenleyen bir yönetmeni< haz ı rlamr.
Uzmanlı k Dairelerinin Baş kanlı kları , Genel Yönetim Kurulu üyeleri arası nda yapı lan görev

11

bölüş ümü uyarı nca yörütüliir.
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MADDE 47- SENDİ KANIN GELIRLERI
a- rlyeterden alı nrı ciı k üyelik .1W:ol
Sendikaya kayı tlı ve slendiktı nin b,ı £iilnd ı t Toplu is SOzieş rtiesroden eararlarian üyelerin
bruı çı pink ucı f İ mı ii ıltı nışl ı [O biridir. Su
t5deyere41 aylı k Muhit timilrı , bir aylı k
kesinti, işçinin ücretinin üdendigi güne oranı Ikindi [alarak yapı lı r titret ödenmeyen günler için
aidat Lcitiiisi 'yapı lmaz. Sendika Lı raiimian biull,illaı hin toplu iş Sozıleşmesı . nden yararlanan
işçilerden akitli kesilmesi eşı iıi ve ustı llerı hakkı nda Sendlitillar Kliiiitiiı iı iutin 61 luei maddesi
hükümleri ıtyğulanir.
BiRtEksı iNre üye olan ve herhangi bir toplu iş sözleşmesinde!) yararlanamayan işçiler bı r
günlük çı plak ücretlerinin I Pl'ü t ılia.rı iıı aylı k üye aidat ı olarak ()derler. Bu üyeler, aidadarini
uSultı nc uygun olarak düzenlenen anlat makbuzu karşı l ığı nda, Genel Vinieluıl
tı c-ilel
Yr-metini
sekilde
Kurulu'nca yinhilenthrilen
Kurulu'nca belirlenecek en kı sa zamanda 'ey en kis,' yoldan sendika hesaplar ı na aktordir,
(onumid
yutide )(Tutu]
Genel Yönetim Kurulu. anlar wilirlurlini kin !at bir niye
t01):1-3r ve gerektiıld duruı nda bu miktarı. artt ı rabilir. Grev limuniı n işieyış ve kuilanliması yla
vhnetroeligi thrienleineye. Genel %nemi] kurulu
li- tipli Iş Sözleşmesi grev ve iı .ı lıc3;, i kiıttşııihuhda belirtilen dayinışitı a
Mevzuat ve tuzuğe gore yapilatıali eğlence, konser, sergi kiilitı rel hı alweiler gilZOiti, kı lan,
derğl gibi sendika nı o yayı nları ndan 3ıagliı narak
Bağışlar,
teitı lı k V "at ışlarinclan doğan
:41a1 varligi gelirleri.. mai eal ligi değerler

0-
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MADDE 48- GELiRIERIN KULLANILMA YÖNTEMI
:t-Sendikanı n gelirleri. gelirin elde edildiği tarihten 'ilhan:Ii en çok :30 pan' s ı tı tle, bankalarda
açı lacak hesaplara yamı hr. Ilesapları laki gelı rlerı n. yasalara uygun olmak koşuluyla sendika
Yonı.dı rı l Kurulunu
Yararı na iş letilmesi ve artibı landnalmasmin yol ve yöntemleri
kararlaşt ı rdı '',
b-Zorunlu harcamalar için. kasa ı la Ihihı ndurulatı ak nakit inik:mit genel kurulra aksi
kararlaşurı linad ı kça S0.000,00 (elli bin) TI.ryı geçeı lı ez.
e- Sendika adı na para çekmek. gel:el ba ş kan ve birinci derere imza yetkisi bulunan birisi
Genel Baş kan olmak üzere iki Genel Vonet ı m Kurulu uyesı 'nizam ili; iilyiniı klutui. Birinci
Diğçr
derecede imza yetkisi Genel Ba ş kan, Gemı l llekreı er ve Mali Daire Piiiii;kallina
Genel Yönetim Kurulu üyeleri iltinerdereee invia yetkisine ı;allı pt
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MADDE 4.9- GIDERLER
yapabilir.
Sendika, bütçeye uygun olarak Genel Wineli ı n Kurulu kilıtrı ile
Seninle:L amaçları ile yaııiıida ve anti t iizi,iltı v -i tı sterilııı 1,1.- diVN İ cıl clışıı idtı lı miciiniki ,iyarmniliz
ve lydğişı u bubinAnwri. Sendika üyeleri ve çal ış tı rd ı f,ü kiş iler 11:11ı il hiç kimseye borç veremez.
5)•inden krıla olmamak l ı zere liyeler ı çı tı ıı tvnl ı ııı açlı harcama
Ancak gelirlerin yüzde beş
yapmaya Genel Yönetim Kurulu yel kilitli!',
,..Ş.;1,y,:,,(1:+1‘)
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Naim. 4.7
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Sendika, eğitim tesisleri yaptı rabilir ve kuracağı iktisadi işletme aracı lığıyla işletebilir.
Sendika gelirinin en az yüzde yirmi beş (ıXt 25)'ini üyelerinin eğitimi ve aydı nlanması, bilgi ve
tecnibelerini arttı rmak için kullanmak zorundadı r.
Sendika, grevde bulunan sendika üyelerine sendikan ı n ekonomik koşulları göz önüne
alı narak, Genel Yönetim Kurulu'nca tespit edilecek miktarda ödeme yapar.

