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SEND|KAN]N ADlve KISA AD|:

].. Sendikanın

2.

Sendikanın kısa adı: AKDEN iZTÜ MTAŞsE N

MADDE
1.

2.
3.

adı: Akdeniz Tüm Taşımacılar Birlik ve Dayanışma Sendikası

2

- sENDıKANlN GENEL MERKEZı:

Sendikanın Genel Merkezi İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Tanış Apt. No:19
Kat:2 DULKADiRoĞLU / KAHRAMANMARAŞ
Sendikanın Genel Merkezinin ilden ile nakline, Genel Merkez GeneI Kurulu yetkilidir.

KAHRAMANMARAŞ içinde adres değişikliğine, ilgıli makam ve mercilere bilgi vermek
kaydıyla Sendika Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE

3

- sENDİKANıN

FAALİYET GÖSTEREcrĞi işxoLu:

Sözleşmesi Kanununun 4. Maddesinin (1). Fıkrasında belirtilen
ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen 15. SIra numaralı "TAŞlMAC|tlK işkolunda kuruludur.
Sendika, Sendikalar ve Toplu

İş

Madde 4 - sENDiKANıN GAYE ve İIKELERı:

1.

:EGETUMTAŞSEN; Başta Atatürk ılkeleri olmak iizere, devletin, ülkesi ve milleti i|e
bölünmez bütünlüğünün,milli egemenliğinin,Cumhuriyetin,milli güvenliğin,kamu
düzeninin ve kamu yararının korunması temel iIkelerine sadık kalarak ;üyelerin hak ve
çıkarlarının,toplumcu,çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı demokrasi
ortamında kazanılıp geliştirilebileceğin in biiinci içinde; evrensel temel hak ve
özgürlüklere sahip çıkmayı amaçlar. İnsan haklarına, evrensel ilkelere, anayasa ve tabii
hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne ıçtenlikle inanır. İnsanı ve emeği en
yüce değer olarak kabul eder Yoksulluk, cehalet, işsizlik ile mücadele, sosyal adaletin
gerçekleşmesi ve üyelerinin en iyi düzeye ulaşması için çalışmayı temel amaçlarından
sayar. Bu amaçlarına ulaşmak için ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev
sa ya r.

2.

Sendikanın amacı; kara, deniz, hava taşıtları iie motosikletli kurye ve raylı sistem
taşımacılık işkolunda çalışan ve faaliyet gösteren üyelerinin, hak ve menfaatlerinitüm

yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve
geliştirmektir. Öte yandan üyeleı.inin insan,.ınuruna yakışan azami kalitede hizmet
sunmalarını denet|emek rıe bu kalitenin korunmasını sağlamakla da yükümlüdür.

3. Bu amacın

gerçekleştirilm

esi içıı;, Devletiıı Ü|kesi ve Milleti ile

bölünmez

bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve cumhuriyetin korunmasl, Atatürk ilkelerinin
yaşatllmasl ve Demokratik ilkelerden ay lmadan faa lıyet gösterilmesi asıldır.
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4.
5.
6.
7.

Üyelerin geleceğe güvenle bakı,nal:ı,,ını sağ|ayacak ve hakları bakımından her türlü
istism arı önleyecek ted birle ri almayı,

İnsanıtemel değer alanıolarak kabul eden bir siviltoplum kuruluşu olarak, temel insan
hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için mücadele vermeyi,
lşkolunda; mesleki yeterlilik ve teknik eğitim ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi
çağına hazırlamayı, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeyi,
Dil, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasal kanaat farkı göstermeksizin kendideğerlerini,

manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen yurttaşlık bilincinin gelişmesi

8.

9.

için çalışmayı,
Toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve
bu n ların mücadelesiniyapmayı,

Üyelerin hakkını, sosyal adalet, sosyal güvenlik, hürriyet, barış ve insan hakları ve
sendikanın temel amaçları uğrunda yapacakları mücadeleyi hiçbir fedakarlıktan
kaçınmadan

MADDE
1.
2,

3.

5

6.
7.
8.

estekler.

- sENDİKANıN

YETK| ve FAALiYETLER|;

Mevzuat ve sendikal gelenekierden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmakla
beraber sendikanın başlıca yetki ve faaliyetlerl şunlardır:
Toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, işkolunda
faaliyet gösteren esnaf ve çalışanlarını sendika çatüsl altında toplamak amacıyla Türkiye
ça pınd a faaliyette bulunmaktadır.

