
TuRIs
(Turizm,. Lokanta Kantin ve Kafeterya

Işverenleri Sendikası)

v
ANA TUZUGU

ISTANBuL
Ocak 2023

isTA^lBuL
2o17

.|c
a9oR 

jd
v.

,(,



ANA TÜzÜK
MADDE 1 - sEı{DİKAı{tı{ ADr Y€ KısA ADı:t. sendikanln adl: Tuİizrı, Lokınb Kantin Y€ kafeterya İŞveıenleıi Sendikası'dır

2. sendikanln klsa adl: TuRİs?ir.

ı,IADDE 2 - sEı{DiKA rı{ GEı{EL ğERJGzi:
ı. sendikanln cfnel Merkezi seyranbpe ı.lahaııesı site sokak no:8 kat 1

K6ğıthane / İstanbul or,.
2. sendika Genel Merkezinin ilden ile nakline, Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir.
3. istanbul içinde adres değişikliğine, ilgili makam ve merci|ere bilgi Vermek kaydlyla sendika Gene|

Yönetim KUrulu yetkilidir.

ıiADDE 3 - SEiDİKAı{Iı{ FAALiYET GÖsrrrccıĞİ İşxoı-u:
sendika, sendikalar Ve Toplu i5 *izleşmesi Kanunu'nun 4. maddesinin (1). Flkaslnda belirtilen ekli (1)
sayllı cet\€lde gösterilen ı8 3lra numaİaİ 'ı(onaklıma Y€ eğlence irleİi" işkolunda kuruludur.

ı,IADDE 4 - SEı{DİKAı{Iı{ GAYE Ye İLKELERiI
1. TuRİs, insan haklanna, evrensel ilkelere, anayasa ve tabii hukuk ilkelefine saygıyı esas alır. Ülke

büttinlüğüne içtenlikle inanlr. ğelerinin hak Ve menfaatlerini kablmcl, çoğulcu ve özgüriükçü demokrasi
anlarş içinde en etkin bir şekilde korumayl ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği en yüce
değer olarak kabul eder. Yoksulluk, cehalet, i§sizlik ile mücadele, sosyal adaletin ger@kleşmesi ve
üyelerinin en iyi düzeye ulaşma$ için çallşmayl temel amaçlanndan sayar. Bu amaçlarlna ulaşmak için ilkeli
ve kararh mücndeleyi kendisine temel görev saya[.

2. sendikanln amacl; genel işkolunda faaliyet gösteren üyelerin, hak ve menfaatlerini tüm yasal

zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve ge|iştirmektir. Öte yandan üye

işVerenlerin insan onuruna yakşan azami kalitede hizmet sunmalarlnl denetlemek ve bu kalitenin

korunmagnl sağlamakla yükümlüdüİ.

3. Bu amaon gerçekleştirilmesi için, Do/letin Ülkesi ve Milleti ile b( ünme2 bütünlüğünün, Milli

Egemenliğin ve cumhuriyetin korunmasl, Atatürk İlkelerinin yaşatlmasl ve Demokratik ilkelerden

aynlmadan faaliyet gösterilmesi a§ldlr.
4. uyelerinin geleceğe güvenle bakmalarlnl sağlayacak ve haklan bakmlndan her türlü istisman

ön|eyecek tedbirleri almayl, tekelleşme}€ karg mücadeleyi,
5. İnsanı temel değeİ alanl olarak kabul eden tİr §vil toplum kuru|uşu olarak, temel insan hak ve

özgür|üklerini savunmak ve geliştirmek açin mücadele vermeyi,
6. IŞkolunda; medek ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağlna hazlrlamayl,

ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçhnnl gidermeyi,
7. ol, lrk, cins, renlç aile, mezhep \re siyasal kanaat fark gözetmeksizin kend| değerini, nıanet i

mesuliyetjni \€ bplum hayatlndaki göreün| bilen yufüaşllk tİl|ncinin g€lişmesi için 9hşrnalç8. Toplumsal sorunlar kafggnda sorumluluk bilinci ile düşünc€lerini ortaya koymaF ve bunlann
mücadelesini yapmayl,

9. uye|ennin hakknl, sosyal adaleÇ sosyal güvenlik, hürriyet, banş Ve insan haklan ve sendikanln
temel amaçlan uğrunda yapacaklan_ mücadeleyi hiçbir fedaGrhktan kagnmadan destekler.
M^DDE 5 - sEı{DlKA lı{ YETK! Ye FAALIYETLERİ:

1. Mevzuat Ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka
sendikanln başİcn yetki ve faaliyetleri şunlardlr:2. Toplu iş sdzle9mesi akdetmek, glışma barışını kurmak Ve devam ettirmek, işkolundakj işverenleri
sendika çabsl altmda toplamak amacMa Türkiye çiEnda faaliyette bu|unmakbdlr.

3. Üyelennin mesleki bilgilerini artra(ak milli tasarruf ve yabnmln gelişmesine, gerçek verimliliğin
artıTıasna hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağhk Ve spor tesislen, kijttiphane, baslm işleri
için imk6n|ar sağlamak, üyeler ile aile fertleri için ajğrenci yurdu, dershaneler ile eğitim ve dinlenme
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Toplu iş uyuşmazİklannda, ilgili makama, arabulucura, hakem kurullanna, iş mahkemelerine ve

diğer yargl organlanna başvurur, temsilci gönderir, görüş biHinr.

ÇaİŞma hardtndan, me\rzuattan, troplu iş sdzleynesinden, örf ve adetten doğan husushrda, dava

açar ve bu münasebeue açllan davadan ötürü husumete ehil olur.

Ferdi iş ilişkilennden doğan uyuşmazhklarda, üyelerine yardlmcı olur,

Lokavta karar verebilir, idare eder, lokavtı kaldırabilir.

Grev Ve lokavt fonu kurar, grev veya lokavt halinde bu fondan Genel Kurulca kabul edilen
yönetmelik esaslan dairesinde üyelerine ödemede bulunabilir.

Mevzuat hüküm|eri dairesinde amaoyla ilgili milli ve milleterarası kuruluş|ara üye olabilir veya

bunlann toplantllanna katllabilir, kanun ve uluslararasl anlaşma hükümlerine göre toplanan kurul|ara

temsilci gönderir ve Mevzuat hükümleıi dairesinde amaoyla ilgili milli Ye mill€derarasl
terekkülleİin oluşumunda ye] alaıİlir, kurucu olabilir.

çaİşma mevzuatl, işveren-işçi ilişkibn, yönetim, verimlilik, beşeri ilişkiler, iş değerlendirmesi ve iş

güvenliğa gibi konuhrda, üyelerine ve üyelerinin mensuplanna bilgi verir ve bu amaçla kurs seminer

konferans ve benzeri toplanblar tertipleyeHlir, tertiplenenlerE kat|abilir.

İş kolunda adil dengelive balimsel ücret sisteminin kurulmagnl sağlamak ve daha iYi çahşma

ortaml yaratrnak için çaİşmalar yapar veya yaphnİ ve aynca aİnad ile ilgili konularda ara*lrmalar yapar,

iş güvenliğinin sağlanmasl için çal§malar yapar, ilgili mercilerce yapllan çahşmahra kabllr,

üyelerine iş güvenliği tedbirleri hakklnda bilgi verir, 9er4inde tedbirlerin allnmaslna }.ardımcl olur ve

sonuçlannl izler,

Bağlşta bulunmamak şarbyla üyelerinin kooperatif kurmalarlna yardlm etmek ve nakit

mevcudunun o/olo'undan fazla olmamak şartryla harcama yapmak,

Üyeleri için mesleki eğitim, bilgive tecrübe kazandlncl çaİşmalarda bulunmak ve bu işler için nakit

mevcudunun vo10'undan fazla olmamak şartryla harcama yapmak.

Nakit m6/cudunun %.l01ndan fazla olmamak kaydlyla slnai ve iktisadi teşebbüslere yatlnm

yapmak.

Gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her neıri mülkü edinmek, edinilen mülkler ile ilgili her türlü

tasarrufta bulunmak.

Yönetim Kurulu karan ile nakit gelirinin 9610'unu aynamak kaydryla sosyal amaç|l har(ima
yapmak.

Tüzel ki$ ohrak genel hükümlere göre sahip olduğu yetki|eri kullanmak.
sendaka faaliy€derinden yararlandırmada üyelen ara$nda eşiuİJe uymak zorundadlr.

il^oDE 6 - SEı{DIKAYA UYE oL A:
1) sendikanln Kurulu bulunduğu işkolunda faaliyette bulunan bir İşyerinin ge4ek vqa tüzel kişi olan
işverenleri s€ndikaya üye olabilir. Gerçek kişi olan irverenin fiil ehliyetine sahip, fiilen çahşryor olma$ ve
5237 saylll Türk ceza Kanununun s3.maddesinde belirtilen süreler gelmiş o|sa dahi, zimmet, irtik6p,
rüşlret, hlrsEllk, dolandırıcılık, sahtecililÇ güVeni kötiiye kullanma, hileli iflas, iha|eye fesat kanştrma,
edimin ifaslna fesat kan*lrma, suçbn kaynaklanan mal varlül değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlanndan
birinden mahkOmiyeti bulunmamag şafülr. Gerekli koşullara haiz bulunan gerçek vgya tüzelkişi işverenlerin
Sendikalar ve Toplu İş $izleşmesi Kanunu ve ilgili diğer meyzuata uygun olarak yaptğl üyelik başvuruları;

Başvuruda bulunan işverenin faaliyetlerinin sendikanln bu Tüzükte belirtilen amaçlan ile uyumlu
olmasl,

Bagvurunun sendika Yönetim Kurulu'nun üye tam sayl9nın salt çoğunluğu ile kabul edilmesi
şartlaflnln bir arada gerçekleşmesi halinde kabul edilir.
2) Üyeler, sendika ana tüzüğü ile ana tüzüğe göre çlkanlan yöneğneliklerde yer alan hükümlerin ak§ne
hareket eğneyeceğin i kabul etmi*ir.
3) se]ıdlka aıyellk başvu]r.§u, iş*]€n la]afı]ıdan, byerhln Yeya lşletrnenin kurulu bulunduğu
işko|unda faaliy€t oiırbİ€n işiveİ€n s€ndıka3lna yazlll ola]ak yapıİr. i|verenin tiizel kirilik
olması hallııde ycdtİli oıganın alm§ olduğu krrann örn€ği barvuİuya ekleniı. i|veıtn
seııdikasına yapılın aiyelik başYuru3u 3€ndika taraflrıdan plg üzerinden bakanlÜa
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a)

b)

bildirllir. welik başVurusu, sendika taraflndan otuz 9ün içinde rcddedalmedaği takdirde ü}€lik talet kabul
edilmiş sayhr. Hakll bir neden gösterilmeden üyelik ba9vurusu kahJl edilmeyenler, bu kararın kendilerine
tebliğinden itibaren ofuz gün içinde dava açabalir. Mahkemenin karan kesindir. Mahkemenin davacl lehine
karar vermesi halinde uyelik, ret karannln allndğl tarihte kazanllmlş saylllr.
4) sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.
6) Üyeler, ana tüzük, yönetmelikler, genel kurul kararlan ve genel yönetim kurulunca ahnan kararlara
u}rgun hareket eğnğya kabul ededer.
7) İşııeren vera işveren vekili sfatnl kaybedenlerin sendikadaki üyelikleri ve göreüefi, bu gfatı
kaybetikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Tüzel kişiliği temsilen işyeren vekili sfab ile işYeren
sendikalanna üye olanların sonradan bu sfa0 kaybetmeleri halinde, tüzel ki$liğin sendikaya uyeliği
düşmez; işveren vekilinin bu slfada sendika organlarlnda üstlendiği görevler, başka bir işleme gerek
kalmakslzln kendiliğinden sona erer.
ı,IADDE 7 - aıYELiKTEı{ çEKiLı4El
ÜyelikEn çekilme ihtiYandar. Ancak, çekilmenin asağdaki hususlard riayet edilmek suİetiyle ydpllmasl
gerekir.

Her üye, ğDevlet kapl$ üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten
çekilebilir. E-Devlet kaasl üzerinden yapllan çekilme bildirimi eleRronik ortamda eş zamanİ olarak
Bakanhğa Ve sendikaya ulaşlr.

ekilme, sendakaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanlr. Çekilenin
bir ay'ık süre içinde başka bir sendikaya oye olma$ halinde yeni üyelik bu sürenin Utimi tarihande
kazanllmlş sayllr.

Üyelikten ç€kilmenin hüküm doğuracağl bir ay sonuna kadar üye, ü}relik aidatnl ddemek
zorundadır. Üyelik aidatnln peşin olarak allnmag halinde, üyelikten çekilen işyerenin, iidediği aidatn
kendisine iadesini talep ve dava etsne hakkl yoktur.
ı,IADDE 8 - aıYELİK HAxxIı{ı ı(AYEETME:
1) sendaka üyelennden;
sendakanln Kurulu bulunduğu "ı(onaklama Ye eğıence bb]r ido|unda kurulu bulunan sendakalardan
birinin kurucU heyetinde, yetjdli organlannda veya herhangi bir biriminde görevli olduğu tespit edilen|erin,
sendikaya taahhüt ettiği ödentalerini, geçerli bir mazeİeti olmaklzln, bir yd içinde iki defadan fazla
ödemediği sendikaca tespit edilenlerin,
Ana tiizüğün 6. madd€sinde, sendikaya üye olabilmek için gerekli olduğu belirtilen nitelikleri kaybedenlerin,
üyelikbnnin düştiiğü Genel Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.
2) Işveren veya işveren vekili gfabnl kaybedenlerin sendikadaki üyelak]eri ve göreüeri, bu sfatl
kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer.
3) Tüzel ki$liği temsilen işveren vekili sfau ile işveren sendikalanna üye o|anlann sonradan bu sfatl
kaybetsneleri halinde, tüzel kişiliğin sendikaya üyeliği düşmez; işveren vekilinin bu slfatla sendika
organlannda üsdendiği görevbr, başka b|r işleme gerek kalmakgzn kendiliğinden sona erer.
ı,rADoE 9 - iİYELiKTEı{ çIKARMA:
Kanun, Yöndneliklef ve sendika Ana Tüzüğü'ne aykn harekette bulunan, ilgili maddedeki Rilen igeyen
sendika üyelefi, genel kurul karafl ile aşağldaki usuller izlenerek üyeliKen ihraç edilir;

Bir üyenin sendika'dan çlkanlma karan, Disiplin Kuruluhun yaptğl inceleme sonrag hazırlayacağl
rapor ve 9örüş üzerine ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul taraflndan verilir.

Durumun ağırlığına bağll olarak, Yönetim Kurulu çlkarllma$ istenen üyenin üyeliğini, konunun
incelenmek üzere D|siplin Kurulu'na haval€si tarihinden, üyelikten çıkarma teklifinin Genel Kurul'da karara
bağlanmaslna kadar geçen.dönem için askya alamaz.

Genel Kuruıca Uyeliğin asküya ahnmag ha|inde, üyenin sendika üyeliği &üram eEnekle birliKe,
üyeliği nedeniyle sahip o|duğu hak|an kullanamaz, sendikan|n hizmetlerinden yardrlandlfllmaz.

