
SİGORTA EKSPERLERİ İŞVEREN SENDİKASI 
TÜZÜĞÜ 

Sendikanın Adı. Merkezi ve Adresi 
Madde 1- Sendikanın adı Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası . kısa adı 
SEİS'dir.Merkezi İstanbul'dur. Merkezin başka bir ile taşınmasına Genel 
Kurul.il içi yer değişikliğine Merkez Yönetim Kurulu karar verir. 

Sendika Kurucuları: 

l) MESUT CEMİL BOYNER,

2) MİNE TURGUT,

3) MUSTAFA KEMAL UÇAR,

4) RIDVAN ALİ GÜRKAN, 

5) SELAHATTİN BAHÇE,

6) ÜMİT BARIŞ KÜÇÜKOBA,

7) YAŞAR KEÇECİ,

Sendikanın 

Amaçları 

Madde 2-
a) insan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde. din. dil. ırk. cinsiyet
.siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün üyelerin. ekonomik. demokratik.
akademik. sosyal. kültürel. hukuksal. siyasal. mesleki özlük lıak ,e çıkarlarını
koruyup geliştirmeyi. üyelerine insanca yaşam düzeyi sağlamayı:



b) Topluınun bütün bireylerinin. temel iıısan |ıakları ,,,e özgünlükleri
doğrultusunda. denıokratik. laik, bilinısel ve hakkanil"etli olıIık SİGORTA
I'Ol,İÇELERİNDEN nıaddi . bedeııi hasar|aı,ını kaı,şılaınalarıııı savunur.

c)Grevli, Icıkavtlı seııdikal hakların tanüılı]lasI r c çalışnıa koşullarını düzenleycn
lıiiktimlcriıı ultıslararası norınlara tıvuı]ltıııun sağlaııması için gerckli miicadelel,i
yürütür:

d) SEİS uluslararası sözlcşnrelerdc 1er alan Sigcırta Ekspeılerinin eğitinıi.
temel lrakları vc baüıır-ısızlığı ile tarat'sızlığınıır Irer zeınincle takipçisi ve

savu nucusudur:

e)Meırstıplarının birbiriy|e, çalışaırlarılla ıe sigorta poliçesi salıiplerille olan
ilişkilerinde dliri.istlüğü. r,e güveni lıakinr kılınak üzere mesleki disiplin. ahlak ve
ı.lal,anışmal,ı koruma1 a i önelik faaliletler 1apnıak:

f) Amaçlarını gerçekleştirmck iizerc diğer Sendikalar. sivil toplum kuı,rıluşları.
yerel yiinetiınler. kanıu kurunı r,e kuruluşları ile ulrıslararası kurtıluşlarla birlikte
gcrckli girişimleri r,apnrak ve işbirliğine girnıek:

Sendikanın Çalışnıa Konuları
Madde 3- Sendika, aır-ıaçlarını gerçekleştirebilnıı,k için

a)Ülelcrinin günün koşııllarına uvgun Ekspcrtiz Ücreti alınaları ,,,e dalra i1 i

çalışma koşrıllarııra kaı,uştıırulmaları için ül,cleri adına kaınu ı,e özel sigoıta

şirkctleri ile her d[izei,de görüşme ı,e pazarlıkta bıılı-ıntır ve gerekirse bütiin nıesleki
soruırları dava açnıak suıeti ile adIi vargıy,a taşır:

b) Sendika iil,cleriniıı sendikal amaçlar doğrultusundaki mücadelesiııde lrak
ve çıkarlaı,ınııı ihlal edildiği lıer duruııda her tiirlü denıtıkratik ve meşr,u mlicadelc
l,ıakkını kullaııır. Onlar adına gerekli lruktıksal girişinıcle ve ı ardııırda buluırur:

c) Hizmetin. eır-ıeğin r e (irgiitleıimeniır topluınsal 1aşanıdaki işlcvini r e cleğerini
ulusal rc tıluslararası dtizel,de davaırışnraırın re işbiıliğiı,ıin iiı,ıeııini kavraınış
bilinçli bir tile toplultığıı r,e kaıntıovtı ı,aratnıak aııacı ile eğilsel toplantılar. işl,eri.
salcın r e açık lrava toplantıları_,- la benzeri eıkinlıkler düzerıler:

d) Ül,elcri ve aileleı,iııiıı y,araı,laıiıı-ıaları içiıı hiznıeı aıı,ıacı1,1a sağlık.
tlinlcırnıe, spoı,. cğitin1 re kültiir tesisleı-i ile kitaplık ve r arclın,ılaşnra sanclıkları
kuı,ar r c yiinetirl

e)Lleleı,in nıesleki [,ıilgı \e üecliibeleı,iüıi aıttüfıııık içiıı. seııdika gclirleriıin 9u l() 'Lr

oı,aııında kııllanıırık iizcı,e, "Eğitiın Fııııu" adı altıııda bir li,ııı olıışttırııı,:

f) Sigorıa [ıksperlik işkolunt|a güçlii bir scnclikal biı,lik. ülkedc vc tliinyacla gıiçlü
l-ıir sent|ikıl Irıı,cket t,ıluşlı,ıı,ırıak ııırıacı1 la gcı,ekli çılışnralaı,ı } iiriittir. Ulrısal rc
tılı-ıslirıırası dtizcltlc tıı,tak ııı,ıaçlar taşıran kurulıışlarla dalaı-ıışnıala gircı,. üst

kııtııltışlar ktırır r a ,.lıı brııılıı,ir iir e oIıır. [-ııınlarla bilgi ılışr eı,ışintle [,ııılııırııt. iş r e

c1 lcnı [-ıiı-liği i ıpıı:



g)Kan]u sigorta rc özel sigtlıla işreı,eniııce \ iil,iittilcn eğitinı- öğretin1 ie bilinı
hizınetleı,iıriıı planlanınasına. prograııı laıı ıııa s ıııa rc deııetinıiıre taraf olaı-ak katılır:

h) Çalışnıa lıayatından. mcvzuattan. toplr-ı iş söz|cşürresinden veya örf !,e

adetten doğan lıususlarda dava açat Ye bu lniinascbetle açılan davadan ötürü
husuııetlerc ehil olur:

i) Üyelerinin ailc vc birevleriııiıı bakııı. cğitiın ve sağlık koşullaı,ıırııı
düzeltilnresiıre çalışır:

1) Aııaç r,e göreYleriniır gereği taşınır Ve taşınınaz nıallar iktisap eder Ve Satar:

k)Başta sigoııa eksperi olmak üzerc. persoı-ıeliniıi eğitiııriniır geliştirilınesini
sağlamak aı,ıracır,la proieler iiı,e tir r e ur gı.ılanralarıırı sağlamal,a çalışır:

l) Mcsleki. demokratik vc ıneşr]-] haklaı,kullanıı,ken zarara uğramış üy,eleı,imize

1,ardım anıacıyla dal anışnra fi,ıııu kurar:

m) 1-okaıla karar r erebilir^lokaı ıı idare edcr ıe uercğiı-ıdc dc lokavtı
kalclırabilir:

Sendikanın Çalışma ilkeleri
Madde 4- Sendika
a) Kendi iç işlevişinde demokratjk vc nıcrkezi_r.elçilik esaslarına 3öı,c çaIışıı, Üıeleriııin
eleşliri re öneri haklarını kııllann,ıalaı,ını. karar stireçleriı,ıe katılınalarını özendirir;

b) Deı,lct, siyasi paıti. iirgüt ı,c kı.ıruluşlaı,dan örgiitsel olarak bağıınsızdır:

c) SlılS kadın iilelerinin 1tinctsel biı,inılercle daha etkin bir biçiındc 1er alınasıııı özeııdiı,iı,:

Sendikanın Kurulduğıı Işkolu
Madde 5- 635(,ı Sal,ılı Seı-ıdikalıı r c Ttıplıı İş Sözleşınesi Kanuıruna g(jre

l.Sal,ılı CetreIde t]elirıilcn Iş Kollatıırdaır No:9 " Baııka.llııaüis \,e sigofia "

Senclika. Sigortacılık iş kcılundı Riskleriıı ıcs piti için İ)n Ekspertız. kııza sontası
hasaı, tespiti için Ekspertiz, Hasar soıırıısı Değcr Ka1 bı 'I-espiti Işkolunda
kurulnıuştur. Bu işkr,ıluııa dalril krıruıııları gaislerir Y(jnetüncliktc bcliıtilen
kurtıııılar vc işı cı,leı,i dahilrliı:

lI.UYELIK

Uyeliğe Kabul
Madde (ı- Scndika. işkoluıra dalıilişr,erlerindc çalışan hiitiin sigoı,ta ekspcrleriııc
hiç[-ıiı,a1 ırın,ı gtizeınreksiziıi ıc işkoluııdı çaIışıloı, t,ılırıııktaır başkı l-ıiı-nitelik
ıraıııııaksızııı iil cliğc kıbııl edcr. (iencl Kurrıltia tırgaıılaı,a 1alııız gerçek kişilcr
scçilcbilir, ()rü]aı]lıra scçilcır kişileı, Kaırunııı,ı (,ı'ıııcı ınacldcsiııtlc bclirtilcı-ı
sı-ıçlıı-claıı ııııhkııııııvetıı,ıiıı bultıııı,ıııı,ı,ıısı şaı,ltıı,, Oü,Saıı iil,elikleı,inc seçilecck
iılaıılırı,ııı ar ı-ıca ıışirğırlı r ızılı hustısi nitclikleıc sıhil-ı olnıası ztııtıı-ılııı-ltıı,:



a) Fiil ehliyetine sahip olnrak
b) Kaııııı lıizn,ıeılerintleıı nıahrtını cdilnıenıiş t,ılnıak

c) 5327 Sal,ılı '|'tirk Ceza Kaıırınu'ıırın 53. Maddesinde beliıtilen stlı,cIer geçnıiş r,ılsa bilc.
zin,ıınet.iı,tikap-riişr,et.hırsızlık^dr,ılaı,ıdıııcılık.sahtelcilik.giiveni kijtii}e kullanınak.
lrılelı itlas, ihalele Ğsat kaııştüIı)la. stıçtan ka)naklanan nıa| raı,lığı değeı,leri aklanıa ıe
kaçakçılık sııçlarıııdan [,ıirjnden ıııalıkııııileti bııltınnıaıııak. işreı,en Seııdikası iircsiııiıı
ttizel kişi olnıası haliııdc tiizı,l kişi1 i tenısil eden kişi tle 1ııkarıdıki tlkrada beliııileıı
şaı,tlaı-aı,aııll-:

Uyeliğin Kazanılınası
Maddc 7- Sendikalar Kanuı,ıunun l7 nci nıaddesine giire

a)Bı-ı kanun anlamıııda işr,eren sal,ılan[ar. iş\,cren sendikalarına iil,e t,ılabilirle,r:

b) Scndikaya üye olırıak serbesttir. Hiç kiıı-ıse sendikaya üye olnıak olınaya
ve,va olmanıaı,a zorlanaınaz. İşr,crenler aı nı işkolrıırda ve ar nı zaııanda birdcn çok
scıidikala iil,c olanıaz. İşverenlerin bu htiknıe alkırı şekilde birden çok scndikala
iir e olınaları lıalinde. sonraki üyelikler gcçersizdirı

c)Sendikaya üyelik. Bakanlıkça saglanacak elekırtınik başr urı.ı sisteıniııe e-derlet
kapısı iizeriııdcı-ı i]ıclik başr tırı.ısuırda buluırtılınası rc scndika tiiztiğiindc
belirlcnen 1,etkıli organın kabtıl|i iIc e.t,lcvlet kapısı iizerin,.leıı kızıııılıı,. ['irclik
[-ıiışr ııı,rısu. scIldika ıaratlırdaı-ı tıtuz giin içinde ı,eddcdilnıcd iği takdirde tilelik
ediln,ıiş sal ılır. Ilaklı bir neden gösteıilmeden ül elik başr ı.ırusu kabtıl
cclilırıeyenler. bu kararııı kendilerinc tebliğinden itibaren otuz giin içinde dava
açabilir. N,lahkcnıenin kııraı,ı kcsindir. Mahkcıncnin davacı leIıine karar r erır-ıesi

halinde til elik.ret kararınııı alıırdığı tarihte kazanılınış sar ılır:

Uye Olunacak Yer
Madde 8- Scndika ü1 ele ıi. iş1 eı iı-ıiı-ı bağlı btıltındıığtı y,erdeki şubeniıı
til,esiclir. İşlcıinin brılııırdtığu rerde şı.ıse 1oksa.iilelik başr,urusu N{crkez

Yöırctinr Kurrılıı'nuır be lirledi!i en 1 akı ıı şııbcr t- ı apılır: Ül eiiğin Nakli
Madde 9- İşl eri itit-ıariyle. bir şu[,ıeııiır öı,gtitlenürre alaııındaıı. birşka bir şubcııin
ijrgütlenırrc alanına nakledilenleı, 1,eı-ıi işl e,ı,inde g(iı,eve başlama larıırc]aıı itibareır
l 5 gtin içinde bu 1.'crdcki şuhe1 e başr,ı"ırarak iil eliklerinin ırakliıri istcr. Bu ştıheniır
isteği üzeı,ine e ski şube ii1 elik tiıı,ırırıııu 1 en i şııbei e g(iırdcrir r e bu ırakil Geııcl
ı-ııerkcze bildirilir. (-l1cııin başr uı,ıriaıı-ıası duı,uırıı-ıııda ilgili şubelcr btı işlcnıi
kcı-ıd iliklcriı-ıclcn 1al-ıaı,lır. İlı eliği kcndi istcği ile ırak le dileırleriı-ı cski şuhe
organlarınclaki görcr lcri so|ıa eı,eI.

Işr,eı,cırcc istcği tiuştıııtla naklcdilcıı leıin |il,cliklcri ve orgaıılartlıki görerleri

isteklcı,i halınclc. ıclari tlara ıçıırı süı:esinin sonuna \c}ıı dıra ıçılnıışsa dıuı
stıı-ıuçlaıııı,ıca1 ı katlar tlcr anı eclcr.

Uyelikteıı Çekilnıe
i\tadcle l()- Hcı, iil,c.c-dcr lcı kıpısı iizeı,indeıı çekilıııe bildiı,iıııındc brılrınnıak sııı,ctirle
ii\eliktcn çckilct-ıilir. Iı.l)erleı kapısı iizeı,iııdeıı 1alııIaı çekilııc [,ıilr]ırın,ıi elekıı,onik
oı,taı]ıda cş zanııı,ıl ı ıı]aı,ali Bakanl ığa r c SeıırI ikar ı ıılışır,



Uyeliğin Askıya
Alınnrası Madde
l l. Üyelik
a) Üyeler askere alındığında. askerliği soıra eriıicel e.

b)Ül,e aylıksız izııc al rı[dığıııda. bu durunru sona erinceye,

c) [Jle gcnel re ıeı,el seçinıleı,e katıln,ıak anıacılla ışiıden al,rıldığında- lekrar göIe\e
dönüıiceye kadar iil,elikleri askıva al ııııı,,

Üyeliğin Düşınesi
Madde l2- Üyelik
a) l J incı ılıaddede bcliılılen ııcdenler dışında işktılıından a_,,,rılnrası.

b) Öltin,ıti durunılarıı,ıda. diişcr

Ancak, işveren vc kaınu taraflııdan görevine son ı,crileııleriıı ül,eliği. bu işlenıin
iptali istemiy,le açılaıı davaıııır kesinleşmcsine kadar der.,anı eder.

Üyelikten Çıkarılına
Maddc l3- Üyelikten çıkaı,ılına. Genel Kurul Kararı ile tılrır. ('ıkarılna kaı,arı^

çıkarılaıra rc işrercn 1azı ile bıldirilir. Ç'ıkarnıa kararıııa karşı üyc. bildinnı
taı,i|ıiııclen itibarcıı oıi L-ıeş gtin içinde görevli n,ıahkeınel,c itiı,az edebiliı,.

Üyclikten çıkarnra kararı kesiııleşincel e kadar sürer,

Konfederasyon Üyeliği
Madde l4- Serıdikanıır bir koııl'edaras1,ona ülc olabilnıesi veya a_".'rılnıasıı Genel
Kurul dclege taüı-ü Sa\ üS|nın salt çtığunluğu kararına bağlıdır.

Uluslararası Sendikal Ust Kuruluşlar Uyeliği
Madde l5- Senclika.aııracına uluun ulı.ıslararası kuruluşa gencl kurul d

sa\ ıslnııı salt çoğtıı-ıltığtıı-ıı-ın kararı1 la iil,e cılabilir 1,a da tii,elikten çekilcbilir:

Biı Başka Sendikaya Katılma ve Birleşme
Madde l(ı- St,ıidikaıiın.ıır nı işkolundaki başka bir scndika ilc birleşııresi ı er a

başka bir sendikal a kalıln,ıası 1,a da başka bir scndikaııın katıln-ıası için Sendika
Genel Kı-ırulııı-ıı-ıır delcge tan] sa) üsünün salt çoğuıılrığuııı-ın kararı gcreklidit.
Birleşnıc 1a da kaıılnıaırıı-ı gcrçekleşcbilınesi^diğer sendikalarııı genel kıırultıırda
btı 1,(ıırde kara ı, r,,eri lı,ı-ı i ş olırıasıııa bağl ıdır:

IIl. ORGANLAR VE TEŞKiLAT

Tiizel Kişilik
Madde l7 'l iizel Kişilik. (iencl Nleı,kezc aiı olıılı şube leı, (ieırel Nlcı,kez adına.

