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ANA TÜzÜK

ı'ADDE 1 - sEı{DİKAı{rı{ ADr Ye xtsA ADr:
1. sendikanln adl: Ticaret Ye Büıo İşverenleri Sendika$'dlr
2. sendikanln klsa adl: rİgİsaır.

ı,IADDE 2 - SEı{DİKAı{ıı{ GEı{EL MERJGZİ:
1. sendikanln Genel Merkezi seyrantepe ı{ahaııesa sib sokak no:8 kat ı

Kağıthane / İstanbuİ 'dur sendıka Genel Merkezlnln llden ile nakl|ne, Genel Me*ez

Genel Kurulu yetkilidir.

2. İslanbul içinde adres değişikliğine, ilgili makam ve mercilere bilgivermek kaydryla sendika Genel

Yönetim Kurulu yetkilidir.

ı.IADDE 3 - sEılDiKAı{Iı{ FMLiYET GÖsrercceĞİ İşxoı-u:
sendika, sendikalar ve Toplu iş gizleşmesi Kanunu'nun 4. maddesinin (1). Flkasında belirtilen ekli (1)

sayılı cetvelde gösterilen ıo sjra numaralı "Ticarct, büro, eğiüm ve güzel aınıdar, bkolunda
kuruludur.

ılADoE 4 - sEı{Dİı(Aııtıü GA,,E Ye İLKELERi:
1. 

' "---- 
iİBİş lnsan ııaı<lanna, ewense| ilkelere, anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas ahr. Ülke

bütiinlüğüne içtenlikle inanlr. Üyelerinin hak ve menfaatlerini kabllmcl, çoğulcu v€ ö2gürlükÇü _d€mokrasi
İnıayş'içlnoe en etkin bir şekilde korumay ve geli*irmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği en yüce

değer- olirak kabul eder. Yoksulluk, cehalet, işsizlik ile mücadele, sosyal adaletin gerçekleŞm€si.. ve

tiyğı"rinin 
"n 

iyi düzeye ulaflnas için çihşmayı temel amaçlanndan sayar. Bu amaçlanna ulaşmak iÇin ilkeli

ve kararll mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

2. sendikanln amaq; gene| işkolunda faaliyet gösteren üyelerin, hak ve menfaatlerini tüm yasal

zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geli*irmekür. ote yandan üye

işverenlerin insan onuruna yakışan azami kalitede hizmet sunmalarını deneüemek ve bu kalitenin

korunma9nl sağlamakla yükümlüdür.

3. Bu amacın gerçekle$irilmesi için, Devleün Ülkesi ve Milleti ile tiilünme2 büttinlüğünün, Milli

Egemenliğin ve cumhuriyetin korunma$, Atatürk İlkelerinin yaşatlmasl ve Demokratik ilkelerden

aynlmadan faaliyet gösterilmesi asldlr.
4. Üyeıeriiıin geıeceğe güvenle bakmalannl sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istisman

önleyecek tedbirleri almay, tekelle§meye karş mücadeleyi,
5. insanı temel oğ6r aıanıbıaıİt kabğl eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, temel insan hak ve

özgürlüklerini savunmak Ve geliştirmek için mücadele vermeyi,

6. İşkolunda; mesıeı<i ve teknik eğitimi il€ nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi Çağlna hazlrlamayl,

ekonomik, sosyal ve kOltürel ihtiyaçlannl gidermeyi,

7, ,6n, ıİç cins, renk, aile, mezhep ve siyasal kanaat fark gözeğnekizin kendi değerini, mangr'i

mesuliyetini ve bplum hayatlndaki görevini bilen yufüaşllk bilincinin gelişmesi için çallşmak,
8. ıoplumsal sorunlar karşısinda sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymay ve bunlann

mücadelesani yapmayl,
g. Üyelirinin hakknı, sosyal adalet, sosyal güvenlik, hürriyet, banş ve insan haklan Ve sendikanln

temel amaçlar uğrunda yapacauarı mücadeleyi hiçbir fedakadlktan kagnmadan desekler,
İıoor s'- sıİoixıİıİıı verKi ye rAALiyErLERi:

1. Meyzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki Ve görevleri kullanmaktan baŞka

endikanln başhca yetki ve faaliyederi şunlardlr:
2. Toplu lş siizleşmesi akdetmelç Phşma banşını kurmak ve devam ettirmek, işkolundaki iŞ/erenhri

sendika çatls| alilnda toplamak amacMa Türkiye çaEnda faaliyette bulunmaktadlr,

3. 'Üİ"ı"İinln meİle1l blıgilerlnİ artıncak ıİıllli tasarruf ve yatınmın gelişme§ne, g€rçek verimliliğin

arğnagna iizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağllk ve spor tesislen, kütiiphane, baslm iş|eri
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için imk6nlar sağlamak, üyeler ile aile ferueri için aiğrenci yurdu, dershaneler ile 4itim ve dinlenme

amaclna yönelik kamplar için gerekli yatlrlmlan yapmak.

Toplu iş uyuşrnazllklannda, ilgili makama, ardbulucuya, hakem kurullanna, iş mahkemelerine ve

diğer yargl organlanna başvurur, temsilci gönderir,9örüş bildirir.

Qİşma hayatndan, meyzuattan, toplu iş sdzleşrnesinden, örf ve adetten doğan hususlarda, dava

açnr ve bu münasebeüe açllan davadan ötürü husumete ehil olur.

Ferdi iş ilişkiıerinden doğan uyuşmazhklarda, üyelerine yardlmo olur,

Lokavta kardr verebiıir, idare eder, lokavtl kaldlrabilir.

Grev ve lokavt fonu kurar, grev veya lokavt halinde bu fondan Genel Kurulca kabul edi|en

yönetmelik esaslan dairesinde üyelerine aidemede bulunabalir.

Mevzuat hükümleri dairesinde amacly'a ilgili milli ve milleğeraras kuruluşlara üye olatjlir veya

bunhnn toplantllarlna katülabi|ir, kanun ve uluslararas anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara

temsilci gönderir ve ıley:uat hükümleri daireainde amaoyla ilgilı milli ve mlll€d€raEal

teşokküll€]in olıİşumunda ye] rlat ilir, kurucu olabili],
ghşma meyzuatl, işveren-işçi ilişkileri, yönetim, Verimlilik, beşeri ilişkiler, i9 değedendirmesi ve iŞ

güvenliği gibi konuhrda, üyelerine ve üyelerinin mensuplarlna bilgi verir ve hl amaçla kurs semaner

konferans ve benzeri toplantlar tertipleyebilir, tertiplenenlere katlabi|ir.

iş kolunda adil dengeli ve bilimse| ücret sisteminin kurulmagnl sağlamak ve daha iyl çihşma

ortaml yaratmak içan çaİşmalar yapar veya yaptlrlr ve aynca amao ile ilgili konularda an$ırmalar yapar,

İş güYenliğinin sağlanması için çaİşmalar yapar, ilgili mercilerce yapllan çaİşmalara katlhr,

üyelerine iş güvenliği tedbirleri hakklnda bilgi verir, gereğinde tedbirlerin allnmas|na yardımcı olur ve

sonuçlannl izler,

Bağlşla bulunmamak şarüyla üyelerinin kooperatif kurmalanna yardlm etmek ve nakit

meırcudunun %lo'Undan fazla olmamak şartryla harcama yapmak,

Üyeleri için mes|eki eğitim, bilgi ve tecrübe kazandlncl çallşmalarda bulunmak ve bu i$er iÇin nakit

mevcudunun %lo'undan fazla olmamak şartlyla harcama yapmak.

Nakit mor'cudunun oı6,to,1ndan fazla olmamak kaydryla slnai ve iktisadi teşebbiislere yatnm

yapmak.

Gaye ve ilkelerinin gerekirdiği her nevi mülkü edinmek, edinilen mülkler ile ilgill her türlü

tasarrufta bulunmak.

Yönetim Kurulu karan ile nakit gelirinin %lo'unu aşİnamak kaydryla sosral amaçll harcama

yapmak.

Tüzel ki$ ohrak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

sendika faaliyedeiinden yaradandlrmada üyeleri aragnda eşitliğe uymak zorundadlr,

ı,IADDE 6 - SEı{DİKAYA ajYE oLı,tA:
ıj sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda faaliyette bulunan bir İ$,erinin gerç€k vğya tü2el kişi olan

işverenleri sendikaya üye olabillr. Gerçek ki$ olan işl/erenin fiil ehliyetine sahip, fiilen çal§lyor olmaslJe

szız sayıı Türk ieza'Kanununun Sj.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, _zimınet, irtik6p,

itişvet, tıırsızııt, dolandırıcılı! sahtecililç güveni kötüye kullanma,_ hileli iflas, ihaleye fesat kanşbrma,

edimin ifasına fesat kan*lrma, suçtan kaynlklanan mal Var|ğl değedenni aklama ve ka9kçlhk suçlanndan

blrlnden mahkümlyeti bulunmamaiı 9arttr. Gerekli koşullara haiz bulunan gerçek Veya tüzelkiŞi iŞYerenlerin

Sendikalar ııe Topl'u İş Sözleşmesi Kinunu ve ilgili diğer meü.zuata uygun ohrak yapbğı üyelik başvurulan;

Başvuruda bulunarr işverenin faaliyetlerinin Sendikanın bu Tüzükte belirtilen amaÇları ile uyumlu

olma§,
Başvurunun sendika yönetim kurulu,nun üye tam gylslnln salt çoğunluğu ile kabul edilmesi

şartlannln bar arada gerçekleşmesi halinde kabul edilir.
ij Üi"ı"r, sendika aia-tüzü-ğü ile ana tüzüğe göre qkanlan yöneğneliklerde yer alan hükümlerin aksine

hareket etmeyeceğin i kabul etmi*ir.
u buluırduğuSendika iiyelik b.şyurusu, işyer€n b]afrndan, iryeri nİn Y€ya icetn€_nin kurul

olarak Yapıllr. lrv€ranin taızel klşiliknda faaliyet giisteİen
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olma§ halinde yetİili oİganln almış olduğu ka]ann örneği başvuruyr 6kleniİ. ilveİ€n
sendik 3lna yapllan üyelik başYuru§u sondika taraflırdan e-deYl€t kaplsl üzerinden bakınlığa
bildiriliı. Uyelik başvurusu, sendika taraflndan otuz 9ün içinde reddedilmediği takdirde üyelak talebi kabul
edilmiş sayllr. Hakll bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kahll edilmeyenler, bu karann kendi|erine
tebliğinden itibaren ofuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin karan kesindir. Mahkemenin davao lehine
karar vermesi halinde üyelik, ret kardnnln aİndğl brihte kazanllmlş sayıllr.
4) sendikaya üye olmak serbestir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya vera olmamaYa zodanamaz.
6) Üyeler, ana tüzük, yönetmelikler, genel kurul kararlan ve genel yönetim kurulunca aİnan kararlara
uygun hareket etmeyi kabul ederler.
7) İşeren veya işVeren veki|i sfahnl kaybeden|erin sendikadaki üyelikbn ve görevleri, bu sıfatl
kaybetikleri tarihte kendiliğinden sona eİer. Tüzel ki$liği temsilen işveren Vekili sfab ile işveren
sendikalaflna üye olanla(n sonradan bu sfab kaybetmeleri halinde, tüzel ki$liğin sendikaya üyeliği
düşmez; işVeren Yeklinin bu gfada sendika organlannda üstl€ndiği görevler, başlG bir işleme gerek
kalmakslzln ke,ndaliğjnden sona erer,
ı,IADDE 

'- 
uYEuKTEı{ çEKıLı.IE;

Üyelikten çekilme ihtiyaridir. Ancak, çekilmenin aşağdakj hususlara riayet edilmek suretiyle yöp|lmasl
gerekir.

a) Her üye, ğDevlet kaplg üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten
çekjlebilir. E-Dğrlet kapls üzerinden yapllan @kilme bildirimi eleKronik ortamda eş zamanll olarak
Bakanhğa ve sendikaya ula$r.

b) Çekilme, sendikaya bildirim taİihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanlr. Çekilenin
bir ayhk süre içinde başka bir sendikaya üye olmag halande yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde
kazanılmış sayılır.

c) Üyelikten çekilmenin hüküm doğuncağl bir ay sonuna kadar üye, üyelik aidatlnl iidemek
zorundadlr. Üyelik aidatının peşin olarak allnmag halinde, üyelikten çekilen işvel.enin, ddediği aidatn
kendisine iadeJini talep ve dava eğne hakkı yoktur.
ı,IADDE 8 - ırYELlK HAKKııu XAYBETı.IE:
1) sendika üyelerinden;

a) sendikanln Kurulu bulunduğu "TicaneÇ biiro, eğitim Ye güze| sanaüaf işkolunda kurulu bulunan
sendikalardan birinin kurucu heyetinde, yetkili organlannda veya he*ıangi bir biriminde göreüi olduğu
tespit edilenlerin,

b) sendikaya taahhüt ettiği aidentilerini, geçerli bir mazereti olmakEln, bir yl| içinde |ki defadan fazla
d,demediğa sendikaca tespit edilenlerin,

c) Ana tijzüğün 6. maddesinde, sendikaya üye olatilmek için gerekli olduğu belirtilen nitelikleri kaybedenlerin,
üyeliklerinin düştüğü Genel Yönetim Kurulu karan ile tespit edilir.

2) İşveren veya işveren vekili sfatnl kaybedenlerin sendikadaki üyelikleri Ve g6reüeri, bu sıfatl
kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer.
3) Tüzel ki$liği temsilen işveren vekili slfah ile işveren endikalanna üye olanların sonradan bu sfab
kaybetsnelen halinde, ti.izel ki$liğin sendikaya üyeliği dü9mez; işveren vekilinin bu sfağa sendika
organlaflnda üstlendiği görevler, başka bir işleme gerek kalmaksEln kendiliğinden sona erer.
ı,IADDE 9 - ırYELIKTEı{ ÇıKARıIA:
Kanun, Yöndnelikler ve sendika Ana Tüzüğü'ne aykn harekette bulunan, ilgili maddedeki fialleri işleyen
sendika üyeleri, genel kurul karafl ile aşağldaki usuller izlenerek üyelikten ihraç edilir;

a) Bir üyenin sendika?an çlkanlma kararl, Disiplin Kurulu'nun yaptlğl inceleme sonrag halrlayacığl
rapor Ve 9örüş üzerine ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul taraflndan verilar.

b) Durumun ağır|ığına bağh olarak, Yönetim Kurulu çlkarllmag istenen üyenin üyeliğini, konunun
incelenmek üzere Disiplin Kurulu'na havalesi tarihinden, üyelikten gkarma teklifinin Genel Kurul'da karara
bağlanmaslna kadar geçen dönem içan askya alamaz.

c) Genel Kuıulca Üyeliğin asklya aİnma9 halinde, üyenin sendika üyeliği de\ram eEnekle birlikte,
üyeliği nedeniyle sahip olduğu haklan kullanamaz, sendikanln hizmetlerinden yararlandlnlmaz.

d) Çlkarma kararl, çlkafllan üyeye ve Çalışma ve sosyal GüVenlik Bakanİğl'na sendikalar ve Toplu Iş
sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak bildirilir.
ı,IADDE 10 - İHRAcr GEREKTiREı{ HALLER:

1. Ulusal ve sektörel menfaadere, sendika amaç, ilke ve faaliyeüerine aykjn dawanlşlarda
bulunmak

2. sendika ve üyesi bulunduğu konfederasyonun ana tiizüğü ve bunlara dayanllarak

çıkarılan yönetrnelikler ile yetkili organlann kararlanna aykln davranlş12 bulunmak. Bu Tüzükte saylan

,
q

.ı9
4lsTANBUL

201l

yükümlülüklerini yerine getirmemek,

\şvEREa<



3. sendikanln gayesine ulaşmagnl veya gelişmesini engellsyecek eYlem veya ça|lş,natard9

bulunmak. sendikanln amaçlailna ulaşmai ve gelişmesi için yapacağl muamele, faaliyet ve teşebbüsleri

engellemek,
4. sendikay kişisel çlkarlan için kullanmak,

5. s€ndika;ya verilmesi geieken aidat veya sair boİçlan Yönetim Kuru]u,nca. kahJl

edilebilecek bir sebep olmaksızın 3 aydin fazla geciktirmek ve yapılan iki yazlı ihtara rağmen bunları

ödememek,
6,sendikaGenelYönetimKuruluileŞubeYönetimKuruluüyelerihakkndaasll§zihbar,

şikeyet ve bunlan tahkir, tezyif edici beyanlaİda bulunmalç

7. sendiGnl; üyeleri araslnda bidilç dayanlşma ve yardlmlaşmayl bozucu söz, davranl9 ve

beyanlarda bulunmak. sendikanln ve üyeIerinin pref ve itibaanl z€deleyeci davranlşlarda bulunmak,.