Çll(arma kararl, çlkanlan üyeye ve Qhşma Ve sosyal Güvenlik Bakan|lğl'na sendikalar ve Toplu İş
sözleşmesi Kanunu ve ilgili me\zuata uygun olarak bildirilir.
ı,IADDE 10 - İHRAo GEREKrİRGı{ H/ıLLER:

Ulusal ve sektörel menfaadere, sendika amaç, ilke ve faaliyeüerine aykn davranlşlarda
bulunmak

sendika ve üyesi bulunduğu konfederdş/onun ana tiizüğü ve bunlara dayanılarak
çlkanlan yöneğnelikler ile yetkili organlann kararlaİlna aykn davranlşta bulunmak. Bu Tüzükte sayllan
yükümlülüklerini yerine getirmemek,

sendikanln gayesine ulaşma$nl veya gelişmesini engelleyecek eylem verd çahşmalarda
bulunmak. Sendikanın amaçlanna ulaşmag ve gelişmesi için yapacağl muamele, faaliyet ve teşebbüsleri
engellemeÇ

sendikay kişisel çlkarlan için kullanmalç

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)
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sendikata veıilmesi gereken aidat veya sair borçlan ydnetim kuruluhca kahJledilebileek bir sebep olmak'Eln 3 aydin fazla geclktirmjı ," yap,ıuri iı,i yazlİ ihtara ..En,"" ur"ı."ödememek,
sendika Genel yönetim kurulu ile Şube yönetim kurulu üyehri hakknda a'l..z ihbar,

şik6yet ve bunlan tahkir, tezyif edici beyan|arda bulunmaÇ

. sendikanln üyeleri araslnda birlik,_dayan§ma ve ya.dlmlaşmay bozucu sdz, dawanış vebeyanlarda bulunmak. sendikanın ve üyelerinin.şeref ve itlbannı zedileyecl divon,şb,drbrfu;;;l;' - '-
. sendika §rlannl açlğa Vurmak veya sendikanln geıec$inl tetııireye oüşürecek eylem ve

çalışmalarda bulunmak,

_ sendikanln bşnlr ve taşlnmaz mallannl veya paraslnl zimmetine geçirmek, sendil(ay|
zarara uğ.atmak.
ÜYELERİİÜ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üyebıin Haklaıı
ıradde 1ı
üyeler, yürürlükteki mevzuat, Tüzük ve buna istinaden çlkmlş yahut qkacak olan yönetnelikler ve
k]lavuzlar çerçer/esinde kendilerine tanlnmlş olan tüm haklardin yjrarlanabilirler.
uy€lerln Yükümlülükleİi
ilıdde 12
1) Genel Yükümlülükler
Uyelef,

sendikanln amaçlanna aykn ve gelaşrnesine engel olacak nitelikteki sdz ve eylemlerden
kaçınmayı, sekiirün genel yararlannın zedelenmesine yoı açacaı< ni-teılkte davrdn§larda bulunmjmayı,
. . sendika amaç ve ilkelerine, Tüzüğe uygun ohrak ç|kmlş veya gkacak o|an yön6ıelik,
kılavu, vs. hükümlerine uymayı, yettili kurul ve organlarca verilmlş kahıara aiın ııareı<et ame.ri;;;i
ve taahüt eder|er.

_2) sendikaya gilgi Verme Yükümlülükleri;
uyeler, sektörel ihtiyaÇ ve menfaaüerinin gereKirdiği araştürma ve istatistiklerin oluşturulmagnda gerekli
vdve}€ }rararh bulunan ve ticari sür niteliğinde _olmayin her türlü bilgiyi taıep'iıierıne, seno-üG
zamanlnda vermekle yükümlüdür. Üyelerden toplanan bilgiler, öngörülen'amaç dl$nda ıulla;ila;a'z.
Sendikanün veYa üYesi olduğu üst kuru|uşun bu işle görevli özel servjİinde toplanıi. Giili tutulur ve Genel
sekreterllk'in sorumluluğuna tevdi edilir. Üyenin işyirine ait özel bilgi ve iakamlar, senoita veyi tıst
kuruluşun organlannda faa| görevler işgal etselei dahi hiçbiı işveĞne veya vekiiine gösterilmez ve
açlklanmaz. Bu yasaklara aykjn ha.eket eden veya edilm;sini teşvik eden sendıka JvJi ion*i.
Kurulu'nca Disiplin Kurulu'na sevk edilir. zarar (İiren üyenin tazminat h;Han sakİdlr.
3) Mali Yükümliilükle.i;
Uyeler, üyelik.aiüJabnl Tüzük'te öngörülen_ esacar dairesinde, sendikaya zamanlnda tidemekle yükümlüdür.
zamanlnda a{eme yapmayan üygye, ydzlll olarak ihtarda bu|unulur. İiıtarda bulunulmasına rağhen oorcun
Ctenmemesi vgya Yönetim Kurulu'na kabrll edilebilir bir mazeret bildirilmemesi ııaıinae, aurum]un ağııığina
bağİ olardk, Yönetim Kurulu karan ile üyeliği borcunu iidg}rene kadar askya aıınaoiılr. uyenin zanianinaa
öder_nediği aidat borcu iÇin, T.C. Merkez Banka$ brafından belirlenen yasal faiz oranınja, gecikme faizi
tahakkuk ett rilir. Borcun tidenmemsine ilişkin olarak borçlu üp tanfınd'an yönetim Kuru|u;nj blr mazeret
sunulmasl halinde, mazeretin kabul edilebili. olup olmadülna Yönetim Kurulu karar verir ve mazeretin
kabulü halinde üyenin aidat borcu ödemesini öngördüğü iüre sonuna kadar erteleyebilir. eioat oo.cıınuyönetim kurulu taraflndan kabul edilebilir bir sebep olmaksEln 3 aydan fazla olr'silre <ıtemeryen tiye,
Yönetim Kurulu taraflndan Disiplin Kurulu'na sevk edilir.
MADoE ı3 - sE Dİxı oncııııını:
sendika, Genel Me*ezi, Şubeleri Ve üyeleri ile bir bütündür.

a

b

1) - GEı{EL MERKEZ zoRUı{Lu oRGAİ{LAR!:
a) Genel Merkez Genel Kurulu
b) Genel Yönetim Kurulu
c) Genel Denetleme Kurulu
d) Genel Disiplin Kurulu

2) - ŞuBE zoRuı{LU oRGA LAR!:
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetleme Kurulu
d) Şube Disiplin Kurulu
3) - İsriş^Rİ oRG^ıüı-AR:
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1)

a) Başkanlar Kurulu
b) Temsilciler Kurulu
zorunlu o.ganl!7da Üyolik Şırtlrrl
ı.IADDE - ı4 Genel Kurul'ca organlara yalnlz gerçek kjşiler s€çilir.
Fii| ehliyctine sıhip ve fiilen çaıır.n gerçek veya tiizet kişiler s€ndikı kuıı.cıt-u olabilir ve
zorunlu oıg.nlaıdı gö]€Y alrbi|iİ. 26.qı.2oo4 taİihlİ Ye SZtz sayı|ı Türk c€za Kınununun
53.madd6ind€ b€ıirtilen sü.€lef .!€gni, olsa bi|e, zimmet, lrtiklp, rıçveç ıııısıiiıç
dolındıırolıh sahtecililç gaıyeni kiitiıye kuılanma, hileıi ifbs, ihaieye feeiıi kanişt#a, edimiı
ifa3rna fa3at_ ianrtıma, 3udan kaynaklanan mal yadığı aegerıerini aklama ye riFiçri,i
suçlınndan biıind€n mahkomiy€ti buıunanalar seııdika kuruiısu olamazla] re cenai xuruı
dıŞıırdaki oıganlardı 3€çil€ırıez|er, Genel Kurul dışındaki organlara seçilen ki$lerin bu flkrada belirtil;
suçlardan biri ile mahkim olmalan halinde, göro/leri kendiliğinden sona erer.
Genel Kurulda, organlara yalnE "Gerçek Ki$ler" seçi|ir. Bu sebepten, sendika üyesi "Tüzel Kişjlef genel
kurulca. sendikanln diğer organlanna seçi|miş olan temsilcilerini bir başka temsijci ile deği$iremez 

-veya

seçim dönemi içinde herhangi bir sebede organdaki görevinden aynlmiş olan temsllci yeilne, o organda
başka bir Emsilcisini göreüendiremez.
Yönetim, disiplin Ve deneüeme kurulu üyeliğine seçilebilmek için işveren olmak veya Yüzel Ki$liği,, birinci
derecede temsile yetkili olmak sarttlr.
Ayıüca işr€renin medeni haklan kullanmaya ehil bulunmasl ve kamu hizmetlerınden mahrum edilmemiş
olmag şartbr.
oİgan Uyellğinin sona Eİmesl
MADDE - 15 organlardaki üyelik, aşağldaki hallerde sona erer:
Genel Kurul'un karar Vermesi,
seçim döneminin sona ermesi,
uyenin kendi isteği ile aynlmasl,
[Jyenin ölümü,

2)

3)

4)

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

1)

2)

3)

4)

Uyenin ve temsil etmekte olduğu hizelkişinin, sendika üyel|ğinden aynlmasl veya çlkanlmasl,
Uyenin s€ndikada temsi| etmekte olduğu tüzelki$ ile ilişiğinin kesilmesi.
üyenin sendikalar ve Toplu İş İizleşmesi ranunu'nun o. maddesinde saylan suçlardan biri ile mahkom
olmasl.
Yedekleran Gö]€Y Alması
liADDE - 16 Sendikanln, Genel Kurul dı$ndaki zorunlu organlanndan birindeki üyeliği sona eren kişinin
yerine, Genel kurul seçim tutanağlndaki $ralamada o organ için en çok oy almış olan kişi, yerini a6cağl
eski organ ü}€sinin görev süresini tamamlamak üzere göreve Fğınlır. Önceki cenel xuruı'di oylann 6-itgkma$ halinde, eşitler arasında Genel yönetim kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alan üye gorwe
çğınhr.
ı,lADoE 17 - GEı{EL MERxEz GEI{EL KuRULU:
Genel Merkez Gene| Kurulu, sendikanln en yüksek ve en yetkili organldlr.
Genel Me*e2 Genel Kurulu;
sendika Genel kurulu, üyelerden oluşur. Genel kurul toplantlsnda, sendika Üyesiolan gerçek ve tiizel
kjşiler, kendi|eri veya yetkili kldlklan bir ki$ braflndan temsil edilider. üye cayısı ıol.i a;tğl bldırde
del€geleİden oluşuİ.
Genel Yönetim Kurulu, Geael Denethme Kurulu ve Genel Disipl|n Kurulu üyeleri, genel kurula delege olardk
kat lrlar.
Delegelerin delegelik sfatlan, seçildikleri genel kuruldan itibaren baş|ar. Bir sonraki ohğan g€nel kurul için
yapllacak deıege seçami tarihine kadar devam eder.
Genel Kurulda her temsilcinin bir oy hakkl vardlr. Temsil durumunda, y€tki belgesinin temsilcilerin üyeyi
sendika nezdinde temsilve ilzama tam yetkili bulunduklan şeklinde düzenlenmes| ve üyeyi ilzama ya*jli
kişi veya ki§ler taraflndan imzalanmas zorunludur.
MADDE lE - GEı{EL MERJGZ GEı{EL ı(URuLuı{Uı{ ToPtA ı,rA usUL Ye E§ASı-ARI:
Genel Me*ez Genel kurulu olağan olarak; dört yllda bir Genel yönetim kuruluhun tespit edeceği yer, 9ün
ve saatte sendika genel merkezinin bulunduğu ilde yaplllr.
Genel Merke2 Genel Kuruluna çağrl, Genel Yönetim Kurulu taraflndan yap lr.
Iki Genel Merkez Genel Kurul toplano$ aragndaki döneme ait faaliyet Ve hesap raporlannln, Yeminli Mali
Müşavir raporu, Genel Deneüeme kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, Genel Merkez
Genel Kuruluna katllacak delegelere toplanh tarihinden on beş gün önce (İinderilmesi zorunludur.
Genel Merke2 Genel kuıul toplantü tarihinden en az on beş önce toplantnln günü, saati, yeri ve gündemi
bir yazl ile mahal|in mülkiamirine bildirilir.
Birinci toplantlda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplanı en 9eç on beş 9ün sonraya blrakhr ve keyfiyet
mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

1)

2
3

4)
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6) seçim raplacak Genel Merkez Genel Kurul toplanblanndan en az on be9 gün önce, Genel Me*ez Genel
Kuruluna katılacak üye Veya del€geleri belirleyen li*eler, toplantnln gündemi, yeri, 9ünü, saati ve
çoğunluk olmadül takdirde yaglacnk ikinci toplantya ilişkin hususlan belirten blr yazl ile blr|lkte yetkili
seçim kurulu başkanfuğlna verilir. H6kim, seçime katllacak ve oy kul|anacak üye veya delegeleri belideyen
listeleri inceleyerek onayhr. onay|anan liste ile toplanbya ilişkin diğer husushr Genel Merke2 Genel
Kurulu'nun toplanb tarihinden yedi gün önce sendika bina§nda asllmak suretiYle üç 9ün süre ile ilan edilir.

7) ilan süresi içerisinde seçim kurulu başkanİğına yapllacak itirazlar/ en 9eç iki gün içinde incelenir ve kesin
olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantrya ilişkin diğer hususlar h5kim taraflndan
onaylanarak sendikaya 9önderilir.
ı,IADDE 19 - GE EL ı,lERxEz GEı{EL KuRutu'ı{U çAuşı.lA usul Ye EsAsı-ARl:

1) Genel Merkez Gene| Kurulunu, Genel Başkan veya görevlendireceği bir üye açnr. Yoklama yapar, çoğunluk
me\rcut ise genel kurul toplanbslnl yönetmek için açlk oy'a seçilecek tİr başkan 2 başkan vekili ve yeteri
kadar katip üyeden oluşan başkanİk divanl teşekkül ettjrilir.

2) Genel Me*ez Genel Kurul toplanİ nisab, genel kurul üye ve}ra delege bm sayl$nln salt çoğunludur. Ilk
toplantlda yeter say sağlanamazsa ikinci toplanİ en çok on beş gün sonraya blraklllr. Ancak; ikinci
toplantrya katllanlafln sayıs üye veya delege tam saylsnln üçte birinden az olamaz.

3) Gene| Me*ez @nd Kurulgündemine yeni madde ilavesi, mevcut üye veyd delegelerin onda biri taraflndan
yazh teklifi, gündeme konulmuş olan bir maddeflin çkarllma$ ise toplanbda hazlr bulunan üye veya
delegelerin üçte ikisinin yazİ teklifi ile olur.

4) Genel Merkez Genel Kurul kararlan ana tiizükte aksine hüküm bulunmadığı ha|lerde mevcut bulunan üye
Veya delegelerin yarldan faz|asınln oyu ile kabul edilir. Ancak; bu say üye veya delege tam saylslnln dörtte
birinden az olamaz.