66

MADDE 50- DEMİ RBAŞLAR

0-

Yasaya göre dernirbaş sı nifı na giren her turlu eşya veya malzeme demirbaş defterine
kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak iş lem göremez. Demirbaşlann satış ve
terkininde uygulanacak usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu'nca haz ı rlanan yönettnelik de
belirtihr

41

MADDE 51- ŞUBE VE BÖLGE TEMSİ LCILİ KLERIN İ N HARCAMALARI

d- Kendisine bağlı nyelerden elde edilen aidat gelirieılnin /0 50'si Şube ve Bölge

41

0-
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Temsilciliklerinin harcamaları na ayrı lı r. Genel merkez tarafı ndan yapı lan eğitim ve sosyal
harcamalar, yararlanan üyelere orantı landı nlarak şube hesabı ndan d öş ill ör. Yine şubede ve
Temsilciliklerde istihdam edilecek personel ile profesyonel yönetici kadroları n ücretleri ile
Genel Merkez tarafı ndan yapı lması koşuluyla kira ve ş ube binası na ait ['attı ralar ve her türlü
şube ödemesi bu rlıo 50'ye dahildir, Ş ube ve Temsilciliklerin üyelerinden elde ettiği aidat
gelirinin yukandaki esaslara göre Genel Merkez tarafı ndan ş ube namı na yaptığı
harcamalardan arta kalan tutar, şube hesabı na avans olarak aktarı br. Şubenin kendisine bağl ı
üyelerden elde eniği gelirin yetersiz olması durumunda da tahmini harcama miktarı kadar
avans, şube hesabı na aktardı n
b- Şubeler ve Ternsilcilikler yapmış oldukları harcamaları n belgelerini bir sonraki ayı n 15. ine
kadar Genel Merkeze göndermek zorundad ı rlar. Belgesiz harcamaları n karşı l ığı hiçbir şekilde
tidenmez.
MADDE 52- YÖNETICI KADROLARIN ÜCRET VE SOSYAL HAKLARI

11

3- Şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayı sı 5001 rin altı nda ise profesyonel kadro gorevlendirilmez.

66

64

Bu sayı 500 -1000 arası olan şubelerde bir profesyonel kadro, (Şube Baş kanı ); 1001 ve daha
fazla olan ş ubelerde iki profesyonel kadro (Şube Başkanı, Şube Sekreteri) gorevlendirilir.
h- Genel Yönetim Kurulu ve Ş ubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile başkanları na ve Bölge
Temsilcilerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluklar ve tazminatlar i şkolunda toplu iş
sözleş mesi kapsamı ndaki en yüksek işçi ücretini geçmemek koşuluyla Genel Kurul tarafı ndan