8.sendikaslrlannlaçığavurmakveyasendikanlngeleceğinitehlikeyedüşürecekeylemve
çillşmalarda bulunmak,g. sendikanln taşlnlr ve b$nmaz mallannl veya paragnl zimmetine geçirmek, sendikayl

zarard uörağnak.
üvıı.eüır HAK vE yüKüMtütüKtERi
Üyelerin Hakları
ııladde 1ı
iiv"ı*, vr.ıott"kl merzuat, Tüzük ve buna istinaden çlkmlş rahut çlkacak olan yönetmelikler ve

İ,İarrjluİ ç"rçerolnde kendilerine tanınmış o|an tüm haklardan yaradanabilirler,

ÜYelerin Yükümlülükleri
Madde 12
1) Genel Yükümlülükler
üyeler,

6.Sendikanınamaçlannaaykırıvegelişmesineengelolacikniteliktekisözveeylemlerden
kaçlnmayl, sektörün genel yararlannın zedelenmeslne yol açacak nit€like davranlşlarda bulunmamayl, 

...

b. '' sddika ir.ç r" iıı,"ı"rin", rıizuğe uygun ohrak çıkmış Yera çükacnk.olan yönebneİk,

kılavuzvs.hükümlerineuymay,yetki|ikurulveorgan|arcaverilmi§karar|araayklnhareketeğnem€ryikabul
ve taahüt ederler.
2) sendikaYa Bilgi Verme Yükümlülükleri;
üveĞi, seıitorel-itıtivaç ue,n"ntiauerinin gerektirdiği ara$rma ve.,istnti*iklerin oluşturulmasın_da 

'€reklive/veya yararlı bulunan ve ti-ı-iii nitiıigino" 5lmayin tıer ttirlü bilgiyi talep üzerine, sendaka,ya

iu._rolr re_"ue yükümlüdür. Üyelerde-n toplanan bilgiler, öngörülen amaç dl$nda kullanılamaz.

s""a*.r" veya tiyes bEuğu ıirt ı.rirırşrn bu işie görevli özel servısinde toplanlr. Gizli tutulur ve Genel

Çı.r*"ıırn .orr.ırırguni te\rdi edilir: Üyenln işyirine ait. özel bilgi ve rakamlar, send_ika veya üst

İr.lrı" 
"rgu"l."nda-faal 

gOrevler işgal etseleİ dahi. hçbir ,işverene 
veya vekiline gösterilmez ve

;;,i;;;;r. ğu yasarıara ay-kırı tıarekei eden veya edilmesini teşvik eden sendika üyesi, Yönetim

İİ.l, n- Ol.ipli,İ Kurulu'na sgrk edilir. Zarar gören üyenin tazminat haklan sakhdır,

3) Mali Yükümlülükbn;
iivelar iivelik aidatını Tüzük.te önqörülen esaslar dairesinde, Sendikaya zamanında ödemekle_Yükümlüdür,

ijriri,nj" oa"." v"pmayan üyeye, razlh olardk ihtarda bulunUlur_ Ihtarda bulunulmaslna raomen mrcun

ödenmemesi veya yönetim rurıiüna Guuı edilebilir bir mazeret bildirilmemesi halinde, d]trumun ağırlüına

Ağii 
"ü.ı., 

vol,"u. xuruıu taian lıe tıyeıiği borcunu _tıdeyene.kadar 
askjya ahnabilir. Üyenan zamanmda

aai.Jgi iıdat borcu için, T.C. Merkeİ Ba-nkası tarafından belirlenen yasal faiz oranlnda, gecikme faizi

aı,u1ırf 
"ttlrillr. 

Borcun tidenmem€sine ilişkin olarak borçlu üye tarafından yöne6m Kurulu,na bir mazeret

iunuımisı tıaılnoe, mazerebn kabul edilebilir olup olmadığına yönetim kurulu karar verir ve mazereün

ı.iuriii tiııno" üy;nin aidat borcu aidemesini öngördüğü süre sonuna kadar e]telqebilir. Aidat borcunu

İ;J. İ;rrl, orafından kabuİ edilebllir bir se-bep olmaksızın 3 aydan fazla bir süre ddemeYen üYe,

Yönetim Kurulu tardflndan Disiplin Kurulu'na sevk edil'r,

ı,IADDE 13 - sEt{DİKA oRGAııı_ARI:
sendika, Genel Me*ezi, Şubeleri ve üyeleri ile bir bütündür,

r) - GEı{EL ıiERKEZ zoRUİ{LU oRGAı{LAR!:
a) Genel Merke, Genel Kurulu
b) Genel Yönetim Kurulu
c) Genel Denetleme Kurulu

d) Genel Disiplin Kurulu

2) - ŞuBE zoRuı{LU oRGAı{LARI:
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu %,

5
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1)

2)

3)

4)

c) Şube Dendleme Kurulu
d) Şube Disiplin Kurulu
3) - İsrİş^Ri oRGAıüLAR:
a) Başkanlar Kurulu
b) Temsilciler Kurulu
zorunlu orgınlarda iiyelik Şartlarl
MADDE - 14 Genel Kurul'ca organlara yalnlz gerçek kişileİ seçilir.

Fıil ehliy€üne sahip ve fiilen çalışan oerçek veya tiizel kirileı 3endika kuııJcusu olıtıilıı ve
zorunlu oıganlaıda oörev alabili]. 26.09.2004 ta]ihli Ye 5zı7 saylll Türk ceza xanunurun
53,madd6inde belitilen süreler geçmiş olsa bile. zimm€t, İrtikap, rüşv€t, hl]slzlllç
dolandınoİlç sahtecilılç gıiYeni kiıtaiyG kullanma, hileli lfIas, ihal€ye fğ* klnrtma, €dimin
ifa3lna fğat kanştırma, $atan kaynaklanan mal varığı dderlerini aklama ve kaçakgllk
suçlanndan tlıınain minıOhiyeti bulunanalıı ıcırdikı kurucusu olamazlır y€ Gcn€l Kurul
dışindaki oEanlarda aÇllğıı€zlo]. Genel Kurul dlşlndaki organlard seçllen kişilerln bu flkrdda bellrtllen

suçlardan biri ile mahkOm olmalan halande, görevleri kendiliijinden sona erer.

Genel Kurulda, organlara yalnız "Gerçek Ki$ler, seçilir. Bu sebepten, sendika üyesi "Tüzel Ka$ler" genel

kurulca sendikanın diğer organlanna seçilmiş olan temsilcilerini bir başka teınsilci ile d4iŞtiremez veya

seçim dönemi içinde herhangi bir sebeple organdaki görevinden aynlmlş olan temsilci yerine, o organda

başka bir temsilcisini görevlendireme2.
Yö;etim, disiplin ve dinetleme kurulu üye|iğine seçilebilmek için işveren olmak veya "Tüzel Ki$laği" birinci

derecede temsile yetkili olmak şarttlr.
Aynca işverenin medeni haklan kullanmaya ehil bulunmasl, kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş

olma$ şartbr.
oİgan Üy€lıiıinin sonı Erın€3i
MADDE - ı5 organlardaki üyelilç aşağldaki hallerde sona erer:

Genel Kurul'un karar vermesi,
seçim döneminin sona ermesi,
ÜYenin kendi isteği ile aynlmasl,
Üyenin ölümü,
Üyenin ve temsil etmekte olduğu tiizelkişinin, sendika üyeliğinden aynlmasl veya çıkanlmasl,
Üvenin sendikada temsil eEneKe olduğu tiizelki$ ile ilişiğinin kesilmesi.

üienin senoiıaıar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu,nun 6. maddesinde sayılan suçlardan biri ile mahkgm

olması.
Yed€klerin GöreY Almıg
ıııooı - ı6 s€ndikanln, G€nel Kurul dlşlndaki zorunlu organlanndan birindeki üyeliği sona eren kiŞinin

v",İn", c*j rr.ı Seçim tutanağındaki sıralamada o organ için en çol.(, oy almış olan kişi, yerini ahcağı

"rrl 
orgun üyesinin göiev süresinl Emamlamak üzere göreve çağlrlhr. Önceki Genel Kurul'da oylarln eşit

çıkmasi haılnde, eşitler arasnda Gene| yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alan üye göreve

çağlnllr.
ıiADDE 1' - GEı{EL MERxEz GEı{EL KURuLu:
Genel Merkel Genel Kurulu, sendikanın en yüksek ve en yetkili organldlr.
Genel Merkez Genel Kurulu;
sendika c,enel Kurulu, üyelerden oluşur. Genel Kurul bplantlsnda, sendika Üyesi olan gerçek_Ve ti.i,gl 

_

kişiler, kendileri veya yeitıl ı,ıo,ı,ıan bir kişi taraflndan temsil edilirler. Üye ıayısı 101,i aştğı tıkdirde
delegeleıden oluşur.
GeneiYönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri, genel kurula delege olarak

katlhdar.
Delegelerin delegelik sfatlan, seçildikleri genel kuruldan itibaren başlar. Bir sonraki olağan genel kurul iÇin

yaplacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.
Ğenel KuruldJher temsilcinin bir oy hakk vardlr. Temsil durumunda, yetki belgesinin temsilcilerin üyeyi

s€ndika nezdinde temsil ve ilzama tam yetkili bulunduklan şeklinde düzenlenmesi ve üyeyi alzama yetkili

kişi veya kişiler taraflndan imzalanma$ zorunludur.
ı,rlDDE 18 _ GEı|EL MERxEz GEı{EL KuR.ulunu]{ ToPı_Aı{ı,iA usul Y€ ESASLARI:
Genel Merkez Genel kurulu olağan olarak; dört yllda bir Genel yönetim kurulu,nun te9it edeceği yer, gün

ve saatte sendika genel merkezinin bulunduğu ilde yaplhr.

Genel Merkez Genel Kuruluna çağrl, Genel Yönetim Kurulu taraflndan yap lr.

İka Genel Merkez Genel Kurul toplantlg aröslndaki döneme ait faaliyet ve hesap raporlaflnln, Yeminli Mali

Mü9Vir raporu, Genel Deneüeme KurulU raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teuifinin, Genel Merkez

Genel Kuruluna katllacak delegelere toplantl tarihinden on beş gün önce gönderilmesi zorunludur.

Genel Merkez Gene| Kurul toplantı tarihinden en az on b€ş önce toplanlnln 9ünü, saati, yeri ve gündemi

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2)

3)

4)

1)

1)

2
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4)

Wjo

9|

6

9

lsTANBl.rL
201l

r yazı ile mahallin mülki amirine bildirilir
işVE



5)

6)

7)

Birinci toplantda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplant en 9eç on beş 9ün sonraya b6kİr Ve keyfiyet
mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.
seçim yapl|acak Gene| Merkez Genel Kurul toplantlanndan en az on beş gün önce, @nel Merkez Genel
Kuruluna kahlacnk üye veya delegeleri belirleyen listeler, toplantün|n günderni, yeri, 9ünü, saati ve

çoğunluk olmadığı takdirde yaplacak ikinci toplantya ilişkin hususlan belirten bir yazl ile birllKe yetkili

seçlm kurulu başkanhğına verilir. H6kim, seçime katlhcak ve oy kullanacak üye veya delegeleri belir|e},en

li*ileri inceleyerek onaylar. onaylanan liste ile toplanwa ilişkin diğer husushr Genel Merkez Genel

Kurulu,nun toplantı tarihinden yedi 9ün önce sendika bina§nda asllmak suretiyle üç gün süre ale ilan edalir.

İlan süresi içerisinde seçam kurulu başkan|lğlna rdpllacak itirazlar, en 9eç iki gün içinde incelenir ve_kesin

olarak karari bağlanır. 
-Bu 

sureue keiinleşen listeler ile toplantlya ilişkin diğer hususlar hakim taraflndan

onay'anarak sendikaya gönderilir.

ıüAbDE 19 - GEııEL ı,tERJ(Ez GEı{EL KuRutU,ı{uı{ çAuşMA usUL ve EsAsı_ARl:
Genel Merkez Genel Kurulunu, Genel Başkan veya görevlendireceği bir üye açar. Yoklama yapar, çoğunluk
mevcut ise genel kurul toplanbslnl yönetmek için aqk oyla seçilecek bir başkan 2 başkan vekill ve yeteri

kadar k5tip üyeden oluşan başkanhk divanl teşekkül ettirilir.

cenel Merkez Genel Kurul opıant nisabı, genel kurul üye veya delege tam sayl$nln salt @ğunludur. Ilk

topinuaa y*er sayı sağlanamazsa ikinci toplanh en çok on beş gün sonraya brakİr, Ancak; ikinci

toplantsya katlanlann sayl$ üYe veya delege tam sayı§nln üçte birinden az olamaz,

Genel ı,iertez Gene| kurul gündemine yenimadde ilavesl, mevcut üye veya delegelerin onda biri taraflndan

yazılı teklifi, gündeme konulmuş olan bir maddenin çlkarllma$ ise todantda hazır buıunan üye veya

delegelerin üçte ikisinin yazlı teklifi ile olur.

cenjı ıqe*ei ceneı Kurul kaGrlan ana tiizülde akine hüküm bulunmadığı hallerde mevcut bulunan üye

veya delegelerin yarldan fazlaslnln oyu ile kabul edilir. Ancak; bu say üye veya delege tam saylslnln dörtte

birinden az olamaz.
Ğenel Merkez Genel Kurulu,nda, zorunlu organların seçimleri hariç, kararlar agk oylama ile alınır.

zorunlu organlann seçimleri, kapall oy, agk tasnif ile yargl gözetiminde raplllr,
ceneı pleriez ceneı rurulu,nda, zorunlu or*nlara seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. 

.

Genel Merkez Genel Kuru|u, toplanh gündemindeki konuları, Genel Merkez Genel Kurul üye veyn delegeleri

Ğİ"r,noan iıeriye sürtilecik ieı<ııt 
-ve 

aıerıeri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü

1)

6
7
8

2)

3)

4)

5)

7)

komisyonlan teşekkül ettirebilir.
9) Komisyonlar, raporlannl hazrhdıkbn sonra, genel merkez genel kuruluna sunarlar,

iiı) romisyonıar, kehdi üyeleri arasında bir başkan, bir rapor yazlcl_ seçerek çal§malannl ds,am ğ{.nl"j:. 
.

i;i i;;6;;i;;" nporlan Genel Merkez @nil Kurulu,nda görüşülüp karara bağhnmadıkça g"çerli değildir.

iii i;;i;;i;r;, dnel Merkez Genel Kurul üye veya Jebgeleri ile genel merkezde görev yapan genel
' 

sekreter yardımcılan, hukuk müşavirleri ve uzman olardk çahşanlar da.seçilebilh,

ı3) KomisYonlar gerek gördüğü takdirde diğer uzman|ardan yardlm alabilir. Komi$/onlann üye saylg Genel

Merkez Genel Kurulu'nca tespit edilir.