5) Genel Mefkez Genel Kuruluhda, zorunlu organ|ann seçimleri hanç, kararlar açlk oylama ile allnlr.
6) zorunlu organlann seçimleri, kapaİ oy, aqk tasnif ile yargl gözetiminde }"apİr.
7) Genel Me*ez Genel Kuruluhda, zorunlu organlara seçilen asil üye saylsl kadar yedek üye de seçilir.
8) Genel Merkez Genel Kurulu, toplanb gündemindeki konularl, Genel Merkez Genel Kurul üye veya delegeleri

taraflndan ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü
komisyon|ar teşektül ettirebilir.

9) Komisyonlar, nporlannı hazırladıktan sonra,genel me*ez genel kuruluna sunarlar.
10) Komisyonlar, kendi üyehriaragnda bir başkan, bir rdpor yazlcl seçerek çallşmalannl devam €ttirider.
11) Komisyonlann rdpor|arl Genel Merkez Genel Kurulu'nda görüşülüp karara bağlanmadlkçi geçedi değildir.
12) Komisyonlara, Genel Merkez Genel Kurul üye veya delegeleri ile genel merkezde görev yapan genel

sekreter yardmcılarl, hukuk müşavirleri ve uzman olarak çahşanlar da se{alebilir.

13) Koma§ronlar gerek gördüğü takdirde diğer uzmanlardan yardlm alabilir. Komisyonlann üye saylg Genel
Merkez Genel Kuruluhca tespit edilir.

14) Genel Merkez @nel Kurul kararlan ile oylama sonuçlan tutanakh tespit edilir. TutanaUar, c€nel Mefkez
Genel Kurul Bagkanllk Divanl üyelerince imzalanlr.

15) Genel Merkez Genel Kurul Başkanhk Divanl, Genel Merkez Genel Kurul üye veya delegelerinden, Genel
Kurul daveüilerinden, Tu]izır Ye Spor İşveıenleri s€ndikıa Genel Yönetim Kurulu'nda (İireı, yapanlar
ile Turizm ve spor i!5ıeıenleri Sendika3l'nln üyesi olduğu konfederasyon ve bağh sendikahrln yönetici
ve uzmanlanndan seçilir.
M^DDE 20 - GEı{EL ıılERxEz GEiEL KURuLU'İ{uı{ GonEv Ye YETKILERI:
Genel Me*ez Genel Kuruluhun başİca görgr' ve yetkileri şunlardlr:

1) organlafln seçimini yapmalç
2) Ana tiizükte deği$klik yapmak,
3) Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu raporlan ile Yeminli Mali Müşavir rdporlannl görüşüp

karaİa bağlamak,
4) Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulunu ibra etmek v€ya haklannda dava açllmaslna karar

vermek,
5) Genel Disiplin Kurulu kararlarlnl incelemelç ihraç edi|ecek üyeler hakklnda karar Verm€lÇ Genel Dasiplin

Kurulu kararlanna yapllacak itiraz ve müracaatlan görüşerek karara bağlamalç
6) Türkiye'de ve başka ülkelerde kurulmuş vera kurulacak üst kuruluşlara, işrreren teşekküllerine ve sosyal

kuruluşlard üye olmaya veya ü}€liKen ayİılmaya ya da bunlann kuruluşunda kurucu üye olarak yer almaya
karar vermek, (Genel Merkez c,enel Kurul üye veya delege tam saylgnln en az üçte ikisinin bu yönde karar
vermesi şarttlr)

7) Şube açma, şubeleri birleştirme, kapatma veya bu konuda ana tüzükte belidenen esaslar doğrultusunda
Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermelç

8) sendika ana tiizüğünde yazll gaye ve prensipler gerçekeşmesi içan sendika yönetici ve organlanna talimat
vermek, yetki vermek ve sair lüzumlu kararlan almak,

9) Gereklitaşnmaz mallann satln allnma$ Veya mevcut taşl
Kuruluna yetki Verilmesi,

nmaz mallann satlma$ hususunda cf,nel yönetam

.\9
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10) sendika adlna ipotek almak veya ipotek vermek veya bu konuda Genel yönetm kuru|una yetki vermelç
11) Bütçeyi görüşüp karara bağlamalç
12) sendika organlarlnda görev alan yönetici|ere verilecek ücretler ile hef tiidü yollulç ajdenek ve tazminatlan

tespit eğnek, Şube Yönetim KuruIu üyeliklerine seçilenlerden, Genel Yönetim Kuruluhca profesyonel olardk
çahşmaslna karar verilenlere ödenecek ücret ile her tiirlü yollulç ddenek ve tazminatlarl, şube kapsamlna,
üye sayslna, aidat gelirine, gelir-gider durumuna ve hizmet gereklerine göre belirlemek.

13) Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerden, Genel Yönetim Kurulu'nca profesyonel olarak çahşmasına
karar Verilenlerin, profesyonelliklerinin devamlna veya kaldırılmasına, şubeye bağlı işyerlerinin özelliklerini,
işyerlerinin coğrafi dağıİmını, şubenin gelişme imkenlnl, çahşma potansiyelini, aidat aideyen işçi saylsnl,
aidat gelirlerini, gelir-gider durumunu Ve bunun gibi hususlan değerlendirerek karar vermek Veya bU
konuda Genel Yönetim Kurulu'na yetki Vermek,

14) Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminauan tespit
etmek veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu'na yetki Vermek,

15) Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanlafl ve çallşma şartlan dikkate allnarak şubeleri birleştirmek Veya
kapatmalÇ şubelerin faaliyet alanlanna giren işyerlerini tespit etmelç şube açmak, birleştirmelç kapatmak
Veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetk vermek,

16) QhŞanlann Veya ilgili şubenin blebi üzerine, işyerini örgütleyen şubenin muvafakati allnmak suretiyle,
coğrafi konumlan, ekonomik koşu|lar ile hizmetin eRin Ve verimli yürütülebilmesi amaoyla, işyerinin bağll
olacağl şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak Veya bu konuda Genel
Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17) sendika hizmetleri için geçici Veya daimi olarak istihdam edilecek personele ödenecek ücret, gündelik ve
yolluklann tnvanlnl tespit etmek,

18) sendikanln aiye olduğu ü5t kuruluşhnn çnel kuıullarına katlacnk üst asl| delegelerini Ve aynl sayda üst
kurul yedek delegelerini seçmek,

19) Ana tüzük gereğince, Genel Merkez Genel Kurulu taraflndan yaplmasl öngörülen diğ€r işlemleri yerine
getirilmesi başka bir organa blraklmamlş konuları karara bağlamalç

20) Uyeleri için grev Ve lokavt fonu tesis ve bunun kullanım prtlarını tesrit etmek.
21) Şubelerin üye sayılarına göre, Şube Yön€tim Kurulu üyelerinin saylgnl ve unvanlannl belirlemek veya bu

konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
22) Kanunlara aykırı olmamak üzere, delege seçimlerinde uyulacak esaslan belirlemek veya bu konuda Genel

Yönetim Kuruluna yetki vermelç
23) sendika ana tü2üğünde yazlll amaç Ve ilkelerinin gerçekle§tirilmesi için yönetmelikleri düzen|emek,

değiştirmelç yürürlüğe koymak Ve yürürlüklen kaldlrmak Veya bu konularda Genel Yönetim Kuruluna yetki
vermelÇ

24) sendika, üyelik şar aEnmakszln nakit mevcudunun %10'unu (yüzde onunu) aşmamak kaydlyla Genel
Yönetim Kurulu karan ile ilgili bakanllklara devretmek üzere eğitim, sağhlç iyile*irme veya spor tesisleri
kurabilir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlanna ayni Ve nakd| yardlmda bulunur. Yurt içinde Veya yurt
dışnda yangın, su basknl, deprem gibi doğal afetlerin vukuunda doğrudan Veya ye*ili makamlar aracllğl
ile afet biilgesinde konut, eğium, sağllk Veya iyileştirme tesisi yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve
kuruluşlarına ayni ve nakdi yardlmda bulunmak veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetkj vermek,

25) Aynl işkolunda olmak şartryla bir başka sendika ile birleşmesine veya katlma§na karar vermek,
26) Uye veya delege tam saylslnln en az üçte ikisinin oyuyla sendikanln feshine karar vermek,
2ı Tnznk değişikliği, birleşme, katllma, üst kuruluş Veya uluslararasl kuruluşlan kurucu olmak, üst kuruluş

veya uluslararasl kuruluşlara ü}€lik ile üyelikten çekilme hususlannda üye veya delege tam saylsnın salt
çoğunluğu ile karar Vermek,

28) Mevzuat veya ana tüzükte genel kurulca öngörülen diğer işlemleri yerine geti.mek veya başka bir organa
blraklmamlş konulan karara bağlamak.

29) sendika amaçlannl gerçekleştirmek üzere, iktisadi işletme kUrulmaslna karar vermek

MADDE 21 - GEt{EL ıjrERJGz GEı{EL KURuLU,t{Uİ{ oLAĞAıüüsiTü ToPı.AIüı,tAsı:

Genel Merkez Genel Kurulu olağanüstü olarak;

1)
2)

Genel Yönetim Kurulu'nun Veya Genel Denetleme Kuruluhun gerekli gördüğü hallerde,
Genel Merkez Genel Kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazİ ve gerekçeli müracaab üzerine
toplanlr.
Üye veya delegeler, Genel Merkez Genel Kurulunun o|ağanüstii toplanma$na ilişkin taleplerinin kanuni ve
gerektirici haul sebeplerini a9klamak, iddialarlnl kantlayan delil ve belgeleİini taleplerine eklemek
suretiy|e, münferiden yaall şekilde Veya noter aracılığı ile sendika Genel Yönetim Kuruıuna müracaatta
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1)
2)
3)
4|

4)

5)

bJ

2)

3)

4)

5)

6)

Genel Yti,netim Kuru|u, Genel Me*ez Genel Kurulunun olağanüstü tophnma bleplerini, sendikalar ve
Toplu Iş sdzleynesi l(anunu, ana tüzülÇ ilgili yöneğnelilç genel kurul kararlan ııe sendikanın menfaaderi
doğrultusunda değeflendirir.
Talebin kabulü halinde Genel yönetim kurulunca Genel Merkez cfnel kurulu oıağanüstii toplanb}.a çiğnfur.TaleP tarihi iübariy|e olağan genel kurul bplant tarihine alü aydan az bir süre Ğlması tıaıİnae dıagİn-ristti
genel 

.kurula gidilmez. Ancak; genel kurulun olağanüstü toplanması talebine konu olan tıususıar-oİa6an
gene| kurul gündeminde görüşülür.
Gen€l Me*ez Genel kurulu olağanüstii toplantllarlnda gündem dışı konular görüşülemez ve gdrüşınek için
teklifte bulunulamaz.

ı,IADDE 22 - sEa{DİK^ YöıüETiGİLERİı{DE ARAı{AGAK İ{iıeı-ixıgn;

sendika ydneticilerinde aşağda belirtilen nitelikler aranlr:

Türk \ratandaş olmalç
M€deni haklan kullanmaya ehil olmalÇ
Kamu hizmeüerinden mahrum edilmemiş bUlunmalç
Fiiı ehlıyetine s.hip ye llılen çalşan gerçek yeya tüzsl kişiler saııdika kunıGu.u otatıliı ve
zorunlu o.ganla]da gtiİgv ılabili], 26.09.2004 tarihli Ye 5Zt7 sayılı Ttlrk c€za Kanununun
s3.madd€.inde beliıtilen eüıe|er geEııiş olsa bıle, zimm€t, irtikap, rilşıeç hırsız|ılç
d_olandlİroİlç §ahEcl|l|ç gıivenİ kötaiy. kull.nma, hiıeli lfıar, iııaieye teıii ıo"ıtımı eaımıi
ifadna f€3at_ İanştlrrnı, 3uçtan kaynaklanan mal varhğı dderleıini aklıma y€ kaçakçıhk
suCanndln birinden mahk0miyeti bulunanılaı sendikı kuruoısu olaıııazlıı ııe ceneİ xuruı
d§lndaki o]ganla]da seçjlernezler,
kamu kurum rıe kuruluşlan ile bunlann kabldlklan teşebbüs veya ortakllkjann kinetim ve}€ denetim
kurullannda görevli bulunmamak,
sendiİlnln üyesi olmak.
ıiADoE 23 - GEı{EL YÖNETİıi KuRUtu,ı{Uı{ TEşEı«ÜLai:
Sendika Genel Yönetim Kurulu, Genel Merke2 Genel Kurul üye veya delegeleri arasndan serbest, eşit, gizli
oy, agk saym Ve döküm esagna göre seçilir. Yönetim Kurulu, blr Genal Başkın, blı geneı seiıtı6r,
bir Gen€l mala seki€Er, bi] Genel Eğıtim s€k]€teİi, bİı Gene| Tşkilat sekreteıi -oımat 

tizere beı
kişiden oluşur. A9l ü}€ adedi kadar da yedek üye seçilir.
G€nel 1.4erk€2 Genel Kuru| delegesi olmayanlann Genel Başkan, Genel seketer, Genel Ma|i seketer veya
diğer Genel Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmeleri Genel Merkez Genel Kurul de|egelerinden en az
beşte birinin ya2lll teklifiyle olur.
Adaylar, Genel Başkan, Genel seketer, Gene| mali sekreter Veya diğer Genel Yönetim Kurulu üyesi adayl
olarak s€Çime girerler. Genel Bagkan, Genel seketer, Genel Mali s€keter tek dereceli adayhk esasna göie
seÇilir. Diğer Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanlar arisından seçilir.
Genel Başıan ve Genel yönetim kurulu üyeleri, ilk furda oy kullanan delegehrin üçte ikisinin oiu ile
seçilir|er- İlk furda üçte iki çoğunluğun sağ|anamaması halinile, ikinci turda 6y kullanin oeıegeıerin saıt
çdunluğunun oy'an ile seçilirler. Üçüncü turda en fazla oy alan aday Genel Başıan, Genel sekieter, Genel
Mali sekreter veya Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçilir.
Genel Yönetim.Kurulu üyelerinin }apacağl ilk toplantlda dört Yönetim Kurulu üyesinin görev dağlllml cfnel
Başkan tarafından yapılır. «irea/ deği$kliği gerekiği hallerde, göreı/ d4işikliği lGnfl dnd yönfom kurulu
üyelerinin oybirliği ile karara bağlanlr ve aynı usullere uyularak yapıİr.
Genel Yönetim Kurulu; bİr Gen€l Başkan, lİr geıtl cekreteı, bir Genel mıli ıalııebr, bir Ganel
Eğıtİm sekreteİi, ba] G€nel Teşkilat s.kİeErİ olaİak terkil edilir.
MADDE 24 - GEİ{EI YÖı{ETİM KuRuLU,ı{u çruşilA USUL Ye EsA§l_ARt;
Genel Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir defa toplanlr. olağanüstii toplanblar ise Genel Başkan|n
talebi üzerine veya Genel Başkanln raporlu veya izinli olduğu ya da yurt d§lnda bulunduğu arihlerde,
Genel Başkanİğa vekelet eden Genel Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine derhaı toplanlr.
Genel BaŞkan Genel Yönetim Kurulu üyelerinin oytİrliğiyle kendisine vekil tayin eder ve bu karann karar
deterine işlenmesi suretiyle yürürlük kazanlr.
Mazeretsiz o|ank üst üste beş ve}.a her ne sebeple olursa olsun bir yll içinde toplam on Yönetim Kurulu
toplanh9na ge|meyen yönetim kurulu üyesi Genel Başkan taraflndan yazlt olarak ikaz edilir. yine
mazeretsiz olarak toplanhya katllmadığl takdirde Genel Yönetim Kurulu karanyla müstafi addedilir.
Genel yönetim kuru|u üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşlma olduğu takdirde, Gene| yönetim kurulu
ana tü2ükte gösterilen usul ve esas|aıa göre toplanlr. önce boFlan veya boşalacak göreır'ler ana tüzükte

5)

6)

1)

1)

2)

3)

9öste
dağılı
edilir.

r|len usule göre Genel Başkan tarafından, Genel Yönetim Kuru|u içerisinde doldurulduktan ve görev
mı yeniden beıirlendikten sonra boş olan göreve yedek üyelerden tüzüğe uygun usulde barisi davet
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5) Genel BaŞkanln bulunmadığl hallerde toplantrya Genel Başkanln vekebt verdiği GenelYönetim Kurulu üyesi
başkanİk eder.