şı-ıt-ıcleı,c bağlı biı,in-ıleı ıdına !ıiirer \apar vc onun reı,diği 1ctki1 ikullanır:

Gcııel Meı,kez Orgaı,ıIaı,ı
\Iıdr]e l E- :\ ) lı,ıı,ı.ıırltı L)ı,ü]aıılaı, şunlardıı

elege



a) Gcııol Kurul.
b) Yöne tin-ı Kurulu.
c) Dcnctlenıe KunıIrı.

d)Disiplin Kurulu,

B ) Diğeı Kurı"ıllaı, r c

a) GencI Sekreleı,lık

b)Bürolar

I'eşkilat

Genel Kurulun Oluşumu
Maddc l9- Geıiel Kurul Sendikaırın en 1etkili karar or:ıanıclır. Gene,I Kı-ırul
Sendikanıır geııel ktııulu ül,eleriııderı oluşur.
a)Sendika til"esi "Gcı,çek Kişiler" (ieneI Krırulu lopJantılarına bizzat katılırlar ve
vekalctcn tenrsil cdilır-ıez]erl

b) Sendika til,csi "Tüzel Kişiler" Genel Kurul toplantılarına kural ı,ılaıak
statülcrine göre l. derece den iırıza yetkisine sahip ve teır,ısil belgesinc lıaız bir
tenısilci ile tenısil ccliIiı,leı,. Ancak tüZel kişiler gcrckli gördtiklcri takdirdc şirket
in-ıza siı,kiilerinclc inızası buluıraır başka bir kişil,i geııel kurtı|tlı teınsil er]ilırıck
iizerc r ctk ı li k; la biliılcı:

Genel Kurulun ToplanmaZamail ve Karar Yeter Sayısı
Maddc 20- Gencl Kurul DORT YILt)A bir toplaırır. Genel Kı-ırı"ıla çağrı Yönetinı
Kurtılu tarallndan y apı lır.

a)Gcııcl Krırı-ıltın toplaültı veteı, sayısr ü),e ve!a delcgc tirııı sayısınıı,ı salt

çoğunlutlrır, Tiiztiktc daha 1,üksck bir }eteı sal,ı belirlenebilir. Ilk toplantıclı 1,ctcr
sar ı sağlaırııazsa ikinci toplantı en geç onbeş giiıı srıırral a bıı,akılır. Bu topla|ıtü} a

katılaırlarıır saı ısı. üyc veya delege taı]ı sa\ ıs!nın iiçte birindcı-ı irz olaıı-ıaz.

b) Delegeleriıı rcl,a tivelerin genel kı.ıı,ıılir katılı,ııaları rc oı kı.ıllaıınıaları
engellcıenıcz:

c)Gencl Kııı,tılrıı] kaı-aı, \ eteü, sa\ ısı topiaı-ıtı\ a kalılaır ii1 e r ei a tlclege sa1 ısıırıır sal1

çoğrıırItıtltır. Ancak btı sa),ı ti!,c ı,el ıı delege taıI sa),ısııııı,ı cl(jrtte biı,iı-ıtleıı az
olaııız. Tüzüktc daha yiiksek biI }e(eI sarı bcliı,leıınıeıı,ıişsc. tiiziik değişikliği.
f'esih. birleşnıe. katıln]a^ iist kı.ırulı.ıştııı ıeıa ulrıslar arası kurtıltışleıra iilelik ilı,
iileliktcn çckillııc hallcıindc karaı,)etcr sa}|Sı ti}c \e}a delcgc tınr sa) ısııııır salt

çoğun ltığtıtlur.

Olağaı,ıiistti Genel Kurul
\Iatldc ] l- Yöııctiııı r cr ıı Deı-ıetlcıırc Ktırı-ılı-ı iir clcriniıi salt çouunlııklır aldığı kıraı,
ile 1ı tla (lcııel Kıııııl [)clegeleı,inin bcşte biıiııin r azılı çağı,ısı tizeriıc olağaniistii
tol)lınıı. [}tı kılılantıtlı !ıtiı-ıden,ıe ilaıc 1alıılaırıaz i,c gtiırclcırı dcğışıiıilnıcz.
Olağirıriistii (jencl Ktırııl kaı,aı,ları. lıaşrııı,ıı tıı,ilıiııtlcıı ili[-ıateıı en geç altıııış giiıı içiııdc
Yiiııcıiııı Ktırıılıı tıı,ı l'ıııilaıı r eı,inc ürctiı,iliı,.



Genel kurulun Görev ve yetkileri
Madde 22- Genel Kurulunun görev ve 1etkileri şı-ınlardır:
a) Yönetiın. Denctlemc r, e Disiplin Kurullarının seçiırıi
b) liiziik I)cg işik li!i.
c)Yönetinr Kurulunun, Bakanlığın 1,asa, yönetıııelik, gcıiclgc ı.,c diğer y,azışınaları
ile zoruırIu kıldığı tüztik değişikliklerini },apınasını. ay,rıca gerekli gördüğü
1akdirde btitiin ttiztik değişikliklerini yapnra},a.

Seıdikal a ait 1-ıaraların ııe kadar nıiktarının. sendika binasıııda kasada tululacağına.
e)Yönetinı Kı"ırulı-ı Başkanının ve ti.veleri ile Deıretlcınc. Disiplin Kuıulu
ü1 eleriıriır ıııaaş \e Iıuztır l-ıaklarının tespiti için rönetin,ı ktırulı.ıüra }etki
r erilmesine: ar rıca görer lendinnelerle alakaiı harcanralarıı,ı lcspiti ve
ütelerine ı,erilecek iicret, tazminat, ödenek ve 1,olluklar ile sosl,al
hakların belirlenmesi yinc yönetin,ı kuruluna yetki vcrilnıesinc
f) Mali Mtişaıiılik. arukatlık. daı,ı ışırraır l ık. teıırizlik, tılaşııı gibi sendika ihtiraçlarınııı

karşıIanıı,ıası içiıı lrariceır satın alıı,ıacak hizmetleı,e ilişkin siizle şnıe 1al,ıınak .sözleşme
ticreıi belirlenıek ve sözleşıııe iicı,etini ödeınek için ı tinetinı kıırıılıına 1etki verilmesiıre.

g) Yönetin,ı r,e Deı-ıctleıı,ıe Kıırı.ıllarının raporlatınııı göriişülıncsi r e aklanınası
h)Yiinetiın Ktırtıluııcıı lıazırlanan çalışnia progı,aıııı r c biitçe ijnerisinin

giirüşiilerek. avı]cn },a cla değiştirilcrek karara bağ laıııırası ı-ıa.