ı+l ceJ ıle*ez Genel Kurul kararlan ile oylama sonuçlan tutanakla tespit edilar. Tutanaklar, Genel Merkez

Genel Kurul Başkanhk Divanı üyelerince imzalanlr.

ısl Eliı ıı-Je, benei xrrrı Ba'şkanlık Divanı, Genel Merkez Gene| Kurul üye veya delege|erinden, Genel

Kurul davetlilerinden, Tica]et ve Büro İşverenleri Sendlkısı Genel Yönetim Kuru|uhda görev yapanlar

i&-j;;; İü-'irver€nleri s€ndikasinın üyesi oHuğu konfederasyon ve bağh sendikalann Ytinetici

Ve uzmanlanndan seçilir.
ı,ırooı zo - crırıi ılERxEz GEı{EL KuRULu'ı{u GiiREv ve Yırxiı-tni:
Genel Merkez Genel Kurulu'nun başllca görev ve yetkileri şunlardlr:

1) organlann seçimini yapmalç

2) Ana tiizükte değişklik yapmak,
;j ;;;"-iĞffi-K;rulu've Genel Deneğeme Kurulu raporlarl ile Yeminli Mali Müşavir raporlannl görüŞüp

4)

5)

6)

karara bağlamalÇ
cineı vtın'*im Kurulu ve Genel Denetleme Kurulunu ibra etmek Ysya haklaflnda dava açılmasına karar

vermelç
cen"i ölgpıin Kurulu kararlannı incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında karar vermek, Genel Disiplin

İurulu rarİlanna yapılacak itiraz ve müracaatlan görüşerek karara bağlamak,

ilrkiy"'d" ; oaşta 
'tiıı<eıeroe 

kurulmuş veya kuruıacak üst kuruluşlara, i$,eren teşekküllerine ve sosral

;;liil; üy";-lr*ya veya üyeliKen a;ynlmaya ya da bunlann kuruluşunda kurucu üye olarak }€r almaya

ü.i-jo'*, tc"n"f ııerie, deneı Kurul üye veya delege tam sayısının en az üçte ikisinin bu yönde karar

vermesi şartttr)
suu"lçi,a. şru"ı"ri birleştirme, kapatma veya bu konuda ana tüzükte b€lidenen esaslar doğrultusunda

Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
seJin ana ttiztiğtinde yizılı gaye ve prensipler gerçekleşmesi için sendika yönetici ve organlanna talimat

%,
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yetki vermek Ve sair lüzumlu kararlan almak,
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9) Gerekli taflnmaz mallann satln aİnmasl Veya mevcut taşnmaz mallarln satlmag hususunda Genel Yönetam

Kuruluna yetki verilm€si,
10) sendika adlna ipotek almak veya ipotek vermek Veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
11) Bütçeyi görüşüp karan bağlamalç
12) sendika organlannda görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk, ijdenek ve tazmanatlarl

tespit etnek, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerden, GenelYönetim Kurulu'nca profesyonel olarak

çillşmaslna karar verilenlere iidenecek ücret ile her tiirlü yollulç irdenek ve tazminauan, şube kapsamlna,
üye saylslna, aidat gelirine, gelir-gider durumuna Ve hizmet gereklerine göre belirlemek.

13) şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlefden, Genel Yönetim Kurulu'nca profesyone| olarak çrlışmaslna
karar verilenlerin, profesyonelliklerinin devamlna veya kaldlnlmagna, şubeye bağlı igyerlerinin özelliklerini,
işyerlerinin coğrafi dağlllmlnl, şubenin gelişme imk6nınl, çışma pobnsiyelini, ailat tideren işçi sayıgnl,

'idat 

gelirlerini, gelir-gider durumunu ve bunun gibi hususlan değerlendarerek karar vermek veya bu

konuda Genel Yönetim Kurulu'na yeRi Yermek,
14) Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere Veril€cek iÜenek, yolluk ve tazminatlan tespit

etmek veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermelç
15) Gerekli göroldüğü hallerde, faaliyet alanlan ve eİşrna şartlan dikkate aİnarak şubeleri birl€*irmek veya' 

kapatma1, şubelerin faaliyet alanlanna giren işyerlerini tespit etsnelç şube açmak, birleŞtirmelÇ kapatmak

vsya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
16) Çaiışanlann veya ilgili şubenin talebi üzerine, işyerini örgotleyen şubenin muvafakati ahnmak suretiyle,' 

coEnfi tonumıin, jkonomik ko9ullar ile hizmetin eti(n ve verimli wrütiilebilmesi amacryla, iryerinin bağll

odcağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak veya bu konuda c€nel

Yönetim Kuruluna ydki vermelç
17) sendika hizmeueri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele tidenecek ücret, gündelik ve

yolluklann tavanlnl tespit etmek,
18) 3bndikanın ü}re olduğu üst kuruluşlann genel kurullarına katlacak üst asl delegelerini ve aynl sayda üst

kurul yedek delegelerini seçmek,
19) Ana Üzük gereğince, Genil ııerkez Genel Kurulu tarafından yaplmag öngörü|en diğer iŞlemleri yerine

getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konu|an kardra bağlamak,

20) Üyebri için greıı ve lokavt fonu bsis ve bunun kullanım şartlannl tesdt etmek,

zİİ ğİu"l"rl" üfe sayılarına göre, Şube Yönetim Kurulu üyelerinin sayısını ve unvanlannı belidemek VeYa bu

konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
zz; ianuniara aykn olmamak üzere, de|ege seçimlerinde uyulacak esaslafl belirlemek veya bu konuda Genel

Yönetim Kuruluna y€tki vermek,
23) s€;a*a ana tüzü'ğünde yazılİ amaç ve ilkelerinin gerçekle§tınlmesi için yönetmelikleri düzenlemek,-' 

değlştirmelç yürüdJğe koymak ve yürürlüKen kaldlrmak veya bu konularda Genel Yönetim Kuruluna yetka

vermek,
24) s;;Jid, üyelik şart aranmaksızn nakit mevcudunun %lo,unu (yüzdo onunu) aşmamak kaydıyla Genel- ' G;a; iuruıu ı<aran ile ilgili bakanhklard dewetmek üzere eğitim, sağhk, iyile*irme veya spor tesisleri

kurabilir. Bu amaçla kamu iurum ve kuruluşlarlna ayni ve nakdi yardımda bulunur. Yurt iÇinde veya yurt

aşnau yang,n, j burk n,, deprem gibi doğ;l afedenn vukuunda ddrudan veya yetkili makamlar aracılğı

iıe atet'*6'eslnde konut. eğitim, sağııı< reya iyileştirme tesisi yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve

iuruiuşıann-a ayni ve nakji y;rdımda bulunmak veya bu konuda Genel yönetim Kuruluna yetki vermek,

zs) Aynı işiolunda blmak şartıylb bir başka sendika ile bideşmesine veya_ kablma'ına karar vermek,

ZOİ Üİe v6va delege tam sayıİının en az üçte ikisinin oyuyla sendikanın feshine karar vermek,

zİj İİıiİ lı"gşiuİiıi, birleşme, kaülma, ü* kuruluş veya uluslararası kuruluşlard kurutu olmak, üst kuruluŞ- ' ,eyi uıusiaian-sı ı<uruıuşıara üyelik ile üyeliKen çekilme hususlannda üye veya delege tam saylslnln salt

çoğunluğu ile kardr vermelç
ze) me,auaiveya ana tüzükte genel kurulca öngörülen diğer i9lemleri yerine getirmek verd baŞka bir oıgana

bırakllmamlş konulan karard bağlamak.
29) sendika am;çhnnl gerçekleştirmek üzere, iktisadi işletme kurulmagna ka,:,_Y9T9!_ 

_ __
ı,IADDE 2ı - GEı{EL MERxEz GEı{EL KURuLU'nuı{ oLAG^ı{usru ToPl,AI{ı,lAsiı:
Genel Me*ez Genel Kurulu olağanüstü olarak;

1) GenelYönetim Kurulu'nun Veya Genel Den€tleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde,

zi cenel Merkez Genel Kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazıİ ve gerekçeli müracaab üzerine

toplanlr.
a) Üye veya delegeler, Genel Merkez Genel Kurulunun o|ağanüstü toplanmagna ilişkin taleplerinin kanuni Ve' gerekinci haklı sebeplenni agklamak, iddialannl kandaran delil \€ belgelerini taleplerine eklemek

iuretiyle, münferiden yazılı şkilde Veya noter araoİğl ile sendika Genel Yönetim Kuruluna müracaatta
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4)

5)

bJ

1)
2'\

5,
4)

Genel Yönetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplanma taleplerini, s€ndikalar ve

i"pı, iişiı"ş"".i rinrnr, un" tüzülç il,ili yönetme|llç ,enel kuru| karadan ve sendikanın menfaadefi

doğrultusunda değeriendirir.
iii"uin ı.aurıti halinde Genel yönetim Kurulunca Genel Merkez Genel Kurulu olağanüstii top|9nw_a.çaq|!l:

rii"p'a"-1,lluu"rivı" olagan genel kurul toplant tarihine alt aydan az.bir süre kalma, hallnde olağanüstü

g!.i kriri" ;idii;""r. enok-; geneı kurulun olağanüstü toplanmag talebine konu olan hususlar olağan

qenel kurul gündeminde görüşülür.

Ğ"n"İ ıl"İtİ.c"*ı Kuru]u oİağanüstü toplantılannda gündem dı$ konular görüŞülemez ve görüŞmek iÇin

teklifte bulunulamaz.İŞ#r: aİırdixı vöıericiı.ıniı{DE ARAMcAK ı{irrıixı-rn:
sendika yöneticilerinde aşağda belirtilen nitelikler ardnlr:

Türk vatanda$ olmak,
Medeni haklan kullanmaya ehil olmak,

Kamu hizmederinden mahrum edilmemiş bulunmak,

iiı 
"ırliv*n" 

sahip ye fiilen çalişln gerçek veya.türel kişiler saırdik kurııcu.u oıabillr ve

;;;;il';,B;;ilJ etııev aıaıiiıir. 26b9.roo4 tı]ihıi ve 5237 ,ayıh Türk c€za Kanunu*n
ii.ri]Jatİ"* *li-ıtilen "u.eı.i e"qr,iş obı bile, . zimm€t, irtikip, riifvet, hııırzhh

iiiJiai""ıiç -ırt*iliıç eüvenl id,tiie,kuıianma, hlleli_irbs,. ihalcye fğat kın bİflı., €dim.ln

ifaslna f6at kanşttrrna. "rçt 
n,-r"iiriiı"nın mal rrarllğl d€ğerl€rinl aklama Ye kıçakçılık

:;;;;; fi;l-i ijı,ıo,.ıv"JJrırnanaıar seııdiıa kurucusu olıııadır ve @nel Kurul

dışındaki oıgınlarda aaçilem€zleİ.
i;;;i;;-* kurulusdn iıe uuniinn kabldlklan teşebbüs vera ortakhklann yönetim verd denetim

kurullarlnda görevli bulunmamak,
sendikanln iiyği olmak.
İÖoiil - EiiiiOiıılıı (uRulu,ı{uı{ TEşEK(üLü:
sendika Genel yönetim Kurulu, c"n"-1 ü"iı", Ğ"n"ı (urul üye veya deıegeleri arasndan serbest, eşit, gizli

"v, 
İlİı. İ"6 ," dtııri. *"j,nu gjr" ğlır, vonetim Kurulu, bir.Gln€l Ba,kan, biı güen€l sekıe.e],

iil Ği,ijı mali ıekreer, biı Geneiiğüm serıeteri, biİ Genel Teşkilet sekİ€teİi olmak üzefe bC,

iişaden oıuşur. A9l üye adedi kadar da yedek üye seçilir,

;;;iü;|.d, Genel iurul oeıegesi olmaianıann G"niı saşırn, Genel s€kreter, Genel Mali seketer veya

;ü;,;;;iiö6 ir.ı, tıv"ıiğin" ajay olabilmelerl Geneı Mefkez G€nel Kurul delegelerinden en az

beste birinin yazlh teklifiyle olur.

ıi"ı"ı Ö"l,i a"jb", 'Genel Seketer, Genel mali selretel Y9y.ldjğq Genel Yönetim Kurulu üyesi adayl

;;il..çi;;rir;;br.'ceneı aaşbn,-Genel seketer, Genel Maii seketer tek dereceli adaylık esa$na göre

iilı,i. o,ğ",' ci""iv"netim Kurulu ıiveıeri, ceneı von*im.Kurulu üyeliğine aday olan|ar arasından s€çilir,

Ş.;i;'şd "" 
Genel yönetim r,]"ır'ıiv"ı"iı, ıı n,rd. oy kuilanin delegelerin üçte ikisinin oyu ile

öiıia"i. iit turj" tiçte lki çoğunıuün sall.ni..|]1ug halinde, ikinci turda ov kullanan deleqelefin salt

çoğunluğunun oylan ile seçiıir|er. ,çİ"İ,t,İJ, ",İİ}İJ 
oİll"" lO"İ C"*l Başİ<an, Genel Sekıeter, Genel

Üİ]İSetİeter veva CenelYönetim Kurulu üyeliği görevine.seçilir, .. ..
Genel yönetim kurulu üyelerinin v"p.öiiiiiihi_t da diiftyönetim kurulu üyEinin görev dağılımı.Genel

ğJ.l"" üiiii.o." v.qh;. Görev;eğişlklül gereKiği nalleroe, görev değişaklaği karan Genel Yönetim Kurulu

üĞlerinin oybirliği ile karara bağlanır ve aynı usullere uyularak yapıır,_ 
_

Ğ!"J io""iı, liurulu; bir o;.1 Şjü., İ. g"r*i seırei., bir Genel mall 3elr€tEİ, bİr Genel

iğıtı. s"rrçt .ı, ti] G€nGl Tğkilat s€kİ€t,ri olarak teşkil ed,llr,

iiooizı - ceırt yöı{ETiı,t KuRUtu,ı{uı{ çAuşılA usut v_e E§AsLARI:

ÖŞ"ı vo""l, ir.ı, oıağan oıaraı.iia-a en az birlefa ioplanlr. olağanüsü toplanblar ise Genel Başkanln

;-|;; ü;;; ,"yu c"n"i aaşkanın-;aporlu veya izinli oıbuöu.v9 !9 yurt dlşlnda bulunduğu tarihlerde,

c"i"i e";;"İo" *ı6let eden ceneıyönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine derhal toplanlr,

;;;i ü;;Ğ;;J yon"ti. rurrı, ıiyeıerlnin oyuiıı6iyıe kendisine vekil tayin eder ve bu kannn karar

deterine işlenmesi suretiyle yürürlük kazanlr,

Mazeretsiz olarak üst ıirt" u.ş ,"vu to * sebeple olursa olsun bir yıl içinde toplam on Ytinetim Kurulu

iooı"ni.,nu oelmeven Yönetim xuruıu tiyesl (inel Başkan tarafindan yazlİ olarak ikaz...edilir. Yine

il5i".,röii 
"ıirai 

i6piintıva rat ımaoığ, takdirde Genel Yt etim Kurulu karanyla müstafi addedilir. 
.