6) Genel Yönetim Kurulu, üye|erin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplant}ra katlhn üye|erin salt çoğunluğu ile
_. kanr aİr. oylann e$uiği halinde başkanln katlldlğl taraf çoğunluğu sağıamış sayıır.7) Yönetim Kurulu ü}€leri, doğrudan veya dolayh olardk kindileıni veya i.enoiıerı lıe ilgili kişileri ya da

temsilcisi olduklan üyeleri ilgilendiren kararlann ainmasnda tophnbhra katılamaz ve jv ırİİ".nİ.rı*
Yönetim Kurulu'nda her üYenin bir oy hakkl vardıı. Toplantıya katılmayan üye, yerine temsilci gönderemez
ve baŞka bir üyeyi teı/kil etmek_ suretiyle oyunu kullanamaz. roİıant'nİsİuı, iive omsİİ,srİr- saıİ
Çoğunluğudur. Kararlar Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantya ıİatıİn iiveıeİ'oİarİnaan
imzalanlr. lGrara muhalif kalan üyeler muhalefet sebebini y;zih ohrdk belirtirler.
ı,I^DDE 25 - GEı{EL YöİüETİıü KunULU,ı{u GöREy re YETKİLERİ:
Gene| Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkjleri şunlardır;1) Genel yönetim kurulu üyeleri göreüerini yerine getirirken Genel Başkana karş sorumludurlar.2) sendikanln gaye ve prensideri ile Genel Me*ez Genel Kurulu tarafından verlien Ve yetkilefin gerçekleşmesi

_, iÇin ana tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre faaliyette bulunmak, gereklı kararlarialmak, 
'

3) Uyeleri vastaslyla sendikayla ilgili habe.leşmeyi sağlamak,
4) ToPlu iŞ sdzleŞmeleri Ve ÇerÇeve sdzleşmeler yapmalç gereken ha|lerde ve meyzuat çerçevesinde lokavta

karar vererek uygulamasnı sağlama( toplu iş stizhşmesi veya çerçeır'e stizlğme görüşıielerine katılacai
_ Ie to!!U iŞ dizleŞmesi veya Ç€rÇğre sd2leşme yapacnk temsihiler ve elemanlarİsçrİek ve yeıtki vermek,5) Tüzüğün diğer maddelerinde Yöneüm Kuruluha verilen yetki|efi kullanmak,
6) Tüzüğü u}€ulamak ve gerektağinde yorumlamalç
7) Genel Kurul karadarlnl uygulamalç
8) Genel Merkez Genel Kurulunu veya Şube Genel Kurullannl toplanbya çnğlrmalç9) Faaliyet ve hesap rapnru ile gel€cek döneme ait tahmini bütçeyi harlrlay|p Genel Merkez Genel Kuruluna

sunmak,
10) Bütçe faslllan Ve yllllk bütçe|er aragnda aktarmalar yapmak,
11) Kanunlara, ana tiizüğe, genel kurul karadarlna, yönetmeliklere ve Genel Yönetim Kurulu kararlanna aykn

hareket eden oyeler ile sendika ve şube mrunlu organlarlnda görevli olanlan genel digplin kurulan sevk
etsnek, yargl yoluna baŞvurmak suretiyle işten el çektirilmelerini sağlamak veya genei kurul karan ile
değiştirmelç

12) Gerekli gördüğü hallerde faaliyet alanlan ve çişma şardan dikkate alınarak şubeleri birleştirmek veya
kapatmalÇ yeni şube açmalç

13) çalşma alanl ile ilgili olarak çlkma$ planlanan kanun, kararname, tüzük, tebllğ, kalklnma planl vs.
konularda görüş dilek ve öneİiler geliştirmelç bunlan ilgili mercilere ilet nek,

14) sendika üyelİJine başYuranlann üyeliğinin kabu| veya reddine karar vermek veya bu konuda Şube Yön€tim
Kurullanna yetki Vermek,

l5) Şube_ Yönetim Kurulu'ndaki aynlmalar halinde yeni yönetim kurulunun oluşturulabilmesi için gerekli
işlemleri yapmak, seçimin yapllmagna kadar gerekli tedbirieri almalç

16) sendikanln ana tüzüğünde belirlenen gaye Ve ilkelerini gerçeklesirebilmek için gerekli bümlar kurmak,
sendikanln genel merkezinde, iktisadi işletmesinde, sosyal tesislerinde, eğltim ve dinlenme tesislerlnde;
Şubelerinde ve Şube faaliyet alanlannda çallştlrllacak personel, uzman ve danışman atamak. sendika
bünyesinde istihdam edilecek personelle ilgili her türlü kadro ve unvanlarını tespit etsnek \€ ihdas etmek,
sendika adlna uzman, danlşman ve personellerle her türlü akideri yap.nalç ücretbnni, diğer sosyal
haUannı ve çlışma koşulhnnı be|irlemelç

17) Ana tiizükte saylıan organlan, ihtiyaç duyulan yederde ise bu organlann iİtabat bürolannl açmak, açlhcak
büro|ara yeterli elemanlan atamak ve göİev unvanlannl tespit etmek,

18) s€ndikanln ve Şubelerin teşkilat ve organlannda göreı, yapan yöneticilerden, 6356 sayh sendikalar ve
Toplu IŞ stizleŞmesi Kanunu'nun 6.maddesinde sayllan zimmet, irtikep, rüşvet/ hlrslzlllç dolandlnclh&
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fe6at kanştrma, edimin ifaslna fesat karıştrma,
suÇtan kaynaklanan mal varlğl değer|erini aklama ve kaçkçılık suçlanndan birinden mahkümiyeti
bulunanların, sendikanln sırlarını açıkJamak suretiyle kamuoyundaki itjbannl zedeleyen veya sendikanın

_. büttinlüğünü sarsan işlem ve eylemlerde bulunanlann görcvleİlnİn 3ona e]diğini t*pıt etneÇ
19) Şubelerin idari ve mali denetimlerini yapmak,
20) Grev Ye lokavt süresince sendika üyelerine yapllacak }.ardlmlan günün koşullanna ve sendikanln

imkanlanna göre belirlemek,
21) sendikanln g€lir ve giderlerine ilişkin mali denetimlerinin sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanunu ve ilgili

mevzuat hükümleri doğrultusunda en 9eç iki yılda blr, yeminli mali müşaviı tarafından yapılmasİnı
sağlamak,

22) sendika veya Şube yöneticiliğine seçilenlerin profesyonel olarak çallştlrllmagna Veya pofesyonelıiğinin
kaldlrllmaslna karar Vemek,
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23) sendikanln amaç ve ilkeleri i|e genel kurul karadannın gerç€kleştinlebilmesi amaoyla, yönetsnelikler
gkarmalç düzenlemek, değiştirmek, yürürlüğe koymak, yürürlülcen kaldlrmak,

24) sos}ral amaçll har@ma yapmak ve e{itim amaçll yardlmda bulunmak,
25) Gerektiğinde sendikayl temsil etmek üzere Genel Yönetim KurulU üyelerinden bir veya bi*açına yetki

vermek,
26) sendika adlna bankalarda hesap açtrmak veya açılmış olan hesaphn kapatrnak,

27) sendika organlannda görev alacak olan yöneticilere verilecek ücreüer ile her tiidü },o|luk ve ddenekleri

tesdt etınek, şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden, profesyonel ohrak çallşmagna karar
verilenlere aıdenecek ücret ile her hirlü yolluk \€ ddenekleri, şubenin kapsamlna, üye saylgna, aidat
ödeyen üye saıylslna, aidat geliderine, gelir-gider durumuna, hizrnet gereklerine ve bunun gibi hususlara
göre belirlemek,

28) Profesyonel olarak 9llşacaklann, profesyonelliklerinin deıramlna veya ka|dınlmasna karar ,/erilenlerin;

şube}€ bağh işyerlerinin özellikleri, isyerlerinin coğrafi dağ|llml, şUbenan g€lişme olanağl, çal§ına
potansİyell, aldat ödeyen üye sayls| Ve aldat gelirleri, gelir-gİler durumu ve blnun glbl husus|arda

değeflendarilerek karar verilmesini sağlamalç
29) Gerekli görülen hal|erde geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenelç yolluk ve tazminadan tespit

etmek,
30) s€ndikanln gaye ve ilkelerinin gerektirdiği bşnlr ve taşınmaz mallan sabn almak veya me\rcut taŞlnlr ve

ta$nmaz mallan sağnak, taşlnmazlar üzerinde mülkiyet hakkndan doğan ayni ve şahsi tüm haklarl

kullanmalç
31) sendika adlna ipotek almak veya ipotek vermelç
32) sendika yöneticilerinin, üyelerinln ve çaİşanlannln yapacaklan sqaahatlere karar vermelç
33) Genel Merkez Genel Kurulu'nci yetki verilmesi halinde, üyelik 9art aranmaklzln nakjt mevcudunun yüzde

onunu aşmamak kaydryla, Bakanhklara devretmek üzere, eğitjm, sağhk, iyaleştirme veya spor tesisleri

kurmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlanna ayni Ve nakdi yardlmda bulunabilir. Yurt iÇinde veya
yurt dl$nda yangln, su basklnl, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan Veya yetkili makamlar

iracılıği ile afet kilgesinde konut, eğitim, sağık veya iyileştirme tesisi yapmak veya bu amaçla kamu

kurum Ve kuruluşlanna ayni ve nakdi yardlmda bulunmak üzere karar almak,
34) Genel Merkez Genel Kurulunun yetkisine giren hususlar dlşlndaki göreı/leri yerine getirmek, yetkileri

kullanmak, Genel Merkez Genel Kurulu'nci verilen diğer görevleri yapmak.

M^DDE 26 - GEı{EL BAŞlqı{lı{ GoRE1' Y€ YETKıLERI:
1) Genel Başkan sendikay ydnetir. GenelYönetim Kurulu adlna sendikay yurt içinde ve yurt dlşında,

mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder.

2) Genel Yöneüm Kurulu toplantlanna başkanhk yapar.

3j sendika adına resmi açlklamada bulunur, basn toplanğg yapar. (Agklama ve bagn toplanbslndan Genel

Başkan mesuldü0
ı) Lüiumu halinde mutat harcamalar dlşnda herhangi bir karar almakgzn, rnaaş|nln on kat tutannda

harcama yapabilir. Ancak; durumu bilahare Genel Yönetim Kuruluna bi|dirir.

5) sendikanln'tiim yazışmalannı Genel Yönetim Kurulu üyeleİinden biri ile müştereken imzalar. Rirerle ilgili

olack yapbğl seyatıiüerde, lüzumu halinde tek baş|na imza etmek suretiyle sendika adlna rdz§ınahr
yapabilir.

6) benel Denetleme Kurulu dıgnda sendika içinde kurulan tüm komisyonlard ve tiirohra ba$<anhk eder.

sendikanln merke: ve şubelerinde görevli ydneticiler ile personeli gerekli gaİdüğü iş ve iŞlemleri yapmak

üzere 9örevlendirir.
7) Muhaebe ve mali meıızuaüa ilgiliyaa ve gerekli belgeleri Genel Mali seketer ile birlikte imza eder.
gİ sendikanın bankadaki hesabndan Genel Mali Seketer y€ya Geırel Yönetim kurulu aly€lerind.n biii ile

birlikte para çeker. Genel Başkanln raporlu, yurt d§lnda ya da izinli olduğu tarihlerde Genel BaŞkanİğa

vekalet eden Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birliKe Genel Mali sekr€ter Yeya G€n€ı seİİet€r parayl

çeker.
9) s€ndika üye|erini, sendikanln veya sendika şubelerinin organlannda görev alanlan gereKiğind€ Genel

Disiplin Kuruluna s€İ/k etnek.
1o) sendika adlna Genel Yönetim Kurulu'nun kararlaştrdlğl konulaİda dava açmalç sendika aleyhine aqlmıŞ

davalan takip etmek, sendikanln müdahil olmag gereken davalara müdahil süfatyla katllmak ve bu

hususlar için başkalannl vekil tayin etmek.
11) sendika taraflndan açllmlş veya sendika aleyhine ikame edilmiş davalarda Genel Yönetim Kuruluhun uygun

görüşünden sonra sulh olmak, davadan vazgeçmek, ibra etmek veya bu hususlarda baŞkalarını vekil tayin

etmek.
12) sendika adlna çlkanlan yayın organln sahibidir.

MADDE 27 - GEı{EL B§KAı{ YARDıMcıuRIt
G€n€l Barka n teklifi ye GenGl yön€üm kurulu ka6ıl ile ikıden fazla olmamak

lmcl3l atanaulir. Teşkiladanma Ve İdari konularla ilgili olarak
üzer€ ci€nel
şl(anln verdiği
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göfevleri yerine getirirler. Lüzumu halinde atamalarlndaki usuller izlenerek göreır'den allnrlar. Genel BaşlGn
Yardlmqlan Genel Yönetim Kurulu toplanblann bilgi ve tecrübelerinden yararlanllmak ınaksadMa kağlabilir
ve görüşlerina beliİtebilirler. Ancak o,y haklan }()kfur.
ı|ADDE 28 - GEı{EL SEKRETERIı{ ooREv Ye YETKILERı:

1) sendikanln her tiirlü yazlşmalann yapmak, haber almalç sendikanln 9a}€ ve ilkeleri ile ilgili yayln,
anışbrma ve istatistiklefi derlemek, toplu iş dizle9melerine esas olacak bilgileri bplamak, hazırlamak ve
yürütmekle görevlidir.

2) Bu konularla ilgi|i servisler Genel sekreterliğe bağlıdır.
3) Hizmetlerin yerine getirilmesinde yeterli sayda uzman personelin istihdaml için Genel Yönetim Kuruluna

teklifte bulunur.
4) sendaka bünyesinde istihdam edilen personel ile ilgili yönetmelik \€ toplu iş veya çerçeve saizleşmesinin

tatbikabndan sorumludur.
5) sendika bünyesinde istihdam edileGk personelin tabi olacağl yönetmelaueri hazırlar ve Genel Yönetim

Kurulunun onayına sunar. Genel Yönetim Kurulu taraflndan bir başka üye göreüendinlmediği takdarde
Genel Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasndan sorumludur.