i d. ii m. t.
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tespit oturun-.
Sendika Genel Merkezi ve Ş ubelerde çalış t ı rı lan personelinin iş akitlerini yapmaya, fesile,
bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal hakları nı tespite sendika
Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Yöne! nı Kurulu personelin alaca ğı ücret ve diğer
hakları, yine iş kolundaki en yüksek i ş çi Ücretini geçmemek behrler,
Bu hususlar tahmini bütçede ve Genel Kurul'a sunulacak Faaliyet Raporu'nda gösterilir. Toplu
İş Sözleş mesi hükümleri Sakl ı d ı r.
Sendika, yönetici ve çal ışanları nı n sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklar ı n ı garanti eder,
bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir,
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e- Sentlı k,ı Genel MerkeZİ VC $111WICtinde profesyonel (ticretli) olarak gi ı rev iı lan yotıetun
kurulu ba ş kan yr mı de' 1 ı le sendika personeli otuz gün y ı llı k lı creilı ı zin hakkı na lı aivdir lin
otuz guniııı hesabı na Imha 1,ıı ili süreleri d:ı hildir.

66

Sendikanı n Genel l'oneimı Kurulu ve ş ubelerinde seçimle gelip profesyonel görev alanlar ı n
yeniden seçilı mı rı ntleri eya olum_ maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle itoreeler ı nden
ayrı lmaları veva lı.ış ka nedenlerle görevlerinden cekilnı eleri. SCCI;11(' girmemeleri halinde
kenthirrı ne sendikan ı n yemi it ilığinde geçen her bir yı l icin giydirilmi ş brut bı r aylı k ot-stilin.'
net elarak hizmet °denen. dd ı ,111 [oda otienir. Ancak bir yı l icin odenen bı zmet ış tle ı typj miktarı
kideı n iazinı tt ııı y,1-„11 tavan ı nı aşa1132. Bı r yı ldan artan şaı relerle, bı r yı lı doldurı navan mı reler

0-

icin avlu oran lı zern ı den ödeme yapı l ı r. Vergi ve sair kesintiler sendikaya ıtarşı lanir
ğ• Sendika vi' sendika ş ubulermı leki personelin k ı dem tazı ninatları kan ı m Iııı liumleri vs.riları
dahilinde sendikaya üı lenir

41

11- Smid ı lta Merkez ye Şube Genel Kurulu; Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurullar ı , Başkanlar
Kurulu, Temsili 'ler Kurulu toplant ı ları na iş tirak eden ve sendika zmunl ıı nı naili:ı l ind.1 gorvel ı

11

ohm. .1111,1lor vonel n ı . tı ve veya delegelerin yol masraflar ı ile yolluldarı sendika lahilitı d.ı n
°denir.

64

MADDE 53- N'IIRTDIŞ INA GÜNI)ERILME

Nierl<ev.

.1 tespit edilir.

66

Seinl ı kşı lio.:11Old.ol yendi' olirak yurtd ışı na gönderilen yönetici, ı nuşavir vi temsilcilerin
iletti ve y ıı IIuLl,ııı sendika ı iı rafı ntlan Itarsdanı r. Bu ücret ve yollı dcları n ı n ı kı ar ve esasları

0-

MADDE 51- SENDIKANIN EESIIINDE MALLARIN TASFIYESİ

41

Sendikan ı n tes111 halinde mal varlığı eyesı balunduu üst kuruluşa,
ma bulunduğu ust
Embe k ı r i r vere n genel kurul, mal varlığı ni ii:4(.16 Sayı l ı
kuruluş elnı aı n.etı

BÖLÜM ıt
w:ŞİTLI liüKÜMLER

64

11

Eou ı ouddymodekl eCislae3 stı re cicATC,dt:r.

MADDE 55- TUTIII.MASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR

66

dosya ü kayı iları tutar ve (işleri duzenler.
Sendika..ışag iLi y.ııı ll
.1- livy kaval t ışleı 1 ve drizeı ı ı le çı kış bı ldirimi.
il- Merkez Genel

Girne!