ĞJ*iitın"ii, rrrriu uyeııkıerlnden ierhangi bir sebep]e boşalma olduğu takdirde, Genel yönetim kurulu

a'na iüii,iıte goste.iıen usul ve 
"-riuri 

gör; topı"nır. 
'Önce 

bşabn.ııeya boşalacak görgrler ana tüzükte

sö"iri-;. ;r-rl" go* Genel aaşkan tarjndan,,Genel Yönetim Kurulu içerisinde doldurulduktan ve görev

İ"ğİl,.İv"nlO"n *lirlendikten sonrd boş olan göreve yedek üyelerden tüzüğe uygun u$lde birisi davet

edilir.
Ğ""i"ı srşkun,n bulunmadül hallerde toplantrya Genel Başkanln vekebt verdiği GenelYönetim Kurulu üyesi

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)
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6) Genel Yönetim Kurulu, üyelerin satt çoğunluğu ile toplanlr ve loplantya kattlan üyelerin salt çoğunluğu ile

karar allr. oylann eşit|iği halinde başkanln katlldül taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
7) Yönetim Kurulu üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini veya kendileri ile ilgili kişi|eri ya da

temsilcisi olduklan üyeleri ilgilendiren kararlann allnmaslnda toplanblara katllamaz ve oy kulhnamazlar.
Yönetjm Kurulu'nda her üyenin bir oy hakk vardlr. Toplantya katılmayan üye, yerine temsilci göndereme2

ve başka bir üyeyl tevkil etmek suretiYle oyunu kullanamaz. Toplanb nisabl, üye tamsaylslnln salt

çoğun|uğudur. Kararlar Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir Ve ioplantrya katllan üyeler taraflndan
imzalan|r, Karara muhalif kalan üyeler muhalefet sebebini yazh olarak belirtider.
ıiADDE 25 - GEı{EL YötüETİM KuRuLu,ı{uİ{ GöREV ve YErKİLERi:
G€nel Yöne6m Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardlr;

1) GenelYönetim Kufulu üyeleri göreüerini yerine getirirken Genel Başkana karşl sorumludurlar.
2) sendikanln gaye ve prensip|eri ile Genel Merkez Genel Kurulu tarafından verilen ve yetklerin gerÇekleŞmesi' 

için ana tüzük, yönetmelik ve meyzuat hükümlerine göre faaliyette bulunmak, gerekll kararlan almak,

3) Üyeleri vasıtasyla sendlkayla ilgili haberleşmeyi sağlamak,
+i rÖpıu lş stızlşmeıerl ve çerçeve stizleşmeler yapmak, gereken hallerde ve mevzuat çerçevesinde lokavta' 

kanr vererek uygulamagnl sağlamak, toplu iş sdzl€şmesi veya çerç€ve sözleşme görüŞmelerine katllacak

ve toplu iş stizbşhesi veya çerçeve sözleşme yapacak temsikiler ve elemanhn seçmek ve yetki vermek,

5) Tüzüğün dlğer maddelerinde Yöneüm Kurulu'na Verilen yetkileri kullanmak,

6
7
8
9

Tüzüğü uygulamak ve gerektiijinde yorumlamak,
Genel Kurul kararlarınl uygulamak,
Genel Merkez Genel Kurulunu veya Şube Genel Kurullannl bplantıya çağırmak,
Faaliyet ve hesap rdporu ile ge|ecek döneme ait tahmini bütçeyi hazlrlayp Genel Merkez Genel Kuruluna

sunmalÇ
1o) Bütçe faslllan ve yllllk bütçeler araslnda aktarmalar yapmak,

iıj ranunıan, ana tiızüğe, ginel kurul kararlanna, yainetmeliklere ve Genel Yönetim Kurulu kararlanna aykırı- ' 
tıireı<et eden tiyeıeiiıe 

-sendika 
ve şube zorunlu organlarında görevli olanlafl genel disiplin kurulan sevk

"t 
ir, vjrg, yoluna başvurmak suretiyle işten el iektirilmelerini sağlamak veya genel kurul karan ile

değ iştirmelÇ
ız) ceieiıi gordtiğti tıaııerde faaliyet alanlan ve çahşma şardafl dikkate ahnarak şubeleri birleŞtirmek veya

kapatmak, yeni şube açmak,
13) Qiışma aıinı iıe iıgıi olarak gkması planlanan kanun, kararnam€, tüzük, tebliğ, kalkınma planı vs.' 

ionularda görüş, dilek ve öneriler geliştirmek, bunlan ilgili mercilere ileğnelÇ

14) sendika uy-eığıne başvuranlann üyiliğinın kabul veya reddine karar vermek veya bu konuda Şube Yönetim

Kurullanna yetki vermek,
15) Şube Yöneiim Kurulu,ndaki ayrllmalar halinde yeni yönetim kurulunun oluşturulabilmesi için g€rekli' 

lşıemıeri yapmaı, seçamin yaqlma§na kadar gerekli tedbirleri almak,

ıe; denal13nİn'ana İurtigtina" belirlenen gaye ve ilkelerini gerçekleştirebilmek için gerekli bürolar kurmak,--' 
,unoıı"n,n genel me-rkezinde, ihisadi i$etmesinde, sosyal tesislerinde, eğitim ve dinlenme tesislerinde,

iru"ı"rino" 
-r" 

şube faaliyet alanlannJa çilştlrllacrk personel, uzman ve danışman atamak. sendika

iunyesinde istihiam edilecek per§onelle ilgili her türlü kadro Ve unvan|annl tespit eğnek Ve ihdas etmek,

senİiku ad,nu uzman, dan§man ve personellerle her türlü akiüeri yaprnak, ücretlerini, diğer sosYal

haklannl ve çallşına koşullannl belirlemek,
u) Ana ttizükte saiılan organlan, ihtiyaç duyulan yerlerde ise bu organlann irtibat biirolannl aÇmak, aÇllacak

bürolara yeterli elemanlarl atamak ve görev unvanlaflnl tespit etmek,

18) Sendikanin ve şubelerin teşkilat ve organlannda görev rdpan yöneticilerden, 6356 sayıh s€ndikalar ye
--' 

ropıu ış Stizleğmesi Kanunuhun o.mJddesinde sayllan zimmet, irtjkep, rüşVet, hlrgzhk, dolandlnclllk,

satıecıli, guvenl kötiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştrma, edimin ifagna fesat kanŞtrma,

irçan Üy-naııunan mal varlığı a4eıerini aklama ve kaçrkçlllk suçlanndan birinden mahk0miyeti

buiunanlann, sendikanln sırlannl açıkiamak suretiyle kamuoyundaki itibannl zedele}€n Veya sendakanln

bütünlüğünü sarsan işlem ve eylemlerde bulunanlann görevleıinin ıona erdiğınl te8pıt etınelç
19) Şubelerin idari ve mali denetjmlerini rapmak,
zoi Ğrev ve lokavt süresince sendika üyelerine yapllacak yardlmlan günün koşullanna ve sendikanln

imkanhnna göre belirlemek,
21) sendikanln g-elir ve giderlerine ilişkin mali denetimlerinin sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi lGnunu ve ilgili

mevzuat hJkümleri- doğrultusunda en geç iki ylda bir, yeminli mali müşavir tarafından yapılmasnı

sağlamak,
22) se;dika veya Şube yöneticiliğine seçilenlerin profesyonel olarak çrl§tjrllma9na veya profesyonelliğinin

kaldırılmasına karar vermek,
23) sendikanln amaç Ve ilkeleri ile genel kurul kararlannln gerçekleştirilebilmesi

çıkarmak, düzenlemek, değiştirmek, yürürlüğe koymalç yürürliikten kaldırmak,

24) sosyal amaçlı harcama yapmak ve eğitim amaçll yardlmda bulunmak,

amacryla, yönetsnelikler

§''
g§a oış

l0



25) Gerektağinde sendika temsil etmek üzere Genel yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkagna yetki

vermelç
zsı senaiıa adına bankaıarda hesap açtrmak veya açllmlş olan hesapları kapağnak,

;;İ Ş;;İ;jni6;nJu sö;u ,ıİç3İ olan yöneticiıere- verilecek ücreüer ile her ti,irlü }olluk ve iidenekleri''' ö;;#k; ;ru" v**l, kurulu üyiliklerine seçilenlelden, profe§ronel ohrak çahşmagna karar

,"ji"nı"i" tıienecer 
'iıcret 

iıe tıii tuıj yolluk ve iidenekleri, şubenin kapsamlna, üye saylslna, aidat

;#;ür ;r;.;, aidat gelirleiine, gelir_gider durumuna, hizmet gereuerine ve bunun gibi hususlara

göre belirlemek,
Za) İ;f;onel oljnk çalı9cakların, prof€syonelliklerinil dgapln9 veya kaldınlmasna karar verilenlerin;
'"' 

,r-d.j-Şgıi lşv"ı6.i,iin özeıliib;i, i#rbrinin coğrafi dağlllml, şubenin gelişme olanağl, çahşma

ioliriv"ıı-uioji aideyen üye sayısı ,e aıoat gelirleri, gelirgider durumu ve brınun gibi hususlarda

değerlendiriler€k karar verilmesini sağlamak,
zsl Ğ""n;lii görül"n hallerde geçici olarai göreı verilen üyelere verilecek tidenek, yolluk ve tazminadan tespit

etsnek,
ıo) ğenJiLnın gaye ve ilkelerinin gerekirdiği taflnlr ve taşlnmaz. mallan sabn almak veya mevcut bşlnlr ve
--' ;;;; rrıliıan satmar, aşn.rrii, u,zerinae muııii* hakklndan doğan ayni ve şahsi tiim haklarl

kullanmak,
31) sendika adlna iDotek almak veya ipotek vermek,

;ii ğ;;;; y6;;dı"iinin. tiveı"rinln ," 9İFnlarının yapacaklan seyahatlere karar vermek,

;;i Ğ;;;ina;d ten"ı kr.ır,n-,yeuf,Ğriımg tıiıinoe, üyelik şart aranmakgzln nakit mevcıdunun
'"' ii;;' ;-;;*;ft.İİ l.va,vl., Bakanlıklara d9vrelm9k üzere, .eğitim, 

sağhk, iyıleştrme ,.?,u :pl
i.-*Lri lrr."k ,eya u, ariçıj Lm, ir., ," kuruluşlanna ayni ve nakdi yardlmda bulunatİlir. Yurt

içinde veya yurt d§lnda v.ng,nl ,, 
';ril,, 

aepiem giui auiı afederin vukuunda doğrudan veya yetkjli

makamlar aracılığı lıe aret mıgeslnde io.ri, *iii., j6ık rryu iyileştirme tesisi yapmak veya bu amaçla

kamu kurum ve iuruluşlanna ayni Ve nakdi yardımda bulunmak üzere karar almak,

34) Genel Merkez Genel xu|.rıunrn,i"ıt isin",giren hususlar dşlndaki göre,leri yerine getirmek, yetkilefi
- '' lrlİİ"..İ,6."el Merkez Genel ruİulu'nca verilen diğer göreüeıiyapmak,

iıooı jo - orııel BAşKANIı{ GöREV ve Ytııdunİ:
1) Genel Baskan sendıkayı yonetir. Gen"l vön"ti, Kurulu adlna sendikayl yurt içinde ve yurt dlşlnda,
' 

mahkemelerde ve idari merci|er nezdinde temsil eder,

2) Genel Yönetim Kurulu toplanhlanna başkanhk yapar,

;' ;;;;;;;.riiç,iiaruoa tr-ır^j,, üsı,i tbpıantıs yapar. (Açlklama ve basln toplantlslndan Genel

Başkan mesuldür)
4) Lüzumu halinde mutat harcamalar dl$nda herhangi bir karar almakslzln, maaşnln on kab tutannda

' t "r-* v"p"uıir. Ancak; durumu bilahare Genel Yönetim Kuruluna bildirir,

5) sendikanln tüm yazlşmalannl c"""lVo"Jrirrrıu tiyeıerınaen biri ile müştereken imzalaİ. (iirevle ilgili

"' ;i#i:;hü";JiJ,jiiiö ır.r, tıaıinoe teı başına imza etmek suretiyle sendika adlna }_aaşrnalar

yapabilir.
6)GenelDenetlemeKuruludl$ndasendikaiçindekurulantümkomisvonlaravebürolardbaskanİkeder.

sendikan|n merkez ve şrueıeriİ]eİ6Öİi v'oneiciıer ile personeli g"İ"kli gönaüğil iş ve lşlemleri yaPmak

üzere görevlendirir.
ıırl"*i-Jr"|11"ıi mqrzuaua ilgili yazl ve gerekli belgeleriGenel Mali seketer ile tİrlikte imza eder.

sendikanln bankadaki hesahndan ceneiı,a-aıi sel«eĞr yeyı Genel yönetim kurulu iiyalerind€n bi]i ile

;ilii;;;i;a";. Ğ"n"l auşkun,n ,"noır, vrrt ou.9j y:.g...ir]nli olduğu tarihlerde. G€nel BaşlGnhğa

,"Ğı-.t '.J"" ti""ı Yönetim kurulu üiesl ile,birlikte Genel Mali sekreter ıreya G€nel sekr€ter parayl

7)
8)

çeker.
9)sendikaüyelefini,sendikanmveyasendikaşUbelerininorganlarlndagörevaıanlaflgerektiğindeGenel

Disiplin Kuruluna se\rk etsnek.

ıol s"n,oü aaina Genel yönetim kurulu,nun kararlaştrdül konularda.dava açmalç s€ndika aleyhine açllmlş
^-';;;; 

takip etmek, senditanın- itiJatıil olması göreken davalara müdahil süfabyla kat|lmak ve bu

hususlar için başkalannl vekil tayin etmek.

11) sendika taraflndan açllmlş veya sendika aleyhine ikame edilmiş davalarda Genel yönetim kurulu,nun uygun

"' Ö',İ;;r#ru;;';rjİ;İ;.,İ, d*";an uuİg"çmeıç ibra etm;k veya bu hususlarda ba§kalarını vekil taYin

etmek.
12) sendika adına ç|kanlan yayn organln sahibidir,

ı,IADDE 27 - GEı{EL BAşlqı{ YARDIı,lcll-ARl:
cei.] a.şıın,n t€kll6 Ye G€nel Yöngtim Kurulu kaİan lle ikiden
;;;;İ;;;."ı aranat*liı. Teşkiladanma ve .idari konulaıla 

_ilgili
söiJl"ri y"rın" g"urirler. Lüzumu halinde atamalanndaki usuller izlenerek

İİra,.c,ljn Gen6l YOnetlm Kurulu toplanblann bilgi ve tecrübelerinden ya

fazla olma]rırk ü2.]€ G€n€l
olarak Genel Başkanln verdiği

göre\rden allnrlar. Genel Başkan

rarlanllmak maksadryla ka!ıabilir

§
]

q.,

Ve görüş|eri ni belirtebilirler. Ancak oy haklan yoktur

ll



ı,IADDE 2a - GEı{EI SEKRETERİİ{ GöREV Ye YEtKiLERi:
1) sendikanln her tiir|ü yazlşmalann yapmalç haber almak, sendikanln gaye ve ilkeleri ile ilgili yann,

araştrma ve istatastikleri derlemek, toplu iş sdzleşmelefine esas olacak bilgileri bplamalç hazlr|amak ve
yürütmekle görerlidir.

2) Bu konularla ilgili servisler Genel sekreterliğe bağİdlr.
3) Hizmeüerin yerine getirilm6inde yeterli sayda uzman personelin i*ihdaml için Genel Yönetim Kuruluna

teklifte bulunur.
a) sendika bünyesinde istihdam edilen personel ile ilgili ytinetmelik ve toplu iş veya çerçeve sözleŞmesinin

tatbikabndan sorumludur.
5) Sendika bünyesinde istihdam edilecek personelin tabi olacağl ytineğnelikleri hazırlar ve Genel Yönetim

Kurulunun onayına sunar. Genel Yönetim Kurulu taraflndan bir başka üye göreüendarilmediği takdirde

Genel Yönetim Kurulu kararlannın uygulanmagndan sorumludur.
6) Görüşülmesi ve müzakere edilmesi gereken konulan hazırladığı gündemle Genel yönetim kurulu

toplanblarlna getirir.
7) sendika organlarının almış olduğu kararlarln yürütülmesini koordine eder.