6) Görüşülmesi ve müzakere edilmesi gereken konuları hazırladığı gündemle Genel Yönetim Kurulu
toplantlanna getirir.

7) sendika organlaflnın almlş olduğu kararlafln yürütiilmesini koordine eder.
8) Kendisine bağh bürolar ile Genel Yönetim Kurulu üyehriardgnda koordinasyonu sağlar.
9) sendikanln kurucu ve yöneticilerinin, Genel Yönetim Kurulu üyelerinin, kendileri, eşlefive velayet|eri albnda

bulunan çocuklanna ait düzenleyip notere vefdikleri mal bildirimine ait noterden aldlklan belgelen 6355
saylll sendikalar ve Todu İş Siizleşme§ Kanunu'nun 29. maddesi hükmü gereğince Genel Yönetim Kurulu
Karar Merinin özel bir sayfagna yazar ve bu belgeleri denetçi|ere Vererek Genel Yönetim Kurulu Karar
Defterini deneEilere imzalatlr.

10) Mevzuat gereğince ilgi|i kurumlara bildirilmesi gereken bilgi Ve belgelerden, tildirimin yapllmag ana tüzük
ile başka blr organln görev alanlna b|rakllmamlş olanlan zamanlnda Ve tam olarak bildirir.

ı1) G€n€l 8ılkının teklifi Y€ Ganel Yönetim Kurulu k ran ile ikİdan fızlı olmaınak üz€]€ Gonel
sekİ€Ğr Ya]dlmosı atanaHliı.
ı.tADoE 29 - GEı{EL ı,lALi SEKRETERİı cönw ve vırrİı.tni:

1) Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri ger4ince yüriiti.ir, dgrre büEelerinan
uygulanma9nl sağlar.

2) Sendikanın gelir-gıler tablosunu her ay sonunda Genel Yönetim Kuruluna sunar.
3) sendika gelirleİinin toplanmaslnl, sarflannln bütçe esaslarına göre yaplmaslnl, muhasebe kayıüarının

gerektiği gibi yürütülmesini sağlar Ve muhasebe bürosunu yönetir.
4) Vergi ve sigorta primlerinin zamanlnda iidenmesi sağlar.
5) Şubelere sarf avanslannln zamanlnda gönderilmesini, saflann gözetim ve den€timini rdpar.
6) sendikanln taşlnlr ve ta$nmaz mal varlül ile ilgi|i vergilerinin iidenmesini ve demirbaş kayütlannln usulüne

uygun olardk fufulmasnı sağlar.
7) Genel Yönetim Kurulunun karafl doğrultusunda sendikanln taşnlr ve taşlnmaz mallannln sigo]b ettirilıİıe§i

ve sigorta poliçelerinin zamanlnda yenilenmesini sağlar.
8) sendika hesap|arını her ay iç Ve dlş denetime hazlr bulundurur.
9) Genel Merkez Genel Kurul karafl uyannca, sarflar ve tiitçede faslllar arag akErmalar hususunda Genel

Yönetim Kuruluna karar almak için tekliflerde bulunur.
10) Tahsjl, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazlşmalan Genel Başkanla birlikte

imza eder. Genel Baş|(anln yokluğunda ana tiizük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi
ile imza işlerini yürüttir.

ı1) Genel Merkez Genel Kuruluna sunulacak bilanço ve tahmini büEeleri hazldar ve Genel Yönetim Kuruluna
sunar.

12) sendaka gelirlerinin elde edildikleri tarihten itibaren otuz gün içinde Genel Yönetim Kuruluhca belirlen€n
bankalara yabnlma$nl sağlar.

13) Genel Yöneüm Kurulu'nun bilgisi dlşnda sendikanln kasasında aylık gelirin yüzde onundan fazla para

bulundurmaz.
14) sendika giderlerinde allnatİlecek tasanuf önlemleri için GenelYönetim Kuruluna teklalerde bulunur.

15) Genel ı.leİkez Geırel Yönetim Kurulu, l(aİaİ delto]ine karar alaİak beliıleııen, 6355 ..ylll
kanunun 28. ı.ladd€sinin 5. Flk]ğl ge]€ğl, zo]unlu gıdefle] İçİn ıeııdika kaıaıında olm!.l
ge]€ken nakit miktarının beliılenmesi için G€nel ı.lerkez Genel Yön€tim l(uruluna t v|ıiy€d€
bulunuİ.

16) sendika kademelerinde istihdam edilen personellerin bildirimlerini ilgili mercilere rapar.
17) Kendasine bağll büro, personel ve uzmanlan yönetir, düzenli ve verimli çihşmalannl sağlar
18) Genel 8aşkan ve GenelYönetim Kurulu'nca verilen sair.görevleri, yerine getirir. 

.
MADDE 30 - GEı{EL TEŞKıLATıIı{ıIA SEKRETERIı{Iı{ GoR"Ev ve YETıGLERI:
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1) Şube, k lge, il ve ilçe başkanhklan ile işyeri sendika temsilcilerinin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu
faaliyederin gereği gibi yerine getirilmesine yardlmcl olmalÇ

2) Işçihnn üye kaytlan Ve üyelikten aynlmalann ayrllmalanna ilişkin işleri gözetlr. sendikanln arşivini
düzenler, bu işler ile ilgili göreüeri yönetir, üye envanterlerini çlkanr.

3) Şube, tıtilge, il ve ilçe başkanllklarlnln faaliyet alanlannln düzenlenmesi, yeni şubeler açllmasl,
fonk§}onunu yitiren şubelerin kapatllma$ veya birleştirilmesi konulannda incelemelerde bulunmak, bu
konuda yetkili organlarca karar alınabilmesi için rapor hazlrlamak ve cı€nelYönetim Kuruluna sunmalç

4) Şube delege seçimlerinin, Şub€ Genel Kurullannln zamanlnda ve gerelciği gibi yapllmagnl sağlamak,
5) Serıdikanın henüz teşkiladanmadğl illerin sendika bünyesinde teşkiladanmagnl sağlamak,
6) Teşkjladanl|an yerlerde teşkiladanmanln faydalarınl anlatan kitap, bfoşür Ye bildiri gibi bagİ malzemelerin

dağltlmlnl temin etmek ve toplanblar düzenleyerek teşki|atlanmanln faydalarını anlağnak, teşkjladanma
hususunda allnan kararlann uygulanmaslnl sağlamak ve bu konuda Genel Başkanla birlakte mesai sarf
eğnek,

7) Kendisine bağh büro, personel ve uzmanlan yönetmek, bunlarln düzenli ve verimli çillşmalannl sağlamalç
8) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu'nca verilen sair 96revleri yerine getirir.

ı,IADDE 31 - GEİ{EI EĞiTİM sExRETERiı{İı{ GöREV ve YErKİLE'Rİ:
1) Eğitim programlannl hazlrlamak ve Genel Yönetim Kurulu'nun onanna sunmak,
2) Genel Yönetjm Kurulu'nca onaylanan eğitim programlnln uygulanmasını sağlamalç
3) sendika ana tiizüğü ve kanun esas|anna göre yapabil€ceği sosyal faaliyeüer konusunda Genel Yainetim

Kuruluna öneride bğlunmak, karaİ albna ahnan faaliyeüeri planlamak ve uygulanmagna sağlamak,
4) Eğitim ve sosyal faaliyederin gereKirdiği aideneklerin bütçeye konulmag hususunda önefide bulunmalç
5) Eğitim seminer|efinan plan|anmasnda ve yürütülmesinde her tijrlü arasrmalann yaplarak istatistiklerin

tutulrnaslnl sağlamak, sendikanln gkaracağl dergi, broşür, kitap ve sair yaylnlar yoluy'a üyelefinan
4itilmesini temin eğnek,

6) Kendisine bağh büro, personel ve uzmanlan yönetmek ve düzenli çallşmalann sağlamak,
7) Eğitim ili ilgili bütün yaı9malan Genel Başkanla imza etmek,
8) Genel Başkan ve Genel Yöneüm Kurulu'nca verilen sair görevleri yerine getirir.

ıiADDE 32 - GEı{EL DEı{ETLEı,IE KuRULUı{uı{ GöREV ve vtıriıınİ:
1) Genel Denet|eme Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu taraflndan ana ttizüğün ilglli maddesinde sayllan

niteliğe sahip gizli oyla seçilen üç asl üyeden teşekkül eder. Asll üye sayEl kadar da yedek üye seçilir.
Genel Deneüeme Kurulu agl üyeleri yapacaklan ilk toplanbda kendi ardlannda Ur başkan ve bir rapor
yazıcl seçerler.

2) Genel Denedeme Kurulu, üç ayda bir sendika genel meİkezinde toplanarak denetim görevini yerine getirir.
G€nel denetlemenin raplhbilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetçjnin bir araya gelmEi şartbr. Genel
Denedeme Kurulu karadannl oy çokluğuyla allr. oylann eşitliği halande başkanln kabldğl taraf çoğunluğu
sağlamlş sayllr.

3) Genel Denetleme Kurulu toplantlanna yalnlz asll üyeler kabhr.
4) Genel Denetleme Kurulu'nun asıl üyelerinden birinin kurul üyeliğinden ayrılmas veya boşalma halinde,

boşalan üyenin yerine yedek üyelerden biri göreve çağnllr. Yedek üyenin çnğnlmasndan sonra Genel
Denedeme Kurulu yeniden iş bölümü yapar.

5) Genel Deneteme Kurulu denetimlerini sendika genel merkezinde yapar. Denetim §ra§nda, sendikaya ait
belge veya deltederi sendika genel merkezinden dlşanya çlkaramaz. Genel denetim defteri Ye denetim
kurulu kararlannln muhafazaslndan Denedeme Kurulu Başkanl, Denetleme Kurulu üyesi ve Raportörü
müştereken sorumludur.

6) Genel Deneueme Kurulu ana tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimini yaparak ard raporunu sendika
başkanhğlna verir. üinem sonu raporunu da Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.

7) Genel Yöndim Kurulu faaliyetlerinin Genel Merkez Gene| Kurulu kararlanna uygun olarak yapllp
yapılmadığını denetler.

8) Genel Yönetim Ku.ulu'nun 9ğnsl üzerine şUbelerde gerekli denetimi yapar. Genel Deneueme Kurulu,
kanuni Ve gerektirici hakh sebeplerini agklamak suretiyle Genel Yönetim Kurulu'ndan Genel Me*ez Genel
Kurulu'nun olağanüstti toplantrya çnğrllmaslna ilişkin karar alabilir. Ancak Genel Denetleme Kurulu bu
karan oy birliği ile almag şartlr. Genel Denedeme Kurulu sendika ana tüzüğünde gösterilen diğer
deneğeme göreüerini de yerine getiri[.

9) Genel Denedeme Kurulu }rapbğl denedeme ve incelemeler graslnda sendikanln mali işlerinde usulsüzlük
veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu Genel Yönetim Kuruluha bir rdpoda bl|dlrir. soru$Jrmayı
dennleŞtirmek üzere lüzum gördüğü bkdirde yukanda belirtil€n fiil veya fiilleri işlğyenlerin geçici ohrak
görgrden el çektinlmesini i*er.

10) G€nel Yönetim Kurulu'nun, Genel Deneteme Kurulu'nun bu isteğini kabul etmernesi, yolsuzluk veya
usulsüzlük yapbğl iddia edilenlere görğrden el Pktirmeme kararlnda lgar etmesi halinde Genel Deneueme.
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11) Görevten bu }'olla e| Çektjrilenlerin Genel Merkez Genel Kurulu tarafından görevlefine iadelerine veya
sendikadan ihraÇlanna karar verilebilir. «irevlerine aade edilenlerin görevden e| çektinldikbn sürerye iit
sendikadan almalan gereken ücret veya sosyaı haklan sendikaca tdenir. sendlkadan ihraclna karar
verilenlerin hakklnda gerekiyorsa yar9l mercilerine başvurulur.

12) G€nel Başkanın teklifi ve Gen€l Yön€tim lfurulu k rarı ile ikiden fazla olmımak üzere G€n€l
]ılali sek]€t3İ Yardlmclsl atanrırılir.
irADDE 33 - GEnEt DisİPLiıü KURULUı{Uı{ GöREI, Ye YETKİLErıİ:

1. Genel Dasidin Kurulu, üç asıl ve üç yedek ü}re olmak üzere Genel Merkez G€nel Kurulu taraflndan gizli oyla
seÇilir. Genel Disiplln Kurulu üyeleri, seçimi takip eden bir ay içerisande bir araya gelerek anlanndan'blr
Başkan ve Raportair seçerek görev tİilümü yapar.

2. Genel Disiplin Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalmasl halinde, yerine görev yapmak
üzere Genel Yönetim Kurulu braflndan en fazla oy alan yedek üye davet edilir. Genel Dasiplin Kurulu
BaŞkanl'n|n Veya Raportörün ayİ,llmasl halinde yeniden yapllacak seçim yedek üye kabldlktan sonra
gerçekleştirilir.

3. Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kuruluhun kendisine sevk füiği işler ile Şube Disiplin Kurulu
karadanna itiraz eden ilgilinin müracaat üzerine gerekli inceleme ve soru*urmar yaparak karar verir.
Aynca, Genel Yönetim Kuru|uhca itira2 edi|en Şube Dlslplin Kurulu kararlarını inceleyerek sonuçhndlrlr.
Genel Disiplin Kurulu, kurula intikal eden olayln mahiyetine göre makul bir süre içerisinde karannı vermek
zorundadır. Bu süre üç ay geçemez.

4. Genel Di§plin Kuru|u, kendisine sork edilen konulan görüşmek üzere en geç on beş gün içinde Başkanln
Çiğnsl üzerine en az üÇt€ iki çoğunlukla todanlr. Başkanln bulunmadığı hallerde, bu göre^/a Raportiir
yürütür. Genel Dasap|in Kurulu oy @kluğu ile karar alır. oylarln e§adiği halinde Başkanln kabHğl tanf
çdunluğu sağlamış olur. Hakklnda inceleme }rapllan kişi, Disiplin Kurulu üye.ji ise hakkndaki dos}raya
münhasır olmak üzere görevinden çekilmiş saylllr. Görevden @kilmiş sayllanlann yerine en fazla oy alan
yedek üye çağnlır.

5. Genel Disaplin Kurulu, kendisine intikal eden olay aydlnlatmak üzere gerekli gördüğü araşbrmard yapar,
tanlk dinler, bilirkişi incelemesi rdpbrdbilir.6. Yazll savunmag alınmaksızın ü}€ hakknda ceza verilemez. Ancak, yazlll çağrrya uymayarak savunma
yapmayan üyelerin gryablnda karar vefilebilir. Karardan önce üyelikten aynlmlş kişiler hakklnda da karar
verilebilir.

7. Genel Disiplin Kurulu'nun karan ilgili kişilere yazll olarak tebliğ edilir. Kararlar, tebliği müteakiben otuz gün
iÇerisinde itirdz edilmediği takdirde kesanleşir. Bu süre içerisinde, ilgililerin karara iüraz eEneleri halinde
karar, Genel Merkez Genel Kurulu'nda görüşülür.