ı) Taşııın,ıaz ı,ı-ııllırııı sırtıır alıırması r a da ıııevcııl taşıı]ı],ıırz ıı,ıallarııı satılması
konusunda yetki \ ı:rilmcsi
j) Anaçlaı,ı dt)ğrtlItusunda lhali\ et göStennek üzcre iktisadi işlctn,ıe

kı-ırnrak. toplaını nakit ıı,ıt-,vcuduı,ı 1üzde kırkından tazla olnraıı,ıak kal,dı1 la
sinai re iktisadi teşcbbiislere vatlrlm 1apnrak için karar alırrak. Arrıca
Scııdikanııı nakit gelirleriniıı 1,üzde beşini aşn-ıaınak kal dı1 la. siısl al anıaçlı
iş lerde

Jrarcaııra yapırıa hususuııda yiinctim kı.ıruluıra yetki veıınek,

k)Scndikanın f'esl-ıiı-ıe ,,,e lesih halindcki nıal varlığıırııı r]cı, riıre karar
verilnıesi.

l) Serıdikanın tilesi bulunduğu kt,ıı-ıf'ederasl,t,ııra gönclerilccck tlelegeleı,iıi
seçilıııesi.
ırr)Şubc açnıa 1a da bu konuda Yöıretiırr Kuı,tıluııa 1ctki reı,ilınesi. şubeleri
birleştiı,ııre ra da kapanraıa karar rerilııesi.
n)Giindeı» hakkındakı ıı,kl if']cı,i r e giindenıdeki nıaddeleıi karaı,a bağlaınak:

Yönetim Kurıılunun Oluşumu
Madcle 2j- Yöııctin,ı Krırı.ıltı (icırcl Kııtulıı iil,eleriııin ıııasııtlıı,ı scçcceği 5 (Beş)
asıl iiledcııoluştır.Arı,ıcaasılIaı,labirlikteledekiil,esa1 ısı l3cş iil e olarak seçilir,

Yöırctinı Kııı,ıılu scçin-ı soI1tıcLıı,ıLıı-ı tcbliğinden itibarcn Liç giin içinde eır 1,aşlı
tilenin başkanlığıntla toplaırarak. GENt-.I- BAŞKnN ve (il-.Nl-L SEKRETERİNİ
Seçcf.
Diğcı, sekreteı,likl,.,ri gen.-,I kıırrıl karaı,laı,ı cloğı,rıltı.ıstıııda ı,ılıışlııı,ııı.
Gcırel \leı-kez Yijıcıiııı Kııı,ıılııııı.ıır göı,erleri sekreteı-lik l,ıiçiıııiııtic tliizeıılcııiı- r,e lrcr
sekı,eterliğin [ıışıııı [,ıiı,riiııçtiııı kııı,tılıı [iresi gencl ıııcı,kez sckı,eıcı,i ıılaı,ak seçiliı,.
![crkez Yiinctin-ı Kı.ıruIrı gerekli görülen halleı,tlc iiçlc [-ıir çoiıınlııitııi karaı,ı ile
g(iı,cı clığılınııııı r cnidcn iltizeırleııebi l i r.



Senclikal ı ıı-ıerkcz 1önetiıır kurulu olarak GENEL BAŞKAN tenrsil cder.

GE}..]EL I]AŞKAN'nıı-ı bı-ılı-ınıııadığı durtımlarda Geırcl Sckrcteı,. Genel
Sekreleı,iıı btıltıırmadığı duı,umlarda isc Yönetim Kurulunun bcliı,lel eceği bir
yönctiııı kurulu üyesi yetkiIendirir.

Geırel Mc,rkez Sekı,eteı,leriııin heı,hangi biı,iniıı 1oklıığu halindc ıeı,inc ıekalet edecek

1,iiııeıiıır kurultı üyesi. Genel Sckrclcı,in öırcrisi üzerine \Icı-kcz Yiiırcliı,ıı Kuruluırca
kaı,arlaşl ırılır.

yönetim kurulunun Görev ve yetkileri
Madde 24- Yiiıretim kurulu. Sendikaııın Genel Kurulundan sonra gelen en }etkili
karar vc 1tiriitme organıdır. Merkez Yöneıim Kurulu Seııdikal ü ttizüğünün verdiği
yctkilcr çcrçoı esiııde yönetir vc :

a) Sendika1 ı Kanıul a. sigortacılara r e öteki kişilere karşı tcınsil edcr.

b)Başkanlaı, Kurulunun öııerileriııi rle dikkate alarak sendikaıııır çalışına
prOgranı lnl },apaI-

c) Sendikaırıır gelir gider hesaplaı,ına ilişkiıı işlcmleri 1apar.
d)Gelecck döncnıc ilişkiıı çalışma pı,«ıgı,anrı r t, biitçei i hazırlavaı,ak Ceırel Kurula

Sunal-_

e)Diincnı ctkinlik raporunrı hazırlal,arırk (ienel Kurtıla sunar.

f) Genel Kuruluı-ı beliılediği esaslaı,a göre persoırel istihdanr cder.

g) Genel Kurulı-ın r.erdiQi 1,etkil,e dalanaı,ak şrıbe açırral a kakır verir.
h) Öliinı istilh. nakil disiplin cezası ve benzeri ırcdenlerle ştıbe ) tjnetiıı1 kııı,ııltı sa1 ısının

azalıııiısı. 1cdeklerle taııraıırlaıııııaıı,ıası r c bu nedeııle toplantı çoğtınluğtını.ııı 1 itiı-ilıııesi
haliıdc ilk genel kı.ırı.ıla kadar şııbe geçici 1önetinı ktırıılu gt)ı,er lcndiırneı e karar r erir.

i) Genel Kurrılca vcrilen 1,a da vasalarıı-ı \,e ttiziigün 1,iiklediği göre,ı,leri 1apar.
j) Sendika çalışııralarıııın düzcnli },iirüttilnıesi için disiplin ve cleıretleme kıırulu

1,iinctnıclikleri hariç 1örıetnıelik ler hazırlar r,e ü iirüıiiı,.