8i Kendisine Üğ[ bürolar ile GenelYönetim Kurulu üyeleri araslnda koordinasyonu sağlar.

ğİ s"nJı."n,n kİrucu ve yönaicilerinin, Genel Yönetim Kurulu üyelerinin, kendileri, eşlerive ırelayetleii albnda-' 
orİrn.n çocuklanna alt düzenlelp notere verdikleri mal bildirlmine.ait noterden aldlklan bel9eleri 6356

sayı, s"nblı.ıur re roplu İş stızişmesi Kanunu,nun 29. maddesi hükmü gereğince Genel yöne6m Kurulu

K#r Detennin özel bir sayfasına yazar ve bu belgeleri denetçilere vererek Genel Yönetim Kurulu Karar

Defterini denetsilere imzalatlr.
ıo) ı,ıenrzuii ger4,nce ilgili kurumlara bildirilmesi gereken bilgi ve belgelerden, bildirimin yaplma$ ana tüzük

' 
ıle uaşı<a bir oiganın ğörev alanına bırakılmam§ olanlan zamanında ve_ tam olarak bildirir.

11);;;;İ eııı<aİ'ın teİlifi ve Genel yönetiın Kurulu karaıı ile ikiden fazla olmamlk üze]e Genel

sekrcltE] Ya]dlmo$ abnauli].
iiooi zg - cııırl MALi SEKRETERiıü GtiREv Ye YETKİLERİ:

ıl Çnaııan,n muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri ger4ince yürütür, devre butçelerinin

uygulanmasnı sağlar.
z) siıialunın gelir-gider tablosunu her ay sonunda GenelYönetim Kuruluna sunar,

ıi s""aiı." g"iiıeriiln toplanmasnı, sarflannın bütçe esaslanna göre yaglmasını, muhasebe kayüannın

gerektiği gibi yürütülmesini sağlar ve muhasebe büosunu yönetir.

4) ÜergiYe sigorta primlerinin zaman|nda ödenmesi sağlar.

si ŞuĞıere sart avanslannın zamanında gönderilmesini, saflann gözetim ve denetimani yapar.

6i Sendikanın taşnır ve taşnmaz mal va;hğı ile ilgili vergalerinin ö'denmesani ve demirbaŞ kayitlannln usulüne

uygun olarak tutıJlmasını sağlar.
z) Ğ!-neı vonetim Kurulunun kinn doğrultusunda sendikanln taşnır ve taşlnmaz mallannln sigorta ettjrilmesa

Ve sigorta poliçelerinin zamanlnda yenilenmesini sağlal.

8) sendika hesaphnnl her ay iç ve dlş denetime hazlr bulundurur, _ ..si ceneı Merkez Genel Kurul 
-kararı 

uyannca, sarflar ve tİitçede fagllar arası aktarmalar hususunda Genel

Yöneüm Kuruluna karar almak için tekliflerde bulunur.

10) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgelefi ve }azşmalan Gen€l Başkanla birlilde--' 
l..a ia"r. bjn"l Başlonın yokluğunda anJtüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi

ile imza işlerini yürüti,ir.

ır) Gene| Merkez denel Kuruluna sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazrlar ve Genel Yönetim Kuruluna

sunar.
12) iendika gelirlerinin elde edildikleri brihten itibaren otuz 9ün içinde Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenen

bankalara yatnlmagnl sağlar.
ıı) Ğenel vcınetim Kurulu'nun bilgisi dlşlnda sendikanln kasagnda ayllk gelirin yüzde onundan fazla para

bulundurmaz.
14) sendika gaderlerinde allnabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna teklilerde bulunur.

isi e"neı İerkeı Geııel yönetim Kurulu, ka6] defteıin€ tarar alarık b€lirlcn€n, 6356 ıay|h
kanunun 28, ı,ladd€iinin 5. Flkra3l geıeği, zorunlu gidcrle] için sendika ka.agnda olma3l
jereren naııt milİaıının belirlenmesi için GĞnel M€rk€z Gene| Yönetim l(uİuluna taYriyede
bulunuİ.

16) sendaka kademelennde istihdam edilen personellerin bildirimlerini ilgili mercilere yapar.

17i Kendisine bağll büro, personel ve uzmanlan yönetir, düzenli ve verimli çal§malannl sağlar,

18) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu'nca verilen sair.görevleri yerine ggti,i,:__ __.
ı,IADDE 30 - GEiEL TEşKiı-ATLAı{İ.IA SEKRETERıı{Iı{ GoR"a, Ye YETXILERI:

ı) şuue, ıtııge, il Ve ilçe baikanhklan ile işyeri sendika temsilcilerinin sendikal faaliyeuerini izlemek ve bu

faaliyederin gereği gibi yerine getirilmesine yardlmcl olmalç
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2)

3)

İşçalerin üye kaytlan ve üyelikten ayrılmalann aynlmalanna ilişkin işleri gözetir. sendikanın arşiüni

düzenler, bu işler ile ilgili görevleri yönetir, üye envanterlerini çlkanr.

şube, tıtılge,- il ve 
-llçe 

başkanllkhnnln faaliyet alanlannln düzenlenmesi, yeni şubeler aglma§,

ionGpnu-n, yitıren şu6ebrin kapatllmag veya birle9tirilmesi konulannda incelemelerde bulunmak, bu

konuda yetkili organlarca karar allnabilmesi için rapor hazrlamak ve Genel yönetim kuruluna sunmak,

şuue deiege seçi-mlerinin, şube Geneı Kurullarının zamanında ve gerepiği gabi yapılmagnı sağlamak,

Sendikanııi henüz teşkilatdnmadğl illerin sendika bünyesinde teşkilatlanmasını sağlamak,

iğıiıatıanıan yerlerde teşkjladanmanln faydalannl anlatan kitap, broşür Ye bildiri gibi bagll malzemelerin

o"ğ,i.in, t"ri'n etmek v; toplanuar düzenleyerek teşkilatlanmanln faydalarını an|atmak, teşkilaüanma

tıuiusunda aınan kararlann uygulanmaslnl sağlamak ve bu konuda Genel Başkanla birlikte rnesai sarf

etmek,
xendislne bağı büro, personel ve uzmanlan yönetmelç bunlann düzenli ve verimli çiışmalar|nl sağlamalç

cenel Baskan ve GenelYönetim Kurulu'nca verilen sair görevleri yerine getirir,

ıI^DDE i1 - GEİ{EL EĞiTİM sEKnETtniıİıı Gönıv ve YETKİLERİ:
Eğitam pogramlaflnl hazlrlamak ve Genel Yönetim KurUlu'nun onayna sunmak,

c-eneı ion6um «urulu'nca onaylanan eğitim programlnln uygulanmaslnl sağlamak,

s""Jit"-i"" tiizüğü ve kanun esaslanna göre yapabilec4i sosyal faa|iyetler konusunda Genel yönetim

iuruı,,na tıne.ioe 5ulunmak, karar albna alınan faaliyeden danlamak ve uygulanmasına sağlamak,

eİitim ve sosvaı faaıiyetlerin gerektirdiği ddeneklerin bütçeye konulmag hususunda öneride bulunmak,

Eğiİ;; ;;İH; pıanıaıİmasnoa ve yürütülmesinde h€r ttirlü araştrmalann yaFlarak astatistiklerin

ari;|;;i sağıamar,' sendikanın çıkancağı der,i, broşür, kitap ve sair yayınlar yoluyla üyelerinin

eğitilmesini temin etsnek,
İİiaİİ b"Ol, büro, pebnel ve uzmanlan yönetmek ve düzenli çaişmalann sağlamak,

Eğitim ili ilgali bütiin yazlşmalan Genel Başkanla imza etmek, 
,

Ginel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu'nca verilen saar9örev|eri yerin€.getirir,

ı|IADDE i2 - GEı{EL DEı{ETLEı,IE KURulunUı{ GÖRCV Ye YETKıLERI:
6""İo""*ı"." Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tardfından ana tiizüğün il9ili madd€sinde saYlan

niieılğe sahip gizli oyla seçilen üç asll üYeden teşekkül eder, A9ll üye sayEl kadar da yedek üy€ seç'lir,

ö"""i-o""J"i.," rurulu asl üyeleri yapacaklan llk toplanbda kendi aralannda bir başkan ve bir rapor

yaaq seçerler.
6"n"ı-dn*i"r" Kurulu, üç ayda bir sendika genel merkezinde toplanarak denetim göreüni yerine getirir.

C.neİ O"n*l"."nin yaplaUİlm'eıl için kurul üyaefinden en az jki denetçinin bir araya gelmesi şartq STl
D";a;;;krrrl, kararlaln, oy ç6ııuğuyıa alır. oyların eşitliği halinde başkanın katldğı taraf çoğunluğu

sağlamlş sayhr.
ce-nel ocnedeme rurulu toplanblanna yaln12 a$l üyeler kağlır,

Ğ"nii oenetı".e Kurulu,nun asıl üyeLrinden birİnin kurul üyeliğinden aynlmag veya bo9alma halinde,

;;l;;;}.." yerine yedek üyelerden bil göreve çağnir, Yedek üyenin çağnlmagndan sonra Genel

Deneüeme Kurulu yeniden iş biilümü yapar.

Ğ;;;|;"-"ü;" iurulu oenetimlerınl sendika genel merkezinde yapar. Denetim gra§nda, sendakaya ait

;Ğ;;;d"ft;ri";i senalı<a geneı merkezindğn dıprıya çıkaramaz. Genel denetim defteri ve denetim

t,İİu Üİ.a.nn,n muhafazası-ndan Denetleme Kurulu Başkanı, Denetleme Kurulu üyesi ve RaPortörü

7
ö

4)
5)
6)

4)
5)

3)
4)

1)
2)
5)

6)
7)
8)

1)

2)

5)

müştereken sorumludur.
oı Ğe,i"i oe""tıe.e Kurulu ana tüzüğe uygun olarak idari ve mali.denetimini yaparak ara raporunu sendika
' Üşkanhğına venr. D|tinem sonu raporunu da Genel Merkez Genel_Kuruluna sunar,

,) Ğ;el yi;eg' rurulu faaliyetleiinin Genel Merkez Genel Kurulu kararlanna uygun olardk yaplıp

yapllmadülnl denetler.
eı 6;el iöietim Kurulu,nun çağrı§ üzerine şubelerde gerekli den€timi yapar. Genel Deneuem€ Kurulu,-' 

ı.-r^l ," s"İ"ktirrcİ t 
"tü, 

s"'uJpıerini açıklamak suretiylİ Genel Yönetim Kurulu'ndan Genel Merkez Genel

iuruıu,nun-oıa6antisttı toplantra çağriimaslna ilişkin karar a|abilir..Ancik Genel Denetleme kurulu bu

ürarı ov ulrıiğ-i lle alması grttır. Ğenel Denetlime Kurulu sendika ana tüzüğünde gösterilen diğer

denetleme göreüerini de yerine getirir.

sı Ğenel o"nİı"r" Kurulu 
'yaptığİ 

denedeme ve incelemeler sırasında sendikanın mali iŞlerinde usulsüzlük-' 
veva yoısuzıur 9öİdüğü 

'taİdirde 
durumu Genel Yönetim Kurulu'na bar raporla bildirir. soruŞturmayl

j"h"ıŞ*"i tiJire ıu]zum gördüğü Ekdirde yukarda belirtilen fiil Veya fiilleri işleyenlerin geçlci olarak

göre\rden el çeldrilmesani ister.

ıo) Ğeneı voneim Kurulu,nun, Genel Denedeme Kurulu,nun bu ist4ini kabul etmemesi, yolsuzluk ygya
--' 

usuiiurıtiı. yupt,ğl iddia edilenlere görevden el çeKirmeme kararında lsrar etmesi halinde Genel Denetleme

Kurulu, Denetleme Kurulu'nun oy birliği ile karar vermesi şartbr
11) Görevden bu yolla el çektirilenlerin Genel Merkez Genel Kuru lu taraflndan görevlerine iadelerine veya

lerin görevden el çektirildikleri sürgye ait
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sendikadan almalan gereken ücret Veya sosyal haklafl sendikaca aidenir. sendikadan ihraclna karar
verilenlerin hakknda gerekiyorsa yar9l mercilerine başvurulur.

12) Genel Başkanln teklifi ve Genel Yönetim Ku]ulu kaİan ile ikiden fazla olmıınak üzGİ€ Gen€|
ı,lali s€k]€ter Ya]dlmoa abnabİ|i].
ıiADDE 33 - GEılEt DİSİPLİıü KURurUı{uı{ GöREV Ye YETKİLERi:

1. Genel Disiplin Kurulu, üç asll Ve üç yedek üye olmak üzere Genel Merkez Genel Kurulu taraflndan gizli oyla
seçilir. Genel Disiplin Kurulu üyeleri, seçimi takip eden bir ay içeİisinde bir araya gelerek arölanndan bir
Başkan ve Raportör seçerek görev tİilümü yapar.

2. Genel Disidin Kurulu üyeliUerinden birinin herhangi biİ nedenle boşalmasl halinde, yerine görev yapmak
üzere Genel Yönetim Kurulu taraflndan en fazla oy alan yedek üye davet edilir. Genel Disiplin Kurulu
Başkanlhln veya Raporairün ayrl|ma$ halinde yeniden yap|la(ik seçim yedek üye katlldlktan sonra
ger@kleştinlir.

3. Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu'nun kendisine sevk ettiği işler ile Şube Disiplin Kurulu
kararlanna itiraz eden ilgilinan mürdcaatt üzerine gerekli in@l€me ü/e soru*urmaYı yapaEk karar verir.
Aynca, Genel Yönetim Kurulu'nca itiraz edilen Şube Disiplin Kurulu kararlannl inceleyerek sonuçlandlrlr.
Genel Disiplin Kurulu, kurula intikal eden olayln mahiyetine gtire makul bir süre içerisinde karannı vemek
zorundadır. Bu süre üç ay geçemez,

4. Genel Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen konulan görüşmek üzere en 9eç on beş gün içinde Başkanln

çağn$ üzerine en ız üçt2 iki çoğunlukla toplanlr. Başkanln bulunmadğl hallerde, bu görevi Raporttir
yürütür. Genel Disiplin Kurulu oy çokluğu ile karar allr. ryann eşidiği ha|inde Başkanln kabldğl tanf
çoğunluğu sağlamış olur. Hakklnda inceleme yaplan kişi, Disiplin Kurulu üyesi ise hakkndaki dosrdya
münhaslr olmak üzere göreünden çekilmiş saylllr. Girevden çekilmiş sayllanlarln yerine en fazla oy alan
yedek üye çiğnllr.

5. Genel Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olay aydlnlatmak üzere gerekli gördüğü araştrmaya yapar,

tnnlk dinler, bilirkişi incelemesi yapurabilir.

6. Yaall savunmag allnmaksızın üye hakknda ceza verilemez. Ancnk, yazllı çağrrya uyİnayardk savunma
yapmayan üyelerin gryablnda karar verilebilir. Kardrdan önce üyelikten ayrllmlş kişiler hakklnda da kaİar
verilebilir.

7. Genel Disiplin Kurulu'nun karan ilgili kişilere yazll olarak tebliğ edilir. Kardrlar, tebliiji müteakiben otuz gün

içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içeri§nde, ilgililerin karara iüraz eğneleri halinde
karar, Genel Me*ez Genel Kurulu'nda göİüşülür.