8. Genel Disiplin Kurulu, sendika üyeleri veya sendakanln te9kilat Ve organlannda göreırli olanlar tardflndan
işlenen fiil, davnnış veya suç, ihracı gerektirmediği takdirde, fiilin, davranışın \€ya suçun nibliğine ve
ağlr|lk derecesine göre; sendika üyesine veya sendikanln teşkilat ve organlarında görwli olanlan iınama,
maaŞ kesimi Ye hukukun elv€rdiği diğer ceza ve tedbir kararlanndan birini veya ikisini birlikte verebalir.

9. Genel Disiplin Kurulu'nca sendika Genel Yönetim Kurulu, Genel Den€teme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu
aı}€leri ile Şube Yönetam Kurulu, Şube Defıedeme Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu üyelera hakknda g€çici
süreyle vera sürekli olarak görevden uzaklaşbrma cezag Ye]ileİıGz kanunlann Y€ tiizaiğün elü€İdİği
c€zrlar için ü}€nin sendika Veya şube yönetim kuruıu karan vqya Genel Başkanln talebi üzerine Genel
Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi gerekir.

10. Genel oisiplin Kurulu, sendika üyesi veya yöneticileri hakknda geçici ihİaç karan Yeremeı. cfnel Di§plin
Kurulu, sendaka üyesi veya ydneticibnnin üyelikten kesin ihraclnl gereRiren ha|lerde, Genel Me*ez Genel
Kurulu'na sunulmak üzere teklif hazlrlar. Genel Disiplin Kuruluhci verile(ek maaş k$imi cezas l(bir) ila
ı8o(yüz selGen) yevmaye ardg olatİlir.
ı,I^DDE 34 - şuBE KuRULı,lAsı şUBELERİıü BİRLEşrİRİLJıIESİ wyı KAPATILı4ASıi

1. Genel Yönetim Kurulu, ana tüzük hükümlerine uygun olarak ihtiyaç olan yederde yeni şubeler açabilir.
Genel Yönetim Kurulu, yeni aglan şubelerin organlan teşekkül edinceye, şubenin ilk genel kurul ve seçim
tarihine kadar işlemleri yürütmek ve şubeyi temsil etmek üzere,geçici ve müteşebbis yönetim kurulu
atamaya, atananlara tidenmesi g€reken ücİet Ve diğer sosyal haklan belidemeye yetkjliüjir.

2. Ihtıyaca göre mgr'cut şubelerin tirle*jrilmesi Veya kapablmag Genel Merkez Genel Kurul karanyla yapılır.
Geneı Merke2 Genel Kurulu'nca yeü(i lrerilmesi halinde, şubelerin birle$irilmesi veya kaFtlmaslna ilişkin
işlemler, Genel Yönetim Kuruluhca yaplhr.
ğADDE 35 - ŞuBE GE EL KUR.uLuı{Uı{ ÇALIŞMA usUL Ye EsAsııRt;

1. Şube Genel Kurulu, şubenin en yüksek karar organadlr. Şube Genel Kurulu ohğan olardk en 9eç dört yllda
bir toplanlr.

2. Şube Genel Kurulu, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Genel Yönetim Kuruluhca tespit edilerek
bildirllen yer, gün ve saatte toplanlr. Genel Yön€tim Kurulu kardn ile yazlll bildirim yapllmadan şube Genel
Kurul toplants yapllamaz. Genel Yönetim Kurulunca tespit edilerek bildirilen yer, 9ün ve saat dlşlnda
yaplan Şube Genel Kurullan geçersizdir. Bu durumda, Genel Yönetim Kurulu veya re(/endireceği ki
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taraflndan yasal ve idari iŞlemler yerine getirilmek suretiyle, Şube Genel Kurulu yenilenir. Genel Yainetim
!rP|!!yn karanna u}.gun olara(.Şube Genel Kurulunun bdanma$ lçin yapıl;a$ gereı<en igemıerin,
Şube Yönetim Kurulunca zamanında yapılmaması veya sürünİemede uını<ımİsı tıaıınje İyrı ,;b 6;;işlem yapılır.

3. şube Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca re'sen, şube Yönetim Kurulu'nun veya Şube Denetleme
Kuruluhun karan, üyelerin Veya delegelerin beşte birinin talebi ve Genel yönetim iuruiu,nun karan iıe
olağanüstü toplanabilir. Şube Genel Kurulu toplantlslnln gündemi, yeri, günü ve saatl en a, gtin on ueJ gtin
önce bir yazl ile yetkili s€çim kurulu bagkanllğlna biHinlir. olağanüstü Şube Genel Kurd;da;t-la;ri;;
sadece gundemde b€lirtilen maddeler 9örüşülür.4. Şube Genel Kurulu, üye saylslnın 52'den az olma§ halinde üyelerle, oye say$nın 52den fazla olmag
halinde delegelerle bplanır. Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme ruİulu vİ şuue oisplin xurulu aİıİ
üyeleri, Şube Genel Kuru|una delege olarak katlllrlar.

5. şube yönetim kurullan, Şube c€nel kurul brihinden önce, şubeye bağll işyeri ve işyerlerinde 9hşan üye
saYllaflnl, ilgili iŞverenlerden alacaklan onaylı çnlışan listeleri iİe birlikte Ğenİİ yönetim'ruruıuna 6ııoırırıer.'5. Genel Yönetam Kurulu, üye sayllanna göre Şubeye bağh işyeri veya işyerlerinden tıer ulrinoen seçiİeceı<
delege. saylslnı belir|eyerek, Şubeye yazll olarak baldirir. Delege sayısınin tespitinde, yandan fazla sayılar
bm kabul ediıir.

7. Kanuna, ana tüzüğe, Genel Merkel Genel Kurul kararlanna, i|gi|i yönetrnelğe Ye Genel Yönetim Kurulu
_ kararlanna aykln Veya usulsüz şekilde yapllan delege seçimleri, Ğenel Yönetim rurulu karanyh yenilenir.8. Genel Merke2 Genel kurulu için uygulanan toplantl usulve esaslan Şube Genel kurulu içinde uyöuhnlr.9. Delege seÇimi Usul ve Esaslan Genel Merkez Genel Kurulu veya Ginel Yönetim Kurulunca ç,i.5rt ıa-t ui,

yönetmelikle tespit edilir.
ı,IADDE 36 - şUBE GEı{EL ı(URuLU U]ü GÖREV Y€ YETKtLERİ:

1. Şube Genel Kurulunun başlıca göroı ve yeüileri şunlardlr;2. organlann seçimi,
3. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Deneüeme Kurulu raporlannın görü9ülmesi,
4. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulunun ibrasl,
5. Genel Merkez Genel Kuruluna kahhcak asll delegelerin ve aynl sayıda yedek delegenin seçimi;6. Me\rzuat Ve ana tüzükte belirtilen diğer işlemlerin ve yerine getirilmesi başka organa hrakİlmamış konuların

karara bağlanması,
7. Şube Genel Kurullannln mali ibra yetkisiyoktur.

MADDE 3, - şuBE YÖıüEİİıi KURuLUnuı{ tiEş€xxÜLÜ re GÖııEVLERİ:
A) Ter€kkül Gt n€si
1. Şube Yönetim Kurulu, biri Şube Başkanl olmak üzere 3 (iıç) a$l üy.den tğekkül €d€r.2. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul üye veya delegeleri arasından serbest, eşit, glzli oy, açık sayım ve

döküm esaslna göre seçilirler.
3. Şube Genel kurul üye veya delegesi olmayanlann, Şube Başkanl veya Şube yönetim kurulu üyeliğine aday

olabi|meleri, Şube Genel Kurulu üye ı/eya delegebnnden en beşE birinin teklifi ile olur.4. 
^daflar, 

Şube Başkanlveya Şube Yönetim Kurulu üyesi aday olardk s€çime girerler.
5. Şube Ba$(anl, tek derece|i adayllk esagna göre seçilir, Diğer Yönetim Kurulu üye|eri, Yönetim Kurulu

üyeliğine aday olanlar arasından seçilir. Şube Başlcnl ile birlike Şube Yönetim Kuru|u asıt üye saysı kadar,
yedek Yönetim Kurulu üyesi seçilir.

6. Genel Yönetim Kurulu, Şube|erin üye sayılaflna göre, şube yönetjm kurulu üyelerinin sayısını ve unvanlannı
belirler.

7. Şube Yönetim Kurulu, görev b(ilümünü seçmleri takip eden bir ay içinde yapar.
B) Şub€ Yön€tim Kurulu'nun gö]€Y Ye y€d(il€rii
1. Gelir \€ gider hesaplanna ilişkin işlemleri rdpmak, yeüisi dehilinde bu|unan harcamalan kardrd bağlamak

Ve usulüne uygun olarak harcama yapmalç harcamalada i|gili kararlann onay'l birer ömeklerini, hircama
ewak il€ birlikle harcamanln yapıldığı ayı takip eden ayn en 9eç lo'una kadar incelemek ve gefeği
yapl|mak üzere Genel Me*eze göndermek,

2. Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazlrlamak, Şube Genel Kurulunu, Genel Yönetim
Kurulu'nun karan ve yazlll bildirimi üzerine olağan veya olağanüsti,j toplantya çağlrmak. Genel Yönetim
Kurulu'nun karanna uygun ohrak, Şube Genel Kurulunun yapllmag için geİekli işdmien yapma(

3. Eliilgesande sekttirel isbtistiueri ve genel sektirel, sektörü ilgilendiren gelişmeleri taklp, kayüt ve genel
merkeze bildirmek.

4. Şubenin yetki ve sorumluluk alanlnda üye kayt eğnelÇ üye kaylt ve üyelikten çekjlme bildirimlerini süre6i
içerisinde genel meİkeze göndeİmek,

5. Şubeye bağh üyelerin müracaatlannl ince|emek, ilgili merci|er|e görüşmek veya yazlşma
sonuçlandlrmak. Mahallinde sonuçlandlfllamayan konulan genel me*eze intikal ettirmek,

yapmak sUretiyle
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6. 6356 sayıll sendikalar ve Toplu Iş gizleşrnesi Kanunu'nun l8.inci maddei hükmü gereğance, üyelerin,
sendikaya aidemesi gereken üyelik aidagannln sendikanln bildirmiş olduğu banka hesablna yabn|maslnl,
üyelik aidab listelerinin sendikaya gönderilmesini talep ve takip etrnek,

7. Şube harcamalarl için gönderilen avansl, ilgili banka hesablndan en az iki yönetim kurulu üyesinin imza$ ile

çekmelÇ avansln harcama fazlas olan klsmlnln banka hesabnda muhafazaslnl siığlamak,
8. Şubenin kullanlmlna tahsis edilen hizmet araclnln ve demirbaş eşyanın kullanlml ve en iyi şekilde

korunmagnl sağlamak,
9. Şubede tufulmas gereken defterlerin usulüne u}rgun olarak tutulmaslnl ve muhafazaslnl sağlamak,
10. Ana tiizük, Genel Kurul kandan, Genel Yönetim Kurulu kararlan ve yönetmeliklerde düzenlenen konular

dlflnda harcama yapmamak, borç para VermemelÇ
11. sendikanln amaçlanna, gaye ve prensiplerine uygun olmayan faaliyet ve beyanlarda bulunmamak,
12. sendika yetkili organlan.lre Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

ıiADDE 3a - ŞUBE Yoı{ETIı,l KuRuLuı{uı{ Ç^LIŞıtlA ESASLARI:
1) Şub€ Yonetim Kurulu, Şube Ba*anln başkanİğlnda ayda Hr toplanlr.
2) Şube Yönetim Kurulu, Şube Başkanln rapodu veya izinli olduğu ya da yurt dşlnda bulunduğu tarihlerde

olağan toplanb9nl Şube sekreterinin başkanİğlnda yapar.
3) Şub€ Yönetim Kurulu, Şube Başkanının çğrısı üzerine olağanüstü toplanlr.
4) Şube Yönetim Kurulu, üye tam saylgnln salt çoğunluğu ile bplanr. Toplantrya katllan üyelerin salt

çoğunluğu ile kardr ahr. oylann eşitliği halinde toplantrya başkanllk eden üyenin kabldül taraf çoğunluğu
sağlamlş sayllr.

5) Şube Yönetjm Kurulu kararlannl açlk oylama ile ahr. Şube Yönetim Kurulu oy'amanln gizli yaplmasna kardr
verebiliİ.

6) Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden boşalma olmag halinde, Genel Yönetim Kurulu boş|an üyeliğin
yedeklerden biri ile tamamlanmasl için gerekli işlemleri yapar.

7) Şube Yönetim Kurulunun ohğan toplantllanna, toplantl günü Ve saatj tebliğ edi|mesine rağmen, Mazeretsiz
olarak üst üste beş veya her ne sebeple olursa olsln bir yll i9nde toplam on Yöneüm Kuru|u toplanbgna
gelme}€n üye, Şube Yönetim Kurulunun talebi üzerine, G€nel Yönetim Kurulu'nca Yazlll ola6k ikaz edilir.

Şube Yiinetim Kurulu üyesi top|antrya mazeretsiz olarak yine kablmazsa, müsbfi saylllr. Genel Yönetim
Kurulu'nca yerine yedek üye çağnhr.
MADDE 39 - şuBE YÖıüETİM KuRuLuı{uı{ GÖREV ıÖı.Üı,ıÜ ve vrrrİı-ıni:
1) Şube Başkanı:

a) Şub€ BadGnl, Şube Yönetim Kurulu adlna şubeyi temsileder. Şube Yönetim Kuruluna ve şubede kurulacak
komisyonlara başkanllk eder. Lüzumu halinde toplanb veya komisyon başkanlğlnl Yönetim Kurulu
üyelennden birine devredebilir.

b) Şube Başkanı, şubedeki bütiin bürolann amiri olup her tiirlü çallşmalan denetlemeye ve tetkike yetkiladir.

c) Şube Başkanl, şube adına gönderilen avanslafl banka hesab|nda bulundurmak, ihtiyaçtan fazlaslnl
çekmemek ve çektirmemek,

d) Kanun ve ana tiizük hükümlerine, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlanna aykn harcama
yapmamak.

e) Tek imza ile para çekmemek, harcama belgelerini meYzuata uygun şekilde düzenlettirmek.
fl Üyelerce şube hesablna para yabnlmaslna engel olmak, para yabnldül takdirde yatlnlan parayl en 9eç üç

gün içinde genel merkez hesablna göndermek ve GenelYönetim Kuruluna yazll bilgivermek.
g) Üyelik aadatlannl elden tahsil etmemek.
h) Şubeye bhsis edilen araç ve demirbaşlan en iyü şekilde muhafaza eğnek ve ettirmek.
i) Toplu ğizleşrne işlemlerine ve müzakerelerine Genel Yönetim Kurulundan aldlğl yeüiye uygun takip eğnek.j) Yetkibnn düşrnemesi için azami özen göstermek.
k) Şubelerin ttizel kişilİJinin olmama$ nedeniyle, şubenin üye saylsınl takjp eğnek, üye kayhna meydan

vermemelÇ üye sayls|ndaki değişiklikleri Genel Yönetim Kuruluna yazll olardk bi|dirmek.
l) Şube yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirirken, kanun, ana tuzuk, genel kurul ve genel yönetim

kuru|u kararlanna uygun davranmak, Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, göret ini gereği gibi
yapmalÇ bu hugJsta her türlü tedbiri almak.

m) Şube sekreteri ile benin yazşrnalannl, Şube Mali seketeri ile muhaebe ih ilgili ev6k imza eder.
Şubenin bankada bulunan hesablndan Şube Mali selrcEri Veya Şube Yönetim Kurulu ü}€lennden birig ile
birlikte çift imza ile para çeker.
2) Şube s€k]etE]i:

a) Şube Başkanln rapoflu veya İinli olduğu ya da yurt dlflnda bulunduğu tarihlerdg Şube Başkanlnln göra/
ve yetkilerini kullanır.

b) Şube Yönetjm Kurulu Ve sube Başkanl taraflndan verilen diğer göreüeri yapar.
3) Şub€ ı{ali sek]eE]i:

a) Şube Mali sekreteri şub€nin mali konulardaki işlemlerini kanun, ana tüzük ve yöneğnelik hüküm

os{

çerçeı/esinde yerine 9etirir.
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b)

a)

b)

a)

b)

1)

2)

Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanl tarafından verilen diğer görevleri yapar,

4) Şube T€şkilaüanma sbkİateri:
iiüiuşı.iı"uun.a seketeri, şubenin faaliyet sahagnda bulunan sendikasE işverenlerin sendikaya.üye

il;, ,çil;; şubenin faaliy;t-sahasında hılunan üye sayısının arttınlma$ için şube yöne6m Kuruluna

teklifler sunar.
Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanl taraflndan verilen diğer görevleri yapar,

5) Şube Eğitim sekrete]i:
iiiiitıtii sekepri, şubenin faalayet sahasında bulunan sendika üyelerinin mege6 ve sendakal

iiii.ı"i',ii" *gı""iiis, için tel. türlü tedbiri allr. Konu ile ilgili olarak Şube Yönetim Kuruluna teklifler

sunar.