Yöııetinı Kurulunun Çalışma Esasları
\4addc 25- \'iinctiıı Kurulu, GENEl- BAŞKAN'nıır Başkaırlığında cıı az on beş

gündc bir salı çt,ığuırlı.ıkla tılağaıı: (ieıiel [Jaşkaır 1a da ]\,Ieı,kcz Yöııetiıri Kurı.ılu
til elcı,iııiır tiçtc biriı,ıin 1azılı istcği iizı,riıre cılağantistti toplaürır. Kıtılaı-ıların salt

çtığı.ınluğı.ı ile karaı,alır. Yöııetin,ı Kııı,ultı Gı_,ııcl Sekreterin tliğer sekreterlerle
birlikte hazıı,laclığı gLindenıdeki konuları re gerekli g(ıırl tiğii ötcki konuları
göriişülı karara bağlar.
Yijnetiııl Kııl,tıltı (Oplaüıtl }aZlnanllğıııı (jcııel Sekretcı,},a da Onınlı1 (ineı,isi i]zeril,ıe Meı,kez
\'öüıctiıı] KLürulLınca göıerlendiıilcıı l,ıiı, 1,iinctiın kııırılu iiyesi 1,apar.

Yöıletinı Ktırrıltı ril e sar ısı ar rılnıalıı, sebcbi1,1e 1,edekleı,in tlc gelirilır-ıesiırden
soırra tir c 1aı]l sa\ ısüılüı1 \ arısıııdan tltişıı,ıesi halirıde 1iinetinı kuı,ulu tii eleı,i 1a da
d!,ü1!,tlcn]c kıırı.ılı.ı taı,allndaıi. biı,ıl,içiırdc Gencl KurulunııI] toplıı-ıılrasü içiı-ı çağrı
1 apı lı r.

D!,ü,ü!,tlcn,üc rc I)isiplin ktıı,rılları []rc saı ılırı,ııııı-ı 1irrıdaır aşıiı rltişn,ıesi lıalincle dc
ııı ııı esaslır ur gtılaırıı. Bu htiktiıı,ılcı, şubeleı, içinclc geçcı,lidiı,.



Deı-ıetleıne Kurulunun Oluşumu
Maddc 26- Denetlcıııe Kurulu, Gene] Kurulun sendika üycleri arasından seçtiği 3

([jÇ')Asll ve 3 (ÜÇ) yedek iiyeden oluşrır.

Denetleme I(urulunun Görevleri ve yetkileri
Maddc 27- Deneıleme Kuru|unun toplantı },eter sar,ısı kurul ü} e sı\,ıs|nııı
saIt çoğunluğrı. karar veter sa\,ısI toplantü!,a katılanlaı,ın salt çoğunluğudur.
Dcnetleme Kuı,ulu. Yönetiıı-ı Kurulu çalışn,ıalartnınıIlı vasalara. tiiziiğe ve Genel
Kurtıl kararlarıııa. harcaı,ııalarııı bütçe esaslarına ııl utıır ıılup olmadığını denetlcr.
Olağan denetlen,ıcler dört ay,da bir ve geııel kurulu ttıplanlıları (iırcesiırde 1,apılır.
Y(jnctim Kurulııııtın ve sor[ışturı]ıa ncdeni1,1e Disipliıı Kı.ıı,uluııuıı isteği ilc
olağantistü denetlenıeleı, 1,apılabilir. Deırctleırıe Kıırtılu:
Her dcnetlenre scınunda Yönetim Kuruluna. toplaırdığıntla Genel Kurula ,gereklı
gijı,tirse soruşturnra isteır-ıi1,1c Denet[enıe Kurtıluııa ı,apor rerir. Yöııctinr
Kı.ıı,ulunun isteıni üzerine şubclcri deııetlel,cbilir. Denctleııre sonuırda gerek
gijriiıse olağaıri.istü genel kurul önerisi 1,apabilir.
Yiincıinı Ktıru]tı stircsi içinde bıı istcğe iılıınıIıı ceralı \ L,ı,ıııezse_ 1argı ırılıı açıktır.
Yasılırda. tüziik \ c ] iilretıııeliklcrde beliııilen diğeı, giircı lcı,i dc 1apar.

Disiplin Kuru Irınun Olı"ışumı"ı
Maddc 28- [)isiplin Kuı,ı,ılu Cenel kurı.ılıın Seı-ıdika til e le ri arasındaır seçtiği 3

(İlÇ')Asılıe 3 1ÜÇlledek iii,eden otuşur. Disiplin kurulu, seçiındeır sonra en gcç
bir hafia içiırdc en yaşlı ül,eı-ıiır başkanlığında toplanatak ül,eleri arasında iş
biilünıü yapar.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Vaddc 29- Disiplin kı-ıı,uluılun toplantı } ctcf sa} ısı kurul ül,e sırl,ısının salı

çoğunluğrı. karar r çter sa} ısı 1oplantı},a katılaırlarıı-ı saIt çtığuı-ıluğuduı,.
Disiplin Kurulu. ıiiziikıe beliı,lenen aıııaç rc ilkclcrc al kıı,ı haı,ckct eden Liı.e re rijneticileı,
hakkında softı§tLıfıııiı rapaı,. gcı,ckli göı,iirse tilclikten çıkaı,ıııalıgeıektircıı drıı-ı.ıırı la rd a

Gcırcl Kı.ıı,ul'a

rap()flıııLı sunar. [lr clikten çıkarına Genel KuruI kararı ile getçekleşiı,.