8. Genel Disiplin Kurulu, sendika üyeleri veya sendikanln teşkilat Ve organlannda görerli olanlar taraflndan
işlenen fiil, davnnış veya suç, ihraO gerektirmediğa bkdirde, fiilin, davran§ln \,€ya suçun niEliğine ve

ağlrllk derecesine göre; sendika üyesine veya sendikanın teşkilat ve organlannda görgr'li olanlara klnama,
maaş kesimi Ye hukukun elve]diği diğer ceza Ve tedbir kararhrlndan birini veya ikisini birliRe verebilir.

9. Genel Disiplin Kurulu'nca sendika Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disip|in Kurulu

üyebn ile şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ve Şub€ Disiplin Kurulu üyeleri hakknda geÇica

süreyle vq6 sürekli olarak direvden uzakhştürma ceza$ verilemez kınunlann yr tiiıaiğün elv€idlği
cezalır için üyenin sendika Veya şube yönetim kurulu karan veya Genel Başkanln talebi üzerine Genel
Disiplin Kurulu'na -vk edilmesi gerekir.

10. Genel Disiplin Kurulu, sendika üyesi veya yöneticileri hakknda geçici ihraç karan ve]€mez. Genel Disiplin
Kurulu, sendika üyesi Veya }^öneticilerinin üyelikten kesin ihraclnl gereKiren hallerde, @nel Merkez Genel
Kurulu'na $nulmak üzere teklif hazlr|ar. Genel Disiplin Kurulu'nca verilecek maaş k6imi cezag l(bir) ila

180(yüz seksen) yevmiye aras olabiıir.
MAdDE 34 - şÜBE KÜRULı,IASı, şuBEtERix BİREşrİRİLı.iEıİ Yeya KAPATıLı{A5r:

1. Genel Yönetim Kurulu, ana tüzük hükümlerine uygun olarak ihtiyaç olan yerlerde }€ni şubeler aÇabilir.

Genel Yönetim Kurulu, yeni açllan şub€lerin organlan teşekkül edinceye, şubenin ilk genel kurul ve seÇim

tarihine kadar işlemleri yürütmek Ve şubeyi temsil etmek üzere,geçaci ve müEşebbis yöneüm kurulu

atamaya, atananlara iİenmesi gereken ücret ve diğer sosyal haklan belirlemeye yetkilidir.

2. İhtiya(a göre ma/cut şubelerin birleştirilm€si veya kapablma$ Genel Merkez G€nel Kurul kardnyla yapllr.
Genel Merkez Genel Kurulu'nca yetki Verilmesi hallnde, şubelerin birleştirilmesi veya kapatlmaslna iliŞkin
işlemlef, Genel Yönetim Kurulu'nca yapİr.
MADDE 35 - ŞuBE GEı{EL KuRuLUİ{Uıt ÇALIŞı.IA USUL Y€ ESASı_ARI:

1. Şube Genel Kurulu, şubenin en yüksek kanr organadlr. Şube Gene| Kurulu olağan ohrdk en geÇ diirt yllda

bir toplanlr.
2. Şube Genel Kurulu, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Genel Yönetim Kurulu'nca tespit edilerek

bildirilen yer, gün ve saatte toplan|r. Genel Yönetim Kurulu kararı ile yazll bildirim yapllmadan Şube Genel
Kurul toplantlsl yapdamaz. Genel Yönetim Kurulunca tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saat dl9nda
yapllan Şube Genel Kurullan geçersizdir. Bu durumda, Genel Yönetim Kurulu Yeya görevlendireceği ki$ler
taraflndan yasal Ve idari işlemler yerine getirilmek suretiyle, Şube Genel Kurulu yenilenir. Genel Yönetim
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Şube Yönetim Kurulunca zamanlnda yapllmamasl veya sürüncemde blraklmasl halinde aynl usule göre

işlem yaplllr.

§ru" cön"ı Kurulu, Genel yönetim Kurulunca re,sen, şube yönetim Kurulu,nun veya şube Denetleme

irir]rt rn ı.urur,, iiyelerin veya delegelerin beşte birinin talebi ve Genel yönetim Kurulu,nun karan ile

oıugintirtıj topıunuuiiir. şube ctneı Kuiulu toplanbonln gündeml yeri, gün_ ve saati en az 9ün on be9 9ün

6nii, oii vuri ıı" yetkili lEçim kurulu başkaniığına bi6inlir. olağanüstü şub€ 6gnel Kurul toplanllarında,

sadece 9ündemde belirtilen maddeler görüşülür.

şr;a;;;iirfur, üye say,nın S2?en'az olması halinde üyelerle, üye sayısının 52,den fazıa olma,

iaıinae oeı"geıeı" toilanır.-Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ve Şube Disiplln Kurulu asll

ü}€leri, Şube Gene| Kuruluna de|ege olarak kabhrlar,

ii,t" io-n*i, Kurullarl, sube Genil Kurul tarihinden önce, Şubeye bağh işyeri ve iŞyerlerinde Çal|Pl üye

;ft;ilüii; ,şr";;ioj* iıu.ru.n on.y'ı çalışan li*eleri ile bidikte Geneı yöne6m Kuruluna bi6inder.

Ğ-Jn"ı ytın"iır'rrrrlu, üye saylarına gor; §uüye bağh işyeri veya iryerlerinden her birinden seçilecek

Ji-Ğ ;r;;;;; u.ıia"i"r"t, şu'ueye ya-zıı oıaraı biıoırii Delege sayısın,n tespitinde, yandan fazla sayılar

tam kabul edilir.
iunrni, 

"nu 
tüzüğe, Genel Merke2 Genel Kurul kararlanna, ilgili yönetmelğe ve Genel Yönetim Kurulu

;;;;i^; "yilrai usulsüz şekilde yapılan delege seçimleri, Gen€lyönetim Kurulu kararıyla yenilenir,

b;;;;;Ğ Ğ;""],iurulu için uygulanah toplantı usul ve esaslan Şube Genel Kurulu içinde uygulanlr.

o"i"g" s"çi.i Urrı ," rr"rıun c,eneı ılirı<ez ceneı Kurulu veya G;nel Yönetam Kurulunca çlkartlacak bir

yönetmelikle tespit edilir.
İİİo-öİ İe - şİıaı GEıIEL KuRuLuı{uı. GtinEv ye yETKiLERi:

Şube Genel Kurulunun başlrca görev ve yetkileri şunlardlr;
organlann seçimi,
ğr-t" İOneu. xuİul, ve Sube Deneteme Kurulu faporlannın 9örüşülmesi,
ğube Yönetim Kurulu ve sube Denetleme Kurulunun ibGs,
6*"ı ıi"*- c"""i ruru]una kagıaok asıl delegelerin ve aynı sayda yedek delegenin seçimi;

iiĞi,ii rJ -iiuiuıte ueıirtiıen olğei çiemlerii ve yerine getirilmesi başka organa braklmamlş konulann

karara bağlanmag,
sube Genel Kurullannln mali ibra yetkisi yoKur,

İffi';':;uö;'itii-iii iüiu(uiiır rr$xxoı-ü ve ıstinr,ınıniı
Ter€kkül etm€.i
ir6" i6n"ti. xr.ır, biri Şube Başkanl olmak üzere 3 (üç) a3ıl iıyeden te"kkül €d€İ,

ğrti i6.Ş, ir.ıu, Şuo6 ceneıkuruı tiye veya delegeliii aragndan serbest, eşit, gizli oy, açlk sayım ve

döküm esasna göre seçilirler.
subeGenelKurulüyeveyadelegesiolmayanlarln,ŞubeBaşkanıveyaşubeYönetimKuruluüyeliğineaday
#ffiil;;, i;ü Ğ,";eii<rrı, iy" ,eyu ielegelerinden en beşte birinin teklifi ile olur.

Ğ;;;;ğ;G ğşk""ı veya Şube Yöneilm Kurulu üyes' adayı olarak seçime qirerler,

§rui- a"ik;,-iJı oereceıı iaayııı< Şsinu gör" 
,seçıir, 

öğer _vonaim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu

iin-o.",Jii 
"ı."ı"|. 

a..,noun,seçııir.Eue 6işunı ııe oırıiıit Şube Yönetim Kurulu a$l üye sayl$ kadar,

yedek Yönetim Kurulu üyesi seçilir.

6"""ivo"*ı, Kurulu, şubelerin üye saylanna göre, şube yönetim kurulu üyelefinin sayl9nl Ve unvanlannl

belider.
iru"lon"ti. Kurulu, görev kilümünü seçimbn takip eden bir ay içinde yapar,

İ.rb" Vör,etlın Xr.ulu'nun gö]€v ye yGddlcri;
Ğ"ııi *'gia"|. hesaplanna ilişiin işb;i; yailai, yetkisi d5hilinde bulunan harramalan karara bağ|amak

ve usulüne uygun olarak n"r.aru yip.ai, 
,t 

arcamalar|a ilgıll karadann onayl| biref ömeklerinl, harcim_a

"r.ı., 
ı" !i,iiii" harcimanın v.p,ia,6i .vi t"tlp .o"n ayiı en 9eç lo,una kadar incelemek ve gereği

yapllmak üzere Genel Merkeze göndermek

ği,'ü"Ğ"n"-ı- iurrırna sunub;k çalışmj raporunu haarlamak,. Şube Genel Kurulunu, Genel Yönetim

irirı, nrn tur.n ve yazılı bildirimi tizerine oıağan Verd olağanüstii toplanhya gğlrmak. Genel Yön€tim

i;;ü;;; ıaranna uigun oıarak, Şube Genel Kurulunun yapılmasl için gerekli işlemleriyapmak,

İ5İÖira" seıtoreı isİatıstiuerl ui çn"İ *ıttır"ı, seltOrti lglenJiren gelişmeleri takiP, kaYrt ve 9enel
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5

5

merkeze bildirmek.
Şubenin yetki Ve soru mluluk alanlnda üye kaylt eğnek, üye kaylt ve üyelil(en çekilme bildirimlerini süresi

içerisinde genel merkeze göndermek,

Şubeye bağlı üyelerin müracaatlannl incelemek, ilgi li meİcilerle görüşmek veya yazşına yapmak suretiyle

sonuçlandlrmak. Mahallinde sonuçlandlnlamayan kon ulan genel merkeze intika| etirmek,

6355 saylll sendikalar ve Toplu iş siizleşmesi Kanu nu'nun 18.inci maddesi hükmü gereğince, üyelerin,

sendikaya iidemesi gereken üyelik aidadannln sendi kanln bildirmi§ olduğu banka hesablna yabnlmagnl,

lslAN6uL
,a

9<

*
€rF,

üyelik idat listelerinin sendi kaya gönderilmesini talep ve takip etmelÇ
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7. Şube harcamalan için gönderilen avansl, ilgili banka hesablndan en az iki yönetim kurulu üyesinin imzasl ile

çekmelç avansln harcama fazlas olan klsmlnln banka hesabında muhafazagnt sağlamak,
8. şubenin kullanlmlna bhsis edilen hizmet araclnln ve demirbaş eşyanln kullanıml ve en iyi şekilde

korunmasnı sağlamak,
9. Şubede tutulmag gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulma§nl ve muhafaza$nl sağlamak,
10. Ana ti.izük, cfnel Kurul karadan, Genel Yönetim Kurulu kararlan Ye yöneğneliklerde düzenlenen konular

dşnda harcama yapmamalç borç pafa vermemek
11. sendikanln amaçlanna, gaye ve prensiplerine uygun olmayan faaliyet ve beyanlarda bulunmamak,
12. sendika yetkili organlan.ve Genel Yönetim Kurulunca Verilecek diğer göreüeri yapmak.

ı,IADDE 3a - şUBE YÖ]lETİı,l KURULuı{uı{ çAL§ı.IA EsAsl_ARIl
1) Şube Yönetim Kurulu, Şube Başkanln başkanlülnda ayda bir toplanlr.
2) §ube Yönetim Kurulu, Şube Başkanln rapor|u Veya izinli olduğu ya da yurt dElnda bulunduğu tarihlefde

olağan toplantlsnl Şube sekreterinin başkanlığında yapar.

3) Şube Yönetim Kurulu, Şube Ba$onlnln çağn$ üzerine olağanü*ti todanlr.
4i §ube yönetim xuru|u, üye tam sayısinın salt çoğunluğu ile bplanır. Todanhya kablan üyelerin salt' 

idunluğu ile kardr alır. oylann eşitliği halinde toplantlya başkanllk eden üyenin katlldğl taraf Çoğunluğu
sağlam§ saylllr.

s) şuic von*lm Kurulu kararlannl açlk oylama ile aİr. Şube Yönetim Kurulu oylamanln gazli yapllmagna karar

verebilir.
6) Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden boPlma olmasl halinde, Genel Yönetim Kurulu boPlan üyeliğin

y€deklerden biri ile tamamlanmasl için gefekli i9lemleri yapar.

7) §ube Yönetim Kurulunun ohğan toplantllarlna, toplantl 9ünü Ve saaü tebliğ edilmesine rağmen, Mazeİ€tsiz' 
;brak üst üste beş Yeya hei ne sebeple olursa olsun bir yl içinde toplam on Yönetim Kurulu tophnt§na
gelme}€n üye, Şu6e Y'on*im Kurulunun talebi üzerlne, Genel Yönetim Kurulu'nca yazlll olarak ikaz edilir.

5uoe ionetih'iuru|u üyesi toplantrya mazereBiz olarak yine kablmazsa, müstafi saylllr. Genel Yönetim

Kurulu'nca yerine yedek üye ç€ğrlllr.
ı,IADDE 3i - şuiıE YöıiEIiİ KuRuLUı{uı{ GöREV ıöı-üııü ve vrrrİı-ınİ:
1) Şub€ Başkrnl:

a) $Ü Başkan;, şube Yönetim Kurulu adlna şubeyitemsil eder. Şube Yönetim Kuruluna ve gbede kurulacak' iomlsyonlara' Lşkanlık eder. Lüzumu halinde toplant veya komisyon başkanlığnı yönetim Kurulu

üyelerinden birine devredebilir.
u) şuue saşkanı, şubedeki bütün bürohnn amin olup her tiirlü çaİşrnalan denetlemeye Ye tetkike yetkilidİ.

cj 5uue ajşkanı,- şube adlna gönderilen avanslan banka hesabında bulundurmalÇ ihtiyaçtan fazlasınl

çekmemek ve çektirmemek,
d) ianun ,e unj türük hükümlerine, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlanna aykn harcama

yapmamak.
e) ieit imza ile para çekmemek, harcama belgelerini mğrzuata uygun şekilde düzenlettirmek,

D Üyeıerce şuü hesabına para yatınlma'na engel olmalç para yağrı|dğı takdirde yatınlan paray| en 9eç üç

9ün içinda genel me*ez hesabna göndermek ve G€nelYönetim Kuruluna yazlh bilgi vermek,

9) Üyelik aidatlannl elden tahsi| etmemek.
ııi Şuueye at,sis edilen ardç ve demirbaşlan en iyi şekilde muhafaza eğnek ve ettirmek.

l)' İopııİstızlşme işlemleri;e ve müzakerelerine Genel Yönetim Kurulundan aldül yetkiye uygun takip etmek.
j) Yetkilerin düşrnemesi için azami özen göstermek.
'ı,.) 