ŞUbe Yöne6m Kurulu ve Şube Başkanl taraflndan verilen diğer görevleriyapar,

MADDE /ıo - şuBE DEı{ETLEı,IE KURuLu:
sube Denetlemi Kurulu, Şube Genel Kurulu taraflndan ana tüzüğün ll9lli maddeslnde sayılan niteliğe sahip

Öizıl oyıa seçiıen üç asıl İieden teşekkül eder. Asıl üye saylg kadar da yedek üye seçilir,

ğuue i»neu".e (r.ıu jsıl üyeleii yapacaklafl ilk toplanbda kendi aralannda bir başkan ve bir rapor y"azrcı

seçerler.
su'be Dendleme Kurulu, üe ayda bir Şubede topıanarak denetim görevini yerine getirir,

Öenetlemenin yapılabilmeğ içİn kurul üyelerinden en az iki denetçinin bir araya gelmesi şarthr,

sube Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğuyla ahr.

Öybnn eşitliği halinde başkanln ka$ldlğl taraf çoğunluğu sağlamlş sayllr,
sube Denedeme kurulu toDlanblanna yalnlz a$l üyeler katlhr.

ğ;; ;""u;; ir.ir;nin asıl iiyeierinden birinin kurul ü}€liğinden aynlması veya boşalma halinde,

ğ;-|";-il;;-y"*e 
-vJi 

tiveı6ram biri göreve çiğrlhr. Yedek üyenin çiğnlmaslndan sona Şube

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

Den€deme Kurulu yeniden iş btilümü yapar.

ı ğuu" o"n"u"r" rurulu den*imlerini şubede yapar. Denetim slraslnda, Şubgye ait belg9 veya defterloı-' 
ğro"a"n dşanya çıkaramaz. Denetim Kurulu dheri ve denetim kurulu kararlannın muhafaza,ndan şube

öenetleme kurulu,Başkanl, Denetleme kurulu üyesi ve Raportörü müştereken sorumludur.

ıo) iuue oeneteme «uruıu, şuue von*im Kurulunun faaliyeilerini kanun, ana tüzük, mevzuat ve Şube.Genel--, 
İ;;für"r|";na ,ygun oıarat yapıyyapmadığını üç ayda bir deneueyerek ara raporunu şube Başl€nlna

verir. cİinem sonu raporunu da Şube @nd Kuruluna sunar,

ilADDE 41 - şUBE DisİPLİıü KuRuLU:
ıl iuue oıspıin k-urulu, üç asll ve üç yedek üye 9lmak yzel9 şlbe Genel kurulu taraflndan gizli oy'a seçilir.'' 

İ; Dİ;Üİİ; rurulu'tiyeleri, seçlnİi İaılp eaİn bir ay içerisinde bir araya gelerek aralanndan tir BaŞlon ve

Raportiir seçerek görev tİilümü yapar.

a şrğj 
-oiripıi'.: 

xrriıu tiyeııı<lerinjen birinin herhangi bir nedenl€ boşalması halinde, yerine görev yapmak
- i-re şrüe yönetim iurulu taraflndan yedek üy;brden biri .göreve davet edilir. şube Disidin kurulu

B"İ,fi; veya Raportilrün ayrılması İıalinde yeniden yapılacak seçim yedek ü}€ kabld|ktan sonra

geıçekleştinlir.
ğro" oiJioıln kurulu, en az üçte iki çoğunlukla toplanlr u€ €n aı aıçte iki çoğunlukla ib kırar
ili-..-J"iit"", lnu ttirtiğti',.", amiç-ve ilkelenne aykırı hareket eden sendika üyeleri hakknd€

.or*r-u yapar, ihtar ceza!ı verir. İhİann dışındaki cezalan gerektiren suçlar hakkında haar|ayacağı

rapoiları Sendika Genel Merkezine gönderilmek üzere Şube Başkanlna sUnar,

MADDE 42 - BAşKAı{LAR KURuLU
İı"İLnı", rr.ır;'c"nel Merkez Genelyönetim Kurulu ve şube Başkanları, Ekilge, İl ve ilçe Başkanlanndan

oluİur. Bagkanhr Kuruluna Genel Başkan Başkanlık eder,

ilJ;nıiikr.ı, Genel Ba9kanln çağnsı üzerine bplanlr. G€nel }le*ez Genel Yönetim Kurulunca uygun

görülmesi halinde Başkanlar Kurulu olağanüstü toplantya çağnlabilir,
Baskanlar Kurulu;

5u6ebrin sorunlarını inceleyip, değedendirmek,
iiiı,i-ij -jış."i"rinin auienleimesı, uygulanma$ hakkında görüş bildirmek, önerile]de bulunmak ve

uygulamalar hakklnda bilgi vermelç
ğir-ı.ı"i 

".s, 
bi|oi ahs-ve;sini sağlamak ve ortak konular hakklnda görüşlerini biHirmek,

Ş;il",;a"; işıivlşi ve l.ıeieceği politikalar|a ilgili 9örüş ve önerilerini rapor halinde Genel Merkez

Genel Yönetim Kuruluna sunmalç üzere bplan|r.

3)

1)

2)

3)
a)
b)

c)
d)

İİooı ıı - ıöıcE, it ve iLçE BAşı<r LıxlARr:
Genel Başkan ln teklifi, Genel Yönetim Kurulu'nun karan ile Başkan, sekİeter ve Muhasip olmak üç kişiden

teşekkül eder. Gerekli görü lürse yeteri kadar uzman personelde atanabilir. Atanma|anndaki usuller

izlenerek görevden allnabilirler. Faaliyetleri
talimaüanyla yürütürler.
İ|ADDE ıı4 - sE DİKAİ{Iı{ GEuruERl:

ni kanun, ana tüzük, meı/zuat ve Genel yönetim kuruluhun
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sendikanln gelirleri şunlardlr;
1) Uyelik aidatlan,
2) sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yapacağl faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
3) Bağl$ar,
4) Eğlence, konser ve benzeri faa|iyetlerden sağlanacak gelirler,
5) Mal vadğı gelirleri ile Tüzük ve eki Yönetmelikler uyannca tahsil edilecek para @za5ı, gecikme zammı
gibi gelirler dahil olmak üzere, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlndan doğan gelirler,
6) Genel Kurul karan olmak kaydlyla nakit mevcudunun yüzde klrkjndan fazla olmamak kaydlyla, sanayi Ve
ticaret kuruluşlanna yapllan yabrlmlardan elde edilecek gelirler.
7) Me\.zuat çerçevesinde yaglan ya!nmlardan sağlanacak gelirlerden ibarettir.
ı,IADDE 45 - sEı{Dİxeırıır cİoınııni:
sendikanln harcamalarl, Genel Kurul taraflndan onaylanmlş bütçe esaslafl kapsamlnda olmak üzere,
yönetim kurulu veya yönetim kuruluhun vereceği yetki çerçevesinde yapllır. Her çeşit harcamanln
belgelendirilmesi şarttır. Gerek toplu stizleşmenin yaptlma$ gerekse uygulanmas| sırasında çıkacak
uyuşmazllklarla ilgili temsilci, hakem ve aracl ücretleri ile buna benzer masraflar konu ile ilgili sendika
üyeleri taraflndan ödenir.

1) sendikal faaliyetlerin ve teşkilatlanma çllşmalarının yürütülmesi için gerekli olan her türlü harcama ve
masraflar, kanun, ana tüzülç tahmini büEe hükümleri ve genel kurul karariafl gereğince yapİr.

2) Toplu iş sdzleşmeleri ile ilgili harcamalar,
3) [Jye olunan üst kuruluş|ara ödenen üyelik aidatlan Ve diğer katk paylan,
4) Grev Ve lokavt uygulamasl sragnda yapllan giderler,
5) Eğitim, baslm ve yay|n masraflarl,
6) Kanun, ana tüzük, tahmini bütçe hükümleri ve genel kurul kararlan gereğince yapllan her türlü harcamalar,
7) sendika amaçlafl ve faaliyetleri dlşlnda harcama yapamaz, bağşta bulunamaz ve borç veremez,
8) s€ndika Genel Yönetjm Kurulu karanyla, nakit mevcudunun % lo'unu a§mamak kaydlyla yurt içi Ve yu.t

dlŞlndaki doğal afet ttilgelerine doğrudan veya yetki|i makam|ar araclllğlyla, konut, eğitim ııe sağlık tesisleri
kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlanna ayni Ve nakdiyardlmda bulunabilir,

9) _ sendika gelirlerinin 9o 10'unu üyelerinin teknik Ve mesleki eğitjmi Ve tecrübelerini arbrmak için kullanabilir,
10) Genel Yönetim Kurulu, sendikanın nakit gelirlerinin % s'ini aşmamak kaydıyla sosyal jmaçlı harcama

yapabilir.
Aidatlar

1)
2)

ı'ladde 46 Uyelerin sendika'ya ddeyeceği ylhk aidat hJtarl, Genel Kurul taraflndan büEenin onaylanmasl
suretiyle belirlenir.
Tahsilat
a.iadde 47 sendika için yapllacak her çeşit gelir tahsiEtl,
slra numarah, sendika mührü ile mühüılü, koçanı ve tahsil edenin imza§nl bşlyan makbuz karşılığı yapılır.
Tüm nakdi gelirler, Yönetim Kurulu'nun uygun bulacağı banka Ve},a banlGlara yahrlllr.
MADDE 48 - TuTuLAcAK DEFTER Ye KAYTTLAR:
Üye kayt ve üyelik sona erme listeleri,
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kardr defterleri,
Gelen ve giden evrak kayt defterleri ile zimmet defteri,
Aidat kay.tlarl, yevmiye ve döküm deterleri ile defteri kebir,
Gelirleİe ilişkin kayt Ve defterler,
Sendika yardımcı defterler futabilir.
04.01.t961 tarih ve 213 sayll Vergi Usul Kanununa göre, demirbaş slnflna giren her ti.irlü eşya veya
malzeme demirbaş defterine kaydedilir.
Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kuru|larlnln karar defterlerine yazllacak
kararların bu kurullafln üyeleri, Genel kurul kararlannln cfnel Me*ez Genel kurul Divan üyelerince
imzalanmasl zorunludur.
sendika, 6356 saylh sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanunu'nun 3o.maddesi hükmü gereğince ğJğlıuş
olduğu defterlefi, her olağan Genel Kurulu izleyen on beş 9ün içinde notere tasdik ettirilir.
sendika defter ve belgeleri ilgili bulunduklan ylh tnkip eden bkvim yllndan başlayarak on yll süre ile
saklamak zorundadlr.
sendikanln hesap dönemi tal«im ylldlr.

MADDE 49 - BiRIEşMEYEGEK GÖREVLER:

a
b
c
d
e
t.
2

3)

4)

5)

6)

1) Genel Merkez olağan Genel Kurulu hariç sendika zorunlu organlarlndan birine seçilen başka bir göreve
seçilemez. Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Şube Başkanları ve Kineticileri iki görevden birin
etmek zorundadlr.

2) Şube Genel Kurulu hariç, şube zorunlu organlanndan birine seçilen başka birine seçilemez.
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3)

4)

Yukanda belirtilen görevlere -çiıenler, seçimi takip eden on beş gün içinde iki görevden birini tercih
ettiklerini belirtnezlerse son'seçildiheri görevlefi sona erer. Ancalç Genel Yönetim Kurulu üye|ağine s€çilen

Şube Başkanlannln, şubedek görevini devir edebilmeleri için Genel Yönetim Kurulu'nun alacağl oy barlİri

karan ile alb aya kadar süre tan|nabilir.
Genel Deneüeme veya Disiplin Kurullanna da seçilmiş olan Şube Başkanlan ve yöneticaleri bu srfaüa kendi

şubelerinin defıetim ve disiplin kovuşfurmaslna ilaşkin toplanb _ve çallşnalara kabhmaz.
İıooe so - noıit öDEıüEKLERİ ve sosYAL GüvEitİK HAK-ARII
Genel Yönetim Kurulu ve Şubelerin Yönetim Kurulu üyeleri ile başkanlanna verilecek ücretler, her tiirlü
ddenek, yolluk ve tazminatlar Geneı Merkez Genel Kurulu taraflndan tespit edilir.

sendika, yönetici ve çil§anlann sosyal güvenlik, sigorta ve danlenme haklannl gardnti eder.

İş akitlerinin Feshi halinde;
sendika persone|inin iş akitleri fesih edildiği takdirde iş Kanunu hükümleri uygulanlr. TüzüKeki ödenekler
Türk @a Kanunu'nda suç sayllan hlrslzhk ve benzeri sebeplede sendikanln bütiinlüğünü sarsrcı rıe grlannı

açlklayrcl harek€deri, mahkeme kardrüyla mg/dana gkanlara, bu yüzd€n i*en uzaklaştnlanlara yahut $rf
bu nedenlerle istifa etmek suretiyle ayrllanlara verilmez.
Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullannda profesyonel olarak görev yapan yöneticilerin bu görevlerinden,

seçime girmemek, yenaden seçilmemek Veya kendi istekleriy|e çekilmek suretiyle ayrllmalan ve sendikadan

talepte bulunmalan halinde, ücreüeri bir ay sürey'e endikaca ödenir. Bu süre kdemlerine dahil edilir. Bu

süre içerisinde mğydana gelecek ücret artşlan maa9lanna }aansühhr.