Kıı rıı l ıı , Merkez Denetleme kurulu ve Merkez Disiplin

0-

Kurulu kararları n ı n ı nothwit ve tarih sı rası yla yazı linası na mahsus karar delterleri.
ve numara sı rası yla kayı t edileceği gelen ve it ı ll ııı twrak kay ı t
Gelen ve gidelş

41

defirı lyei ı le Youniel defteri,
d- Griv ı l yer.doll .odı . giden verakı n suretlerinin sal<lanacap,ı gelen ve giden Yvv,11,: dov,ı ldi ı .
Ai(Iiıı , yovııiiyr. rov.intyr ı lytirelyri ile defteri kebir„
lı onl.mil saidann ı ası na
I' Gelir ı mı ldnığ.1.111 ve bunları n zoomet kayı t defteri ile gider evrakı

66
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mahsus d ı y<y.11,1e.

ler. her (11,Y,,in Gene? Kuruhı izleyen on beş gı n ı içinde notere tası l ı k
Viikilichl 'IZ
ett ı rı l ı r. Sendika ııı i ııı altla vultı mı lu olduğu (leiter ve Itayular dışı nda varı l ı nlyı deiterler de
ğr>1.1(;-Le
/),),
i
ti
•

t

t.
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1
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srşfa 25 ./ 27,
d k İ (;*
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41

tutabilir. Ş ubelerde tutulacak defter ve kayı tlara iliş kin usul ve esaslar Genel Yönetim
Kurulu'nca haz ı rlanacak bir yönetinelikie

64

MADDE 56- GELIR VE GIDERLER İ LE DENETiM RAPORLARININ İ LANI

11

Sendika defter ve belgeleri ilgili bulundukları yı l ı takip eden takvim yı lı ndan baş layarak on yı l
süre ile saklama k zorundad ı r.

Sendika üyelerine ve i şçi sı nı rı na karşı serral ve denetlenebilir olma ilkesi çerçevesinde;

0-

66

Tahmini ve gerçekleşen bütçesini
Denetleme Kurulu raporlarm ı ,
6356 sayı l ı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu 29/2 maddesi gereği
yapılan dış
denetim raporlarm ı ,
Sendika yöneticilerinin 6356 sayı lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş mesi Kanunu 29/4
maddesi gereği verdikleri mal bildirimlerini,
eh Genel Merkez ve Ş ubeler ile Temsilciliklerin ayl ı k gelir ve giderlerini,

64
11

41

Sendikanı n internet sitesinde, Genel Merkez Binası ile Ş ube ve Temsileilik binalar ı nda
herkesçe görülebilir uygun yerlerdeki yarı nla ra asmak suretiyle ilan eder.
MADDE 57- VORORIMK

I ş bu tüzük Birleş ik Tekstil Dokuma ve Deri I şçileri Sendikası nı n (3IRTEK-SEN), kurulu ş
tüzüğü olup kuruluş tarihinde yürürlüğe girmiş tir.
Nazmi DURMUŞ
TC Va ı andaş i
TC Kimlik No: 29636508316

66

MADDE 59- KURUMLAR

66
64
11
41
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Forklift operatörü
Gümüştekin Malı. Müftü Bahattin Sokak No: 44 Şahinbey / GAZIANTEP
Mehmet ÇELIK

TC Vatanda şı
TC Kimlik No: 44218172920

Vater makinası operatörü
Eyüp Sultan Mah. Şehit Mehmet Karadal Sokak No: 59 Şehitkamil / GAZIANTEP
Enver KONUK
TC Vatanda şı

TC Kimlik No: 71671023490

66

64
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Hali dokuma operatörü
BaraMah. 32 Nolu Sokak 4o:18 Şahinbey / GAZIANTEP
Mikail KILIÇAI.P
TC Vatandaşı
TC Kimlik Na: 34829267764
Ilali dokuma operatörü
Narlı tepe Malı . 101001 Nolu Sokak No: 7 Şahinbey / GAZIANTEP
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S- Mehmet TÜRKMEN
TC Vatanda şı
TC Kimlik No: 37447377372
Ilalı dokuma operatörü
Bahçelievler Mah. Prof: Jansen Sokak No: 20/12 Şahinbey / GAZIANTEP

41

0-

Abdullah GILOĞLAN
TC Vatandaşı
TC Kimlik No: 69910085132
Dokuma.makine operatörü
thiztepe Malı. Ömer Battal Cad. 69019 Nolu Sokak Na: 2 9/ 1 Şahinbey/GAZIANTEP

66

64
11

Mehmet MAMA
TC Vatandaşı
TC Kimlik Na; 16142882046
Terzi, Makina operatörü
Şılı Maksut Malı. 3168 Sokak Na: 8 Kat: 3 Eyyubiye / ŞANLIURFA
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