şuoeıerin tiiie| kişilığinın olmaması nedeniyle, şubenin üye sayısını takip etsnek, üye kayhna meydan' 
vermemelç üye sayElndaki değişiklikleri Genel Yönetim Kuruluna yazlh olarak bildirmek,

l) Şube yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirirken, kanun, ana tüzük, genel kurul ve genel yönetim' 
İurulu' kararlanna uygun dİwanma( Şube faaliyederinin koordinasyonunu sağlamak, görorini gereği gibi

yapmak, bu hususta her türlü tedbin almak.
m; §uue sİır*erl ile şubenin yazşınalannı, Şube Mali Sekreteri ile muhasebe ile il9ili errak imza edel.- 

subenln bankada brlunan hesablndan Şube Mali sekreteri veya Şube Yönetim Kurulu üyelerinden birisi ile

birlikte çift imza ale para çeker.
2) Şub€ s€k]€teri:

a) Şuoe aaşıcnın raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dıgnda bıJlunduğu taİihlerde, Şube BaŞlGnlnln görev

ve yetkilerini kullanlr.
b) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Bagkanl taraf|ndan verilen diğer görevleri yapar.

3) Şube }lali Sekreteri:
a) Şuue ıqaıı sekreteri şUbenin mali konulardaki işlemlerini kanun, ana tüzük ve yönetmelik hükümleri

çerç€vesinde yerine getirir.
b) sube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanl taraflndan verilen diğer görevleri yapar.
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a) şube Teşkiladanma seketeri, şubenin faaliyet sahasında bulunan sendikasz iş/efenlerin sendikaya üye' 
6ımas ıçin ve şubenin faaliyet'sahagnda bulunan üye saylslnln afülnlmag iÇin Şube Yönetim Kuruluna

teklifler sunar.
b) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanl taraflndan Verilen diğer göreüeri yapar,

5) Şube Eğitim s€keteri:
uı İJÜ eğitiİ s€krepri, şubenin faaliyet saha$nda bulunan _sendika üyelerinin mesleki ve sendikal' 

eğitimıeİİnin sağlanmajı için her tüdü tedbiri alır. Konu ile ilgili olarak Şube Yönetim Kuruluna teklifler

sunar.
b) Şub€ Yönetim Kurulu Ve 9ube Başkanl taraf|ndan verilen diğer direvleri yapar,

MADDE ııo - şuBE DEı{ETLEı{E (URuLU:
ıı iuue oeneuemi: Kurulu, şube Genel Kurulu tarafından ana tüzüğün ilgili maddesinde sayılan niteliğe sahip
' 

Ölzıi oyıa seçilen üç a$l üieden teşekkül eder. Asll üye sayısı kadar da yedek üye seçilir,

zl ğuue i»neutre rirulu jsl üyeleri yapacaklan ilk toplantda kendi aralannda bir başkan ve bir rdpor yazrcı

seçerler.

Şu-be Deneüeme rurulu, üç ayda bir Şubede toplanardk denetim göreviniyerine getirir,

öenetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetçinin bir araya gelmesi şartür.

Şube Denedeme Kurulu kararlannl oy çokluğuyla allr.

oylann eşitliği halinde başkanın katldğl taraf çoğun|uğu sağlamlş saylhr,

Şube oenetleme rurulu toplanblarlna yalnP asll üyeler İatllr, 
.._.

ğil ;";d" Kuruluhln asıl üyeierinden blrinin kurul üyeliğinden aynlmas veya boşalma halinde,

t;;;;r;il yerine yedek üyelerden biri göreve çağrlllr. yedek üyenin çağnlmaslndan sonra Şub€

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Denetleme Kurulu yeniden iş kilümü yapar.

» ğr;-o"""uer* rurulu denetlmlerini Şubede yapar. Denetim slragnda, şubeye ait belge veya defterleri-' 
ğru"o"n dıgrıya çıkaramaz. oenetim iurulu dheri ve denetim kurulu kararlannın muhafaza$ndan şube

tnd"r" kurİ,l, 
-euSonı, 

Deneüeme Kurulu üyesi ve Raporttirü müşteıeken sorumludur,

ıoı ğrileE"eu"re rurıiıu, şuue vorıetım Kurulunun faaliyeberini kanun, ana tüzük, me\zuat ve şube cf,nel
--, i;;l; k";""na uygun 

-oıanı 
yapıPrdpmadlğlnl üç ayda bir deüıeüğyerek ara raporunu Şube Başkanlna

verir. cİinem sonu raporunu d.a Şube Genel Kuruluna sunar,

ı,IADDE 41 - şuBE Dı5IPuı{ KuRuLU:
ıl iuu"bispıın kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere şube Genel kurulu taraflndan gizli oyla seçilir.

" ğru" oiJipıi" rurulu,üyöbri, ,"çlnii iuı,ip 
"a"n 

bir ay içerisinde bir araya gelerek aralanndan tİr Başkan ve

Raportiir seçerek görev btilümü yapar.

2) §;Ç;;ipıi;,, irr,]ı, uv"ıııı"rinj"i uirinin herhangi bir nedenle bo9lması halinde, yerine görev yapmak
-' ii"r" şrfo yönetim iurulu oiurinoan yedek üielerden biri .göreve davet edalir. şube Disidin Kurulu

a"şk"ni'n,n Veya Rapofiirün ayrllması halinde yeniden yapllacak seçim yedek üye kabldlktan sonra

5)

1)

2)

gerçekleştirilir.
ğrn._ oiiioıln Kurulu, en aı üçte iki @ğunluk|a toPlınlr ve en ı, 

'ıçte 
iki çoğun|ukla ib .kıİaİ

,..i',s.ndıı.n'nanatiizüğüne,amaçveilkelerineaykırıhareketedensendikauyelennaKKnoa
;ür;;r.p"r, ihtar cezaiı ,erir. iniann dışındaki cezalan .erektiren suçlar hakknda hazırla}.cağı

nporıan senbıia cenel Merkezine gönderilmek üzere Şub€ Başkanına sunar,

MADDE 42 - BAşXAı{ııR KURuLu
i".runı", rr.ır; 

-c"nel 
Me*ez Genei Yiinetim Kurulu ve Şube Başkanları, Eİilge, il Ve ilç€ Başkanlanndan

olusur. Baskanlar Kuruluna Genel Başkan Başkanhk eder,

üriö.ı.,rriri, ci*i g"şkun,n Flnsı uzerine toplanlr. Genel Merkez Genel Yönetim Kurulunca uygun

görülmesi halınde Başkanlai Kurulu olağanüsti.i toplantrya Fğnlabilir,
Baskanlar Kurulu;

Şu6ebrin sorunlannı inceleyip, değerlendirmek,
i"pır-ij .o.ışr"ı"rinin aıiienıeimesl, uygulanma, hakknda 9örüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve

uvoulamalar hakknda bilqi vermek,

ğİİo ..., biİgi alış-ver]şini sağlamak ve ortak konular hakknda görüşlerini bildirmek,

Ç"Jib", g"nğ lşıeyışi ve ızıeyece6l politikalarla ilgili 9örüş ve önerilerini rapor halinde Genel Merkez

Genel Yönetim Kuruluna sunmak, üzere tophnlr.
ı4ADDE a3 - BÖLGE İL ve İtçE BAşKAı{LıKuRI:
b""eieuşk"n, teklifi, Genel Yönetim liurulu'nun karan ile Başkan, sekreter ve Muhasip olmak üÇ kiŞiden

t"."rı,ıiı 
'ea"r. 

Gerek]i görülür- yeteri kadar uzman personelde atanabilir. Atanmalanndaki usuller

iıŞii!ı ioLo""' iı,n.-uılri"r. Fa;lryetterini kanun, ana tüzük, mevzuat ve c,enel yönetim Kurulu,nun

3)
a)
b)

c)
d)

talimadanyla yürütüder.
İıoo: & - seroixıırıır cşı-iıııni:
sendikanln gelirleri şunlardlr;
1)

n,
,rO
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2) sendikalar ve Toplu İş siizleşmesi kanununa göre yapacağl faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
3) Bağlşlar,
4) Eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
5) Mal varlığı 9e|irleri ile Tüzük ve eki Yönetmelikler uyannca bhsil edi|ecek para ceza$, gecikme zammı
gibi gelirler dahil olmak üzere, mal vadğl değederinin deür, temlik \€ sat§lndan doğan gelirler,
6) Genel Kurul kararı olmak kaydıyla nakit mevcudunun yüzde kıkndan fazla olmamak kaydıyla, sanayi ve
ticaret kuruluşlanna yaqlan yatnmhrdan elde edilecek gelirler.
7) Mevzuat çerçevesinde yaElan.yatlflmlardan sağlanacak gelirlerden ibarettir.
MADDE 45 - sEı{Dixltıı cioını-ınİ:
sendikanln harcamalarl, Genel Kurul taraflndan onaylanmlş bütçe esaslan kapsamında olmak üzeİe,
Yönetim Kurulu veya Yönetim Kuruluhun verec4i yetki çer@vesinde yapl|lİ. Her çeşit harcamanln
belgelendirilmesi şartbr. Gerek toplu sdzleşmenin ydpllmasl gereİse uygulanmasl grd§nda gkacak
uyuşmazllklar|a ilgili temsilci, hakem ve aracl ücretleri ile buna benzer masraf|ar konu ile ilgili sendika
üyeleri taraflndan ödefıir.

1) sendikal faaliyeuerin Ve teşkilatlanma çallşmalarlnln yürütülmesi için gerekli olan her türlü harcama ve
masnflar, kanun, ana tüzülç tahmini bütçe hükümleri ve genel kurul karar|arı gereğince rdPİr.

2) Top|u iş siizleşmebn ib ilgili harcamalar,
3) uye olunan üst kuruluşlara ödenen üyelik aidatlan ve diğer katk payiarl,
4) Grev rc lokaü uygulaması sırasında yapllan giderler,
5) Eğitim, baslm ve yayln masraflarl,
6) Kanun, ana tijzü|ç tahmini bütçe hükümleri Ye genel kurul kararlan ger€ğince yap an her tijrlü harcamalar,
7) sendaka amaçlan ve faa|iyetleri dl$nda har(ama yapamaz, bağşta bulunamaz Ye borç Veremez,
8) sendika Genel Yönetim Kurulu kanrıyla, nakit mevcudunun % 10'unu a$namak kaydlyla yurt içi ve yurt

dşndaki doğal afet bölgelenne doğrudan veya yetkili makamlar araclllğryla, konut, eğitim ve sağhk tesiceri
kurulma$ amaoyla kamu kurum Ve kuruluşlarlna ayni Ve nakdi yardlmda bulunabilir,

9) sendika gelirlerinin .16 10'unu üyelerinin teknik ve meslekj eğitimi ve tecrübe|erini arbrmak için kulhnabilir,
10) Genel Yönetim Kurulu, sendikanln nakit gelirlerinin % s'ini aşmamak kaydlyla sosyal amaçll harcama

yapabiIir.

1

2

a.
b.
c.
d.
e.
f.
2)

3)

Aidatlar
ı{add€ /06 Üyebnn sendika'ya ddeyeceği ylhk aidat futan, Genel kurul taraflndan bütçenin onaylanması
suretiyle belirlenir.
lahsİıat
ı.ladd€ 47 sendika için yapllacak her çeşit gelir tahsi6b,
Sın numaraİ, sendika mührü ile mühüdü, koçinh Ve tahsil edenin imzasnl bşyan makbuz karşlÜl yaphr.
Tüm nakdi gelider, Yönetim Kurulu'nun uygun bulaciğl banka veya bankalard yalnhr.
ı,IADDE .ıa - TuTUıACAK DEFTER ve KAYTTLAR:
Üye kayt Ye üyelik sona erme listeleri,
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Deneueme Kurulu ve Disiplin Kurulu karar defterleri,
Gelen ve giden ewak kayİt deftederi ile zimmet defteri,
Aidat kaytlarl, yevmiye ve döküm deterleİi ile defteri kebir,
Gelirlere ilişkin kayt Ve d€fterler,
sendika yardlmq defterler hJbbilir.
04.01.1961 tarih ve 213 saylh Vergi usul Kanununa göre, demirbaş slnıflna giren her türlü eşya veya
malzeme demirbaş defterine kaydedilir.
Genel Yönetim Kurulu, @nel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurullaflnln karar delterlerine yaalacak
karadann bu kurullafln üyeleri, Genel Kurul Kararlannln Genel Merkez Genel Kurul Di\ran üye|erince
imzalanmasl zorunludur.
sendika, 6356 sayll s€ndikalar ve Toplu iş siizleşİnesi Kanunu'nun 3o.maddesi hükmü gereğince futsnuş
olduğu defterleri, her olağan Genel Kurulu izleyen on beş gün içinde notere tasdik ettirilir.
Sendika delter ve belgeleri ilgili bulunduklan ydl takp eden takvim ylllndan başlardrak on yll süre ile
saUamak zorundad|r.
sendikanln hesap dönemi tnkvim ylldlr.

4)

5)

6)

MADDE 49 - BİRIEşı,IEYECEK GÖRFVLER:
1) Genel Merkez olağan G€nel Kurulu hariç sendika zorunlu organlanndan birine seçil€n başka bir göreve

seçilemez. Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Şube Başkanlan ve Kineticilen iki gtirevden birin tercih
etmek zorundadlr.

2) Şube Genel Kurulu hariç, şube zorunlu organlanndan birine seçilen başlG birine seçilemez.
3) Yukarda belirtilen görevlere seçilenler, seçimi takip eden on beş 9ün içinde iki görevden birini tercih

ni belirtmezlerse son seçildikleri görevleri sona erer. Ancak, Genel Yönetim Kurulu üyeliijine seçilen
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4)

1)

şube Başkanıannln, şubedeki görevini devir edebilme|eri için Genel yönetim kurulu,nun alacağl oy bir|iği

karan ile alh aya kadar süre tanlnabilir.

;;;i ;;"d;;;"y" Disiplin Kurullanna da seçilmiş olan Şube Başkanlan ve yöneticileri bu sfatla kendi

s-u-teıerinln aenetım ve disiplin kovuştlrmaslna ilişkin toplanb _Ve ç,hşmalard kahhmaz,

irıoor so - ıqoe öDEıüEKLERİ ve sosYAL Gü\rENuK HAı(ıRI:
b"."|vo""t, Kurulu ve şubelerin vönetim ruruıu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücret|er, her ttirlü

JO"*t,İollrt * azminatlİr Genel Merkez Genel Kurulu brafından tespit edi|ir,

İnJİl.u, yOnei.l ," çnişanlann sosyal güvenlik, sigorta ve dinlenme haklannı garanti eder,

is akiğerinin Feshi halinde;

aİH';;ffi; jiiihı"n t"sı, ediıdiği takdirde iş _Kanunu 
hükümıeri uyguıanır, Tüzükteki iidenekıer

il;ErrKr;r;;;;da suç sayılan ıln.i.i* re benzeri sebeplede sendikanın bütünlüğünü sargcı ve grlannı

aclklavrcl harekeueri, mahkeme tuo"vı" aayoi"i çıkanlara, bu yıızden işten uzaklaŞtn|an|ara yahut srf

bu nedenlerle istifa etmek suretiyle aynlanlara verilmez,

Ğ"""ı ıı"*"i r" şru" vonetm ruruıiaİınaa profesyonel olarak 9ör€ı,/ yapan yöneticilerin bu görevlerinden,

;;; ;il;.;k; y";iden seçilmemJ vğa.*" noı'ıst"ı.ıe.yıe ĞkilmJt_suretiyle aynlmalan v€ sendakadan

bleote bulunmalan halinde, ücreüen bir i7 stireyıe sendikaca ödenir. Bu süre küdemlerine dahil edilir. Bu

.tirJ,ç"riİina" ,"vaana gelecek ücret artışlan maaşlanna yansıtılır, 
.

irĞ"il b"ıırtı"n' t a|lerien bin ıe Öoreİıeri .onj 
"ren 

İrofesyonel. yöneticilerin yerine, Geng YöTt_Jı

il;;h; ff*y.";ı oıaraı. Fı,fiasni Gnr veriımesi halinde, yeni s€çilen yöneticilerin iizlük

haklarının öıdenmesi, görevi sona 
",.i,..-'p.i"r,,o1"ı 

yöneticllerin özlük haklannın iidenm6inin sona erdiği

tarihten itibaren başlar.

sendika kademelerinde görev yapan ücretli profesyonel yöneticilere, 
_ 

her.takvim yıh iÇin dört ayhk ücretleri

i,iünno"n r.rıu oi.urui tir"ri, benJ ııeikez Genel xuruıunca tespit edilen ikramiye veri|ir.