Yukarda belirtilen hallerden biri ile görevleri sona eren profesyonel yöneticilerin yerine, Genel Yönetim

kurulu,nca, profesyonel olarak çnhşmagna karar verilmesi halinde, yeni seçalen ydneticilerin özlük

haklannln tidenmesi, görevi sona eren pmfesyonel yöneticilerin özlük hakhnnln iİenıIr6inin sona erdiği
tarihten iğbaren başlar.
sendika kademelerinde görev yapan ücretli profesyonel yöneticilere, her takvim yıh için dört ayllk ücretleri

tutanndan fazla o|mamak üzere, Genel Merkez Genel Kurulunca tespit edilen ikamiye verilir.

Genel Me*ez v€rya Şube yönetjm kurulu başkan ve üyeliklerinde pofeslonel olarak görev alanhrdan,

istifa, ölüm, maluliyet gibi nedenlerle gtirer/i sona erenlere veya görevleri devam eğnekle bidikte, @nel
Başkan ve Genel yönetim kurulu üyelerine sendikanln olağan genel kurulundan sonra, şube Başkan ve

Şufu Yönetim Kurulu üyelerine şube o|ağan genel kurulundan sonn, genel merkez veya şube

iöneticiliğinde profesyonel olardk g€çen her yll için 3o(ohJz) günlük net ücreüeri (yl içerisinde aidenen her

tiırlü sos}al yardlm, ikramiye !€ diğer tideme|er dahil) tutarlnda ve Genel Merkez G€nel Kurulunca tespit

edilen miktarda hizmet ikamiyesi ödenir. Hizmet ikramlyesi aidenen yllar, daha sonraki kdeme dehil

edilmez. Hizmet ikamiyesi ödemeleri ile ilgili vergi ve diğer yasal kesintileİ sendikaca karşlanlr.
Genel Merkez ve Şubelerin teşkiht ve organlannda görev yapan ythetribrden, 6356 saylll sendakalar ve

roflu İş §ızleşnis Kanunu,nun 6.madde5inde sayılan zimmet, i]tikap, rüşwt, hırszlılç dolandırrcılık,

sahteciliı<, goroıi kötiiye kullanma, hileli iflas, ihale},e fesat kanştırma, edimin ifasına fesat kanştırma,

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakgİk suçlanndan birinden mahkum olanlara,

sendikan,n sıdannı açıklamaları, kamuoyundaki itibannl zedelemeleri veya sendikanın bütiinlüğünü sarsan

hal ve dawan§lan nedeni ile görevlerine son yerilenlere, geçici veya sürekli olarak göıe\rden

uzaklaşhnlanlara hizmet ikamiyesi ödenmez.
Genel 

-t4erkez 
ve gube yöneticileri ile sendikaca göreır'lendirilen üyeler veya çaİşanlann göreüeri i|e ilgili

olarak uğrayacaklan kazadan dolayı ölümleri halinde, mirasglanna bir ylhk ücreti toplaml net olarak,
maluliyederi halinde maluliYet oranlna göre yukandaki miKan aşrnamak kaydMa, Genel Yönetim Kurulu

braflndan tayin olunacak miktarda sosyal yardlm yaplllr. İlgililerin, kanunlardan doğan haklan saklldlr.

Ancak, dava ag|dlğl takdirde yaplan bu ödemeler hükme konu olan meblağdan mahsup edilir.

Genel Merkez ve Şubelerde profesyonel olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerl, her yll için 30 (otuz)

günlük yıllık ücreui izin hakkna sahipbr. /*sine bir Genel Yönetim Kurulu kardn olmadlkça, yllİk ücreüi
izinler, izne hak kazanllan yll içerisinde kullanlllr. Ancnk, Genel Yönetim Kurulu kararı ile herhangi bir
nedenden dolayl i2in verilmeyen yönetici ve personele, Genel Yönetim Kurulu karan ile sosyal yardlmlar

hariç izin parag ödenir.
Genel Merkez ve Şube yöneticibnnden bir veya bi*açlnm, anayasa ve 6356 saylh sendikalar Ye Todu Iş
Rizleşmesi Kanunu'nda sayllan suçlar dl$nda, sendikal faaliyet sebebiyle adli takabata uğramag veya bu

suçtan mahküm edilmesi halinde, Genel Yönetim Kurulunca gerekli tedbirler allnlr.
yönetici|erin tazminata mahkom olmalan halinde bu tazminat sendikaca ddenir.
AyrKa, bu yöneticilere savunma|an için avukat görevlendirilecdi gabi mahk0m olmalan halinde ücreti

eşine, çocuklanna ya da kendisine verilir.
sendika Şubesinin karar almaslnl engelleyecek sayda üyenin takibata uğramag halinde, Genel Yönetim
Kurulu, gerekli tedbirleri allr.
ırADoE 5ı - ilAL Bİı-oİnİııİ:
Kurulı§lann U€ şubeleİln kurucu Y€ Vönctkileri, k€ndiıeri, çlerı Y€ valeyaıü€ri ,ığ]ıdı
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c)

b)

d)

e)
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8ulunulmag, RüŞıret ve Yolsuzluklada ı,lücadele Kanunu ve ilgili yöneğnelikl€r€ giiİe vennekzorundadlr,
1) sendika Ve sendika şubelerinin yönetim kurulu ü}releri ile denetleme kurulu üyeleri, göreve seçildikleri

ta_rihten itibaren 3 (üç) ay içinde. kendilerinin ve velayeüeri aıtınaat çocuuaiıni;,"i";;;; ibil;
^, 

yönetmelik hükümlerine uygun ola.ak do|durulacak mal variığı beyanını verrrıek zorundadır.2) Yedek ydnetim kurulu Ve deneteme kurulu üyelefi, asıl tiy6 obiak göreüendirildiueri tarihten itibaren 3(üÇ) aY iÇinde kendilerinin eşlerinin. ve velayetieri allnbaki çocuİlannın, Kanun ve ilgilİ yön;;;[k
_ hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varhğı beyanını vermİk zorundadır.3) Mal varllğl bildirjmi belgeleri, sendika veya sendlka şubeslnln denetleme kurullarına Verilir. 8u belgeler,

rndjka veYa Şubenin Yönetim kurullannın karar defterlerinin özel bir sayfasına vazıır. au savtİ, oeİ*-l,ıİ
kuİulu üyeleri taraflndan imzalanlr.

a) 9u .z.9ru4!!ı]ğa uymayanlarln, sendika Ve sendika şubesindeki yönetim kurulu Veya deneüeme kurulu
üyelikleri bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.5) M_al.bildiriminde bulunan kŞiler görev sürehri sonundi tekrar seçilseler bile, kanun ve ilgili yönetmelik
hükiimlerine uygun olarak yeniden mal bildiriminde bulunmaı zorundadırüar. sendllĞ vb senaın
Ş_ubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kuru|u üyeleri, Mal Bildiriminde Bulunulmag Hakİlnda
Yönebnelik lo.maddesi hükmü gereğince, eşleri, velayetleri altjndaki çocuklan ve ı<enoiıerinin şhsı-mJvarllklannda önemli bir değişiklik olduğunda, deği$İliği izleyen bir ay içi;de ye"i eoi"aiı.ıeiir"i, iat, s;lii,alacak ve boÇlara münhasır bulunmak üzere, ek mal bildirimi v;r;ek zorundadırlar. ı,ıaı biıairiniino;
Bulunulmasl Hakknda Yönetmeliğin 8.maddesinde gösterilen mahiyet Ve miktarlardaki malın ittisabı ile

__ halÇ.alacak veya gelir sağlanma$ ve}ra boıç|anılması, mal varlığında önemli değişiklik sayllr.6) Sendika Ve sendjka Şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu 
-uyeleri, jörevlerinin devamı

slra9nda, sonu(O) ve (5) ile biten yıllartn en geç Şubat ayı sonuna kadar mal biİd-irlmıerını yenl6meİ
zoıundadırlar.
ıiADDE 52 - YoLLuxIıR ve üGRET KAYIPI-ARI:

1)

2)

3)

1)

2\

3)

4)

Genel Merkez Genel kurulu toplantgna i*irak eden ve sendika zorunlu organlannda görevli olan üye veya
delegelerin yol masraflan sendika taraflndan aidenir.
sendika veyd Şubelerin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurullarlnda görevi ü}€lerin
toplanblara katlmalan dolaylslyla, varsa ücret kayplan ile yolluklar sendi'kaca cidenir.

Ş9lgtaJa güzenlensn toplanblara çağnlan üyelerin yol mairaflan sendikaca karşl|an|r.
ı,IADDE 53 - çEşiTLİ HÜKÜMLER:
Genel yönetim kurulu, ana tüzükte adl geçen yönetmelikleri hazlrlamaya, uygulamaya ve gerektiğinde
değişiklik yapmaya yetkilidir.
Sendika, Genel BaŞkan ile birlikte Genel Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin imzas ile kurumsal
olarak borçlanabilir.
Genel Yönetim Kuİulu'nca, Şube yöneticilerinin profesyonel olarak çallştlrllabilmesj için, şubeye bağh aidat
ödeyen üye saylsl esas aİnlr.
Genel yönetim kurulu'nca, şube başkanlnln pfofesyonel olarak çallştnlabilmesi için, şubeye bağlı aidat
ödeyen üye sayıgnın 50ı olmag zorunludur. Şubeye bağh aidat ödeyin üye saysınin sdı'den fazli olması
halinde, profesyonel olarak çallştlıllacak şube yöneticisi sayısı Genel iönetim kuruluhca belirlenir.
şubey€ bağll aidat ödeyen üye saylsü n sol'nin altnda o|mag halinde, Genel yönetim kurulu, şubeyebağll iŞyerlerinin özelliklerini, coğnfi dağıimını, şubenin sorumluluk alanınba bulunan potanslveİ tiİ"İuelln
gelişme pohnsiyelini, hizmet gereklerini ve dıJer koşullan birlikte değerlendimet su'retiyıe, şuoebaŞkanının profesyonel olarak çallşlnlmasna veya profesyonelliğinin devamlna karar Verebilir. 

'Bu'h;Ee;

şube başkanına ödenecek ücret, hakkaniyet kurallanna göre, Genel yönetim kuruluhca belirlenir. kuruı(
saf}ıasında Veya ÇallŞmalann yoğun olması halinde, yukarldaki kayüara bağlı kalmaksızın, cenel ytınetini
kurulu.beliıleyeceği süre boy!nca, şube başkanı veya şube sekreterini geçici;larak çaıştlr;bi|ir.
Genel yönetim kurulu, sendika veya sendika şube|erinin yönetim kuruiu başkan ve üyeliklerinde görev
yapmakta iken vefat edenlerin, hizmetleri ile ekonomik Ve sosyal durumlaiını olrıitti o4erlenaiimeı
suretiyle, eş ve çocuklarına veya diğer yasal mirasç|lanna, sendika adlna yardlmda bulunabilir.
Genel Yönetim Kurulu, sendikada ve şubelerde profesyonel olarak görev yaparken vefat eden yönetjcilerin
Varsa öğrenim gören çocukjaflna, tiğrenim süresince, miktan Genelrönetim Kurulu'nca belirleniek oranda
karşılıksız burs verir.
üyelik aidabnl maksadl olarak her ay muntazam (üemeyenler, sendikanln sağlayacağl hak ve
menfaatlerden istifade edemezler.
Ana tüzük hükümlerine göre üyelik aidatlnl ijdemeyen üyeler, sendikanln Genel Merkez Genel kurulu,
Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu ile şube organlannda görev
alamazlar. Ancak, üyelerin oy ku|lanma haklan saklldlr,
MADDE 54 - DEıi!İRBAşı^RIı{ SATIş ve TERKİıüİıüDEKİ USUL Ye EsAsUıR:
scndika, ana tüzüke yazlh amaÇ, ilke ve yetkilerinin gerçekleşmesi için taşlnlr ve ta$nmaz mal edinebilir.
GenelYönetim Kurulu, tahmini bütçe esaslaflna göre bu göreviyerine getirir.

5)

6)

8)

o\

7)

1)
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2) Demirbaş eşyanln, kul|anllamayacak şekilde ypranmlş olmasl, onanmlnln ekonomik olmamasl,
vefimliliğhjn azalmasl, hasar görmesi, kaybo|ması veya aalınmas ve bunun gibi durumlarda llgİliler;
tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanakta, demirbaş eşyanın terkin nedeni açığ yazılır. Tutanak;iı;ilİb;
taraflndan Genel Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Genel Yönetim Kurulu-'nun 6nayına iıiştin İaİİİ iL
birliRe, demirbaş eşya kayttan düşülür.

3) Kayıttan düşürülen demirbaşlann, demirbaş defterindekj slraslna gerekli açlklama yazılır.
4) KaYttan düŞürülen, ihtiyaÇ fazla$ olana veya kullanılamayan demirbaşİarın paİarlık veya ihale pluyla

satlŞlarl, Genel Yönetim Kurulu karafl ile yaplllr. sat§tan elde edilecek gelir, sendlka hesabına g"iir'oı.iii
kaydedilir.

5) MülkiYeti sendikaya ait olan, sendikanın ve sendika şub€lerinin kullanımında bulunan araçlar, Genel
Yönetim Kuru|u karan ile pazarllk veya ihale yoluyla satllabilir. sat*an elde edilen gelir, sendiĞ h'esabına
gelir olarak kaydedilir.
ıiADDE 55 - SEı{DiKAİüIıü FESHİ Ye ı,!ALLARIı{ıı{ DEVRt;

1) Sendika Gene| Me*ez Genel Kurulu, sendikanın feshine karar verebilir. Genel Merkez Genel Kurulu
taraflndan sendikanln feshine karar verilebilmesi için, ana ti.izüğe göre Genel Merkez Genel Kuruluna
kat ma hakkna sahip ohn üye veya delege tam sayl$nln en az ü6i lkislnln toplanbya katllma§ şart r.
Bu surette Çoğunluk elde edilemezse, Genpl Merkez Genel Kurulu, kanuna uygun'olarak lkincİ defa
toPlantlYa davet edilir. Bu toplantda, fesih konusunun görüşülebilmesi için Geneİ-Kurulun karar yeteı
say|sl toplantya katlan üye veJa delege sayElnln saft çoğunluğuduı. Ancak bu sayı ıiye'veya
delege tam 3ay§lnln döİtE birinden az olamaz.

2) Fesih hakklnda, delege tamsaylsnln üçte ikisinin oyu ile karar aİnır.
3) sendika, Genel Me*e2 Genel Kurulu karanyla fesih edildiği Veya feshine karar verildiği takdirde, feih,

infisah ve kapatma halinde s€ndikanln mallaıı, bağlı bulunduğu konfederasyona 
-dev]edili;. 

Eğe;
sendika bağlm§lz ise malların devri hakknda sendikalar ve Toplu İş Stizbğmesi Kanunu'nun il-gili
hükümleri uygulanlr.
]tlADDE 56 İŞbu Tüzükte hakknda hUküm bulunmayan hususlarla Sendikalar ve Toplu İş Stizleşmesi
Kanunu'nun, Dernekler.Kanunu, Medeni Kanun Ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 57 - YÜRÜRLÜK:

1. Ana Tüzük sendikanln kuruluşuyla birliKe yürürlüğe girer.
2. Tüzük değiŞikliğinin kabul edildiği seçimli Olağan Genel Kurul'dan sonra sendikanın yönetim

yürütmesini seçilen Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu yapar
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