Disiplin Kurulu. \'ainetiün Ktıruluı,ıı-ııı r,e ştıbcleriıı keııtli tlisipliır kııı,tıllarıırıır istcırri
tizeı,inc şubelerlc ilı:i li sortıştıırnıir 1 apabiliı,,

[)1,cl ikten çıkarnıa dışındak i disiplin cezalaı,ı şı.ınlardıt.
A) Ihlar B) L]]arnrı B) 1-er [-ıilı (Kııraıııa)(') l)ara cezalaı,ı

Genel Sekretcı, ve Görevı
Maddc 30 Geııcl Sekı,eter. Scndikaı-ıııı cn iist dtizcytleki görcvlisi olup biitiin
raklini re çalışı,ı,ıısıı,ıı Sendikal,a a\ırıI \L, talısis ctlcr. Sendıkıı lhaliyctlcrini
ılıe\ zuat. ana tiiziik. 1"önctnıclikler rc tııgııılatca alııııır karaı,lar çcı,çeresintlc
1,üriiı,tür ve Yijııctiııı Kurı-ıluıı'ca r erileıı 1ctkilcr çerçcı csiırde Seırdika'1 ı tenısil.
iııızıı,ıı rc ilzanı clnıesi krııırılaı,ıııc]a ]-ıaı,ckct ctleı,. Cicncl
Scküclcı,_ \ tıkafıdiıki lhıliletlcırlcıı tlola1 ı Yiincliııı Krırtıltıııı kaı,şı sııtıııııltıclıır. (ieııel
Sekı,eteı,iıı işe ılııııııısı re istcıı tızıklastıı,ı]nıısı \'(iııeüiın Kııı,tıltı ıarallntlııı ııl,ıılıı,, (Jcııcl



Sckıeteü,},öı]ctinı kıırıılıı toplantılıı,ına iştiıı[ cder. ancak oy kullaııanıaz. Genel Sckreter
a1 lık ihalilcl rapcırları ile iiç ar lık nıuıakkal bilançtıIaı,ı en geç ilç alda biı denetlcııc
kıırıılıı iirelel,inc göndcı,iı,. iç deneıiıni gencl sckretef },iiriitiir. sendikanın lııe\ Ztıat \ e

evrak. belgelerin takibi re scıııtıçlarını tetkik \c tahkik eder re bıı ktıırıda Genel Başkan
ile Yöıretiın Ktıruluıra bilgileri aktanırakla soruınlı:ritır,

Bürolar
Nladde 3l- Scndika anıaçların g.eı,çekleştiı,ınek. thaliyct ve tcşcbbiislerini yüriitınek
için. Yönetinı Kıırtılrıntııı karaı,ı ilc Genel Sekı,etcrc t,ıağlı geıeği kadaı,biiltinı ıe lıiiro
kıırabilir. Bij liiın lerin r c [ıiiroların 1 iinetinı r e denctiııı ıısıılleı,i ç ıkaı,ı lacak r,önetınelik le

diizcnleırir,

ıV- MALI }{UKUMLER

Gelirler
Madde 32- Sendikanın gelirleri
a)

b)

c)

d)

Ul,eierintlen a lacağı iilelik aidıtı
N4evzrıııta göre 1,apılabilecck thalil,ctlcrdcn sığlanacak ge] irleI
\levztıatla belirtilcn bağış 1ısaklaı,ının dışıncla kalan bağışlaı,

]\,1ali rarlık gclirlcri. Ana tiiziik ve cski \ijnctnıeliklcı,ı.ırarıncı teshil edilecek
para cezası. geciknıe zaırıırrı gibi gclirlcr. ınal varlığını oluştutan değerlerin
devir tesIııır re satışlarııidan doğaıı kazançlar.

Üyelik Aidatı
Macldc 33- Sendikal a giriş için belirleıicn aidat tJ00 lira tılup. aylık iil,c aidatı 25

lira tılarak belirtilnı iştir.
Yapılan Geırel kuruI or lanıasında lıl e aidatı o1 çoklıığu ilo kabı-ıl cdiln-ıiştir. Giriş
Aic|ılını ilye.+ (döıt )cşıt taksitle ödcl,elıilir, Geııcl Kııı,tıl giriş ı.e iivelik aidatını
azaltabilir vc 1,iikseltebılir,

Gel irlerin Bankaya Yatırılması
Madde 3.1- Sendika biittiı-ı nakdi gelirlcıini bankar a \ atırn]a zofııı]dadır. Scııdika
gclirleriniıı haııgi bankııl a r er a bankalaı,a vatıı,acirğl Y(jnetiır-ı Ktıı,ulu taı,atlı-ıdaır

tcspit ediliı,. Zorı-ıııIu giderlcr içiır Scırdikınııı kasasında tutulacak ııakit nrcvcudrı
Gcnel kurulca beliı,lenir.

Mali Deııetiıı-ı
Matlcle 35- Sendikanın gelir r c giclerlcriııe ait nıali clcıretinılcri heı 1ıl 3568 sa1 ılı
Scı,[,ıcst ıııul,ıısçLıcci rc ırıali ırıiişır,iı,lik rc veırıinlinrali nıtişıi,irlik kaıırıı,ıuııı giiı,c
clcnctinı r etkisiııe sahil,ı r enrınli nrali ıı,ıiişır iı,lcrce 1apılıı,. Btı clcnctinr r alıılnıış
olıııası^ deı,ıctleı,ııe ktırı.ıltıı-ıuır ı iikiim liiltiğiinii t,ıı,tatlaır kaldıı,ıııaz.



Mal Bildiriıni
Madde 36- Scıdika Yiiııctinı Krırı.ılıı Başkaırı rc iiıcleri gtıteıe seçildikteıı sı,ını,aki iki
ay içinde kendiletinin^ eşIerinin. relaletleı,i altındaki çocııklaı,ıırın nıal ı,arlığı
bi]dirinıini 362tl salılı N'lal Bildirinıinde Bıılıınıılıııası Kantıntı ıe ilgili 1önetııelik
h iiktiınleri ne gajrc \ efıı]ek zorııırdad ıı,,

Sendikaııın tutacağı defterler
Madde 37

a) Ül,e kal,ıt delleri
b) Sendika ül,e ka1 ıt tişi dosl a ve btı konııdaki bilgisal ar kal,ııları
c) Geııcl Kıırııl, Yiinetiıı Kı.ınılıı. Denetleıı,ıe Kunılu, Disiplin Ktırıılıı kararlarıııın

r ızılıca!:ı kıı,aı, dclicrleı,i

d) Ü1elikten avrılaııIarın dosl.,aları

e) Gclen giden er rak dosl aları
f) Gelen Giden er rakların dosl aları
g) Ödenli, yevmiye. cırvanter. dcfieri kebir dcllerleri
h) Geliı ınakbuzları r,e bunlaı,ıı-ı zimnıet kırl,ıt defteri. giden crakı r,c bun]arın

saklanacağı cltısr alar. Şubc re şu[-ıclcrc bağlı birinılerde bı.ınlaıdaıı
lıangileriııin tüııulacağı 1iiırctnıelikle a} ı,Ica belirleıliI.