Genel Merkez veya Şube Yönebm Ğ;ulu ;şkan ve liydirlerindİ..profesyonel olarak görev alanlardan,

#;; ;fu;;;li,lr"i gıbi nedenleı;b;Lvi-ina erenlöre_veya görevleri devam etsnekle birlikte, Genel

ii"iü"- ," c"""| Vo.dim Kurulu tiyeĞine sendiı<anln olağan,genel kurulundan sonra, Şube Başkan ve

Şube Yönetim Kurulu üyelenne ş,u" "ı"g"^ 
g"*ı ı<u-rul.u1g3n so_nra, genel merkez veya şube

yöneticiliğinde pofesyonel olarak 9"çn t,"i ı,"ı iin'ao«ohJz) günlük net ücreüeri (yl içerisinde iidenen her

tiirlü sos\ral Vardım, ikramiye ,e oigil oJe.Lieioat iıi t tir*aa ve Genel Merkez Genel Kurulunca tespit

:j#,İ;ilLlil;;;;ü;iy* ;;;;"iil;;k;;iy;ai 
"denen 

yıllar, daha sonraki kdeme dahil

"aiii*. 
iğrJ ir".iyesi tı,oemeıeri ıi iıgili Vergi ve diğer yasal kesintiler sendikaca karşllanlr.

Genel Merkez ve şubelerin teşkilat ;e;,g;;;;,iou göri, iapan yöneticilerden, 6356 saylll sendikalar ve

Toplu iş siizleşmesi Kanunu'nun o-"Ü*r,a"-*iı,n ii,met, irtikap, rüşvet, hlElzllk, dolandmcthk,

*ıiĞi-ıi,ı, sö"il iöttiye kuılanma, 
,iiĞıl-in"., 

lna,iy" fesat kanştlrma, edimin ifaslna f€sat kan$rma,

;Hru;;ü";; m'aı ,aı,ğ, d"ğ;;bri"; ;ii;;; kagkçııık. iuçıarından birinden mahkum oıanıara,

sendikanln slrlaflnl açıklamaları, xr.rownouri itiuarını zedeıemeleri veya sendikanın bütiinlüğünü sarsan

hal ve dawanışları nedeni ile gb-,#,; son verilenlere, geçici veya sürekli olarak göıevden

uzakla*lnlanlara hizmet ikamiyesi ödenmez,

Genel Merkez ve şube yöneticileri ,Ü;;ik * görsr'lendirilen ü}€ler.veya çafuşanlann göreüen ib ilgili

"ili,r!,ivi.ııi" 
iulaaun aaavi Jitim[n-tuiina", mirasçllanna bir ulllk ücreti toplaml net olarak,

maluliyeüeri halinde maluliyet ornrJg;;;rL;J.ıi .itt"i, 
"şr..ak 

,kaydıvla, 
Genel Yönetim Kurulu

tarafından tayin olunacak mikta,da';;;i;;;;-iapıır. İıgiıiıjrin, kanunlardan doğan haklan sapıdır,

İİ-İ, J*" jç,ldÜİ"kdirde yaplan bu tlderneler tıtiİ<me konu olan meblağdan mahsup edilir,

t"i'"iıı-Jrt"i'r" ğrbelerde ;rofe5y;aoı.r.ı. gor", yapan yönetim.kurulu üveleri, her yll için 30 (otuz)

günlük yllhk ücretli izin t r*,na .*,]pir.-ıüine- uir Ginel Yanetim Kurulu kardn olmadlkça, yılhk ücredi

izinler. izne hak kazanlıan ,u ,ç"njiaf t,iı""ı,, l",ı" Gene! YöTtiJn Kurulu kararl ile herhangi bir

;H;,d;;;ö ri"-r"ıi.|v"; voii; 
,r-",p"..on"ıe, 

cenel Yainetim Kuru|u karan ile sosyal yardımlar

hariç izin parasl aidenir.

Genel Me*ez Ve Şube Yöneticileflnden bir veya birkaçlnn, anayasa ve 6356 say|h sendikalar Ve Toplu,Iş

qörhsmesi Kanunu'nda ,"v,ırn .rçL'İ'Ö-şnOİİ ,"nOİl,İl r,İıv*',"t"biyle adli takibata uğramas vela bu

:"",Hl';;iiü-;;;;tıiıinoe, deneı von*im Kurulunca gerekli tedbirler allnlr.

ffi;;İ;İ;;;a malı0,0m olmalan halinde bu tazminat sendikaca 
'idenir,

Avrıca, bu yöneticilere ,"rrnruı.n-'ğn, Jruı<at jorevıenoirllecdi gibi mahkom olmalarl halinde ücreti

ğne, çocuküanna ya da kendisine verilir,

sendika Şub€sinin karar almaslnl "iöıi"y*"t 
sayda üyenin takibata uğramag halinde, Genel yönetim

Kurulu, gefeldi tedbideri aİr..
ı,IADDE 51 - MAL BILDIRIMI:
Kuruluşl.nn ve şubele]in kurucu ve yön,ltklleri, 

_ !€nd.i.bji, e,leri ü€ YelıY€ıd€İi eıbn,la

bulunın çocuklanna ait mal ıiijii.iirı]rT,llZiiögo t .iı,ıı.ir. ieıg ıayııı Mal B|ldidminde

Bulunulmasl, Rüşvet ve Yolsuzlrli".i" İ,i_aiıJ ı<"nunu ve ilgİli yön€t neıikleı€ göre Yemek
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1)

2)

J)

4)

5)

6)

Sendika ve sendika Şubelerinin yönetim kurulu ü}€lefi ile dendeme kurulu üyeleri, göreve seçildikleİi
tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde kend|lerinin ve velayederi altındaki çocuklannın, 

- 
kanunu ve ilgili

yönetmelik hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal vadğl beyanlnl Vermek zorundadlr.
Yedek yönetjm kurulu ve denedeme kurulu üyeıeri, asll üye olarak görevlendlİildikleri tarihten itibaren 3
(üç) ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayeueri alhndaki çocuklannln, Kanun Ve ilgili ydnetmelik
hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varllğl beyanlnl vermek zorundadlr.
Mal vadığı bildirimi be|gel€ri, sendika veya sendika şubesinin denedeme kurullarına verilir. Bu belgeler,
sendika veya şUbenin yönetim kurullarının karar deftederinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa, denetim
kurulu üyeleri tardflndan imzalanlr.
Bu zorunluluğa uymayanlarln, sendika Ve sendika şubesindeki yönetim kurulu veya denetleme kurulu
ü}relikleri bi|dirim süresinin biüminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.
Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri sonunda tekrar seçilse|er bile, kanun ve ilgili yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yeniden mal bildiriminde bulunmak zorundadldar. sendika ve sendika
şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denedeme kurulu üyeleri, Mal Bildiriminde Bulunulmag Hakknda
Yöneğnelik lo.maddesi hükmü gereğince, e§leri, velayetleri ahndaki çocukhn Ve kendileİinin şah§ mal
varllklaflnda önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir,
alacak ve borçlarö münhaslr bulunmak üzere, ek mal bildarimi veİmek zorundadlrlar. Mal Baldariminde
Bulunulmag Hakknda Yönetmeliğin 8.maddesinde gösterilen mahi}€t Ve miktarlardaki mahn iktisabl ile
hak, alacak veya gelar sağlanmag verd boçlanılması, mal varİğlnda önemli değişiklik sayıllr.
sendika Ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyeleri, görevlerinin devaml
slrd$nda, sonu(o) ve (5) ile biten ylllarln en geç Şubat ayl sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek
zorundadlrlar.
M^DDE 52 - YoLLuxıın ve ÜcnET xAYıPı.ını:
Genel Merkez Genel Kurulu toplanbslna iştirak eden ve sendika zorunlu organlarlnda görevli olan üye veya
delegelerin yol masraflan sendika taraflndan iidenir.
sendika verd şubelerin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurullannda görevli üyelerin
todanuara kağlmalan dolaYısly'a, varsa ücret kaydan ile yolluklar sendikaca tidenir.
sendikaca düzenlenen toplanblara çağnlan üyelerin yol masraflafl sendikaca karşllanlr.
ı,!^DDE 53 - çEşiTLi HÜKÜıiLER:
Genel Yönetim Kurulu, ana tüzükte adl geçen yöneğnelikleri hazlrlamaya, uygulamaya ve gerektiğinde
değişiklik yapmaya yetkilidir.
s€ndika, Genel Bagkan ile birlikte Genel Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin imza$ ile kurumsal
olardk borçlanabilir.
Genel Yönetim Kurulu'nca, şube yönetici|erinin profesyonel olarak çal§tlnlabilmesi için, şubeye bağİ aidat
iideyen üye sayl$ esas allnlr.
Gene| Yönetim Kurulu'nca, şube başkanlnln profesyonel olarak 9llştnlabilmesi için, şubeye bağh aidat
tidgyen üye sayElnln 501 olmag zorunludur. Şubeye bağh aidat ddeyen üye saylgnln 501'den fazla olması
haıinde, profesyonel olarak çallştrllacak şube yöneticisi say§ Genel Yönetim Kurulu'nca be|irlenir.
Şubeye bağlı aidat iideyen üye say§nln 50ı'nin ahnda olmag halande, Genel Yönetim Kurulu, şubeye
bağh işyerlerinin özelliklerini, coğrafi dağlllmlnl, şubenin sorumluluk alanlnda bulunan potansiyel üyeliklerin
gelişme potansiyelani, hizmet gereklerini ve diğer koşUllan bidikte değer|endirmek surctiyle, şJbe
başkanının profesyonel olarak çaİştnlmagna ve}ra profesyonelliğinin devamlna karar verebilir. Bu halde,
şube başlGnlna ödenecek ücret, hakkani}€t kurallanna göre, Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Kuruluş
safhaslnda ve}ra çallşmalarln yoğun olmasl halinde, yukandaki kaydara bağı kalmakszın, Genel yönetim
Kurulu belirleyeceği süre boyunca, şube başkanı veya şube sekreterini geçici olarak çahştrabilir.
Genel Yönetim Kurulu, sendika Veya sendikn şubelerinin yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde görev
yapmakta iken v€fat edenlerin, hizmederi ile ekonomik Ve sosyal durumlannl tİrlikte değerlendirmek
suretiyle, eş ve çocuklanna veya diğer yasal mirasglanna, sendika adlna yardlmda bulunabilir.
Genel Yönetim Kurulu, sendikada Ve şubelerde profesyonel olarak görev yaparken vefat eden yöneticilerin
varsa öğrenim gören @cuklanna, ajğrenim süresince, miktan Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenecek oranda
karşlkslz burs verir.
Üyelik aidatnl maksath olarak her ay muntazam ödemeyenler, send|kanln sağlayacağl hak ve
menfaatlerden istifade edemezler.
Ana tüzük hükümlerine göre üyelik aidatlnl ödemeyen üyeler, sendikanln Genel Me*ez Genel Kurulu,
Genel Yönetim Kurulu, Genel Deneüeme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu ile şJbe oİganlannda görev
alamazlar. Ancak, üyelerin oy kullanma haklan sakİdır.

MADDE 54 - DEı4İRB§uR!ı{ SATIş Ye TEııKİıüİı{DEKi UsuL ve ESASLAR:

1)

2)

3)

1)

2)

5,

4)

5)

bJ

7)

8)

9)

1) sendika, tüzükte yazlll amaç, ilke ve yetkileİinin gerçekleşmesi için taşnlr ve taşnmaz mal edinebilir
slanna göre bu görevi yerine getirir
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2)

5)

3)
4)

Demirbaş eşyanln, kullanllamayacak şekilde ypranm§ olmasl, onanmlnm ekonomik olmamas|,

verimııiglnln 
'izaımig, 

hasar görmesi, kaybolmajı veya |alınması ve.bunun gibi durumlarda .ilgililerce
tutanak;üzenlenir. Düzenlenen tutanjkta, demirbaş eşyanın terkin nedeni açlkP yazdlr. Tutanak, ilgilileİ

t".tinoan Genel yönetim Kurulu,nun onayına sunulur.'Genel yönetim Kurulu,nun onayna ilişkin karar ile

birliRe, demirbaş eşya kaylttan düşülür,
kay,ttan aıiştırtııin iı'emirbaşların, fumirbaş defterindeki sıriısına gerekli açıklama yazılır.

i;d;; dülürül".. itıtiyaç- fazlası olana veya kullanılamayan demirbaşlann pazarlık veya ihale yoluyla

*tlşİİrİ, c"İJ İo"İ,um kuruıu karan ile yapİir. sahştan elde edalecek gelir, sendika hesabına gelir olarak

kaydediIir.
üıİıiiiü"senaiı,ava ait olan, sendikanın ye sendika şubelerinin kullanümında bulunan araçlar, Genel

yonJm ruruıu karan ile pazarhk veya ihah yoluyla satılabillr. sat şan elde edilen gelir, sendika hesabına

gelir olarak kaydedilir,
i,ııooe ss - seıoİKAıüIıü FESHİ Ye MALLARIı{Iı{ DEVRI:

sendika Genel Merkez Genel kurulu, sendikanln feshine karar verebilir. Genel Mefkez Genel kurulu

arai,nJan senaiıanın f€shine karar verilebilmesi için, ana tiizüğe göre Genel Merkez Genel Kuruluna

katllmahakknasahipolanüyevsyadelegetam.ayElnlnenazüçteikisinintodantyakab|masşafülr.
B;;.r" çoğunluİ elde edilemezse, &nel Merkez Genel Kurulu, kanuna uygun olarak 

'kincl 
defa

irpıJ"i,v-J a.'r,ii"aiiir. gu topıantıda, fesih konusunun görüşülebilmesi için Gcn€l Kurulun kr6r yctğ
Jİ,sı doplantva katlan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur, Ancık bu sayı üye veya

dei€ge tam sayEınln döİtte blrind€n az olamaz,
Feihiakkında, delege tamsayslnln üçte ikisinin oyu ile kara_r allnlr, _ .

b*Jıı", Ğ-ii üeriez cenei Kurulu'Granyla fesih edildaği veya_feshine karar verildiği takdirde, fesih,

i"-n.'t-,i"Gpiu"" halinde Sendlkanın mıiıaıı, şğıı buiunduğ1 konf€d€rasyona devıadilir, Eğer

;;ık üE;;;;'i". i"ıı"nn devri hakknba Sindikalar ve Toplu iş gizleşmesi Kanunu,nun ilgili

hükümleri uygulanır.
ı{.öfi ğ işb. iüzükte hakknda hüküm bulunmayan hususlarla sendikalar ve Toplu iş gizleşmesi

k."r*, 
"r", 

nİİ*1.|er Kanunu, Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır,

ı,IADDE 57 - YÜRÜRLÜK:

1)

2)

1

2
Ana Tüzük sendikanln kuruluşuyla birlikte yürürlüğe girer,

Tüzuk deği$kliğinin kabul edildiğ i Biri nci seçimli olağan Genel Kurul'dan sonra sendikanln yönetim

ve yürüğnesini seçihn @nel Merke2 Yönetim Kurulu yapar
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