SEÇIM
Madde 38 - Sendika nrcrkez.şııbe ve ştıbelerc bağlı birinılerin gencl kı-ırullarıncla
gizli oy açık tasnif sal,ım ilkesiıre tıl,rılur.

TUZUK DEGIŞIKLlGI
Madde 39 -ltizük dcğişiktiği için 1,apılacak Gcnel Kurul toplaırtı ırisabı ül e

vcla delcge savısının salı çoğtıırluğtıdur ,",e ıııadde için bu 1,iindeki o1tı1,la

gerçekleşir. (ieı-ıel ktı ruItı ır toplantı \ elef sa\ ı s| ü},e \ eJ,a deIege tanr sıı1 ısınıır salt

çt,ığı.ınlıığudur. İlk toplanlıda \ etcI sa\ ı sağlaııaı,ı,ıazsa ikinci tr,ıplaıııı cıı çok tıır
beş gün soıırar a bırakılır. Bu 1oplanlı}a katılanların sa),ısı. ii\e ı,cla clelege taıri

sa) ısının diirttc birinclen az olaıııaz.

FESIH
lVladde,10 -- Sendika ül c r c clelegc sa\ ısı|ı|ı] cn az tiçte ikisiıriır hazıı, bultıı-ıclıığtı

Geııel Kuı,ultla f'esih. kaı,arı alınabilir. Karar için salt çtığuırlıığun 2,'3i.in

sağlananıatlığı l-ıalde Scndikaııııı l'eslriıre kaı,ar rcrebilıırck içiır üle ıcla delcgc
laı,ü1 sa\üsııı|üı l/.3 iiırtin katılıırıı1 la 1apılacak ikiı-ıci toplantıda til,c rcla dclegc
sı\ ısının l -{ iiırdeır ız tılnıaıııak şaılı1 la toplantı1 a katılırnlaı,ın salt çoğııııltık or u

ilc t'esih iil,clik ilc üycliktcır çekilıııc karaı,ı ırlıırıt.



tvtalBildirimi
\faddc ]6- Scndika Yiiııctiın Kıırulu Bışkıııı ve ür eleri lriircre scçildihıen sonraki iki
ı1 içindc kcndilcrinin, cşlcrinin. vcla.r,eıleıi alıııırI:rli çtıctıklırıınııı nraI varlığı
hildiriınini j62E say-ılı Mıl Biltlirinıinde Bulunııhııası Kaıııııııı re ilgili 1ıiııcııııcli|,
lıiikiinıleıinc göre ı,enııek ı(rrtııı(lit(lır.

Sendİkanın tutacağt defterler
\ladde 37

a} [İl,c kayıı dcileri
b) Sendika iiye ka!,tt tişi dosya \,c bu konudıki lıilgisa;,ar ka1."ıtlırı

c) Ccıcl Kurııl. Yöırcıinı Kurulu_ Dçııı:ılcnıc Kurulu_ Disiplin Kurulu \iıraılurınııı' 
_ı azılıcığı kanr de l'lcrlcri

d) ('li,elikıen a},rı lan lirr|n dtısvaları
e) Cülcn gidcn cı,rali doslaları
f) Cclen Gidcn cvraklıırın tlırsr,aIarı
g) Ödcnti. 1cvırirc. cn,ı,antcr. dcftcri kcbir dctl.,ılcri
h) Celir nıakbuzlııı ve brııılann zinımct ka},ıt dciicri. giden critkı \c btınlann

saklınaca!ı d(lsyılar. Şııbe ve şııhclr.re h:ıglI biıiiırlerde lıunlardan
lruıgilcnnin ıutulacağı 1.(iııctnıclikle a1 rıca bclirlcırir.

SEÇItvl
Nluddc j!{ 

- Scndika nıerkez-şubc ıc şı.ıbclcre bağlı birinılcrin ceııel ktırullarında
gizli o1-açık ıa_sırif sal,ı ır-ı ilkesine tır-ulur,

T[JZUK DEGIŞIKLIcI
ivladde -i9 - I'üziik değişikliği için 1,apılacıık Cenel Kunıl topIantı nisabı üle
rcra .ielcgc sa}ıs|ıuo salt çoğıınluğudur ıc ıııaddc içiıı [,ıu rönileki o1,u1,Ia

ucrçcklcşir. ceııcl kıırtıltııı topliınll yctcr sa),tsı iir e !cl,u deleue laılr sı) lslılllr salt

çoiunltıguJılr. İlk ıtıplantıda )etet sa),| Jağlanımazsa ikinci ıoplaırtı .n çok on
bcş gün scınrar a bırakılır, Bu ıoplıınıı} a kıtılanlmn Sa\,ısı. ü\,c Ve!,a dclcgc tanı
sa\ ısıııııı J(irıt( birin\.len ıv t,ılaıııaz

FESIH
\,ladde -i(ı - ScııtJi}.a iil-c rc dclcqc sa} ısının cn:.rzüçtc ikisiı,jıı hızır hulunduğu
Gencl Kurulda lcsih- kararı alınahilir. Karar için salr çtığunlıığıın 2ı]iiır
sağlanirnııdığı hılde Sendikanın t'eshine karaı vcrebilnıek için üJe velı dı,lege
ti],In siı\,]sınIn l -i ünün kaıılınıır,la 1apıiacık ikinci tııplantıdı gı"- ıcra Jclc.]e
sa\jısıntn l ,-l ünJçn az. o]ııaınık şütı1 la lopliınıı\ iı kaıılınliırıiı salt çoğuırlrık or ıı
iIe l-esih ü.ı,.,|ık ilc iil,elikıen çekilnıe kararı alınır,

QıdLEşNE.c Rıd\ an ,.\li Ciirkan
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