Üyelerinin mesleki yeterlilik ve teknik bilgilerini artırarak milli tasarruf ve yat|rımın
gellşmesine, gerçek verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar
düzenlemek, sağ|ık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için imkanlar sağlamak,
üyeler ile aile fertleri içiıı öğrenci yurdu, derslıaneler ile eğitim ve dinlenme amacına
yönelik kamplar için gerekli yatırımları yapmak,

4. Toplu iş

5.

d

uyuşmazlıkla rın

da, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurallarına,

iş

mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurur, temsilci gönderir, görüş bildirir.
Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşme lerinden, örf ve adetten doğan
hususlarda, dava açar ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olur.
Ferdi iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkla rda, üyelerine yardımcı olur.
Lokavta karar verebilir, idare eder, lokavtı kaldırabilir,
Grev ve lokavt fonu kurar, grev veya lokavt halinde bu fondan Genel kurulca kabul
edilen yönetmelik esasları dairesinde üyelerine ödemede bulunabilir,

9, Amacının

gerçekleşmesi için mevzuat hükümleri dairesinde üst kuruluşlara,
konfederasyon lara ve milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olabilir ve bunların
toplantllarlna katllabilir, kanun ve uIuslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan
kurullara temsilci gönderir,

10.

Çalışma mevzuatl, işveren-işçi

l

ili5!<i

eri, ,yönetim, verimlilik, beşeri ilişkiler,

de ğerlendirilmesi ve iş güvenliği giiıi k nular
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, üyeleriiıe ve üyelerinin mensuplarına
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bilgi verir ve bu amaçla kurs sem!;ıer konferans Ve benzeri toplantılar tertipleyebilir,
tertip lene n lere katılab ilir,
11. İş kolunda adil dengeli ve bilimsel ücret sisteminin kurulmasını sağlamak ve daha iyi

çalışma ortamı yaratmak için çalışmalar yapar Veya yaptlrlr Ve ayrıca amacı ile ilgili
kon

u la

rda araştırma lar

ya

par,

12. İş güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapar, ilgili mercilerce yapılan çalışmalara

katılır, üyelerine iş güvenliği tedbirleri hakkında bilgi verir, gereğinde tedbirlerin
alınmasına yardımcı olur ve sonuçları izler.

13. Bağışta bulunmamak şartıyla üyeIerinin kooperatif kurmalarına yardım etmek ve nakit

mevcudunun %10'undan fazla olmamak şartıyla harcama yapmak,
14. Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi Ve tecrübe kazandırıcı çalışmalarda bulunmak ve bu
işler için nakit mevcudunun %10'undan fazla olmamak şartıyla harcama yapmak,
15. Nakit mevcudunun %40'ından fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi teşebbüslere

yaptırım yapmak,
16. Gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mülkü edinmek, ediniIen mülkler ile ilgili her
tü rlü

].7.

tasarrufta bulunmak,

Yönetim Kurulu kararı ile, nakit gelirinin %IO'unu aşmamak kaydıyla sosyal amaçlı
harcama yapmak,

18. Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak.

19. Sendika faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

MADDE
1.

2.

4.

- SEND|KAYA

UYE OLMA:

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca Sendikanın kurulu
bulunduğu işkolunda; çaIışan, faaliyette bulunan kişiler sendikaya üye olabilir.
Üyelik başvu

a)
b)

3.

5

ru la rı;

Başvuruda bulunanın, Sendikanın bu Tüzükte belirtilen amaçları ile uyumlu olması,
Başvurunun Sendika Yönetim KuruIu'nun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul
edilmesi şartlarının bir arada gerçekleşmesi halinde kabul edilir.

Üyeler, Sendika ana tüzüğü ile ana tüzüğe göre çıkarılan yönetmeliklerde yer alan
hükümlerin aksine hareket etmeyeceğini kabul etmiştir,

Sendikaya üyelik, Sendikalar Kanunu ve Yönetmelikte gösterilen şekilde yapılır ve
sendika tarafından da Kanun ve yönetmelikte gösterilen şekilde kabul edildiği şekilde
karar verilmiş ise kaza n ılır.
Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine.- Devlet kapısı üzerinden üyelik
başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirtilen yetkili organın kabulü ile eDevlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde

bir neden
gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden
otuz gün içinde dava açabilir. Mahke e kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine
reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı

karar verilmesi halinde ü,,elık, ret par

b
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ının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.
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5.

6.

Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olma veya o|mamaya
zo rla na m az.

Üyeler, Sendika ana tüzüğü, yönetmelikler, genel kurul kararları ve genel yönetim
kurulunca alınan kararlara iç ,yönetmeliklere uygun hareket etmeyi kabul ederler.

MADDE

7

-

ÜYELİKTEN çEKİLME:

Uyelikten çekilme ihtiyaridir. Ancak, çekilmenin aşağıdaki hususlara riayet edilmek
su

retiyle yapılması gerekir.

a)

Her üye, e- Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle
çekilebilir. e- devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik
ortamda eş zaman|ı olarak bakanlığa ve sendikaya ulaşır. Sendikalar Kanunu ve

b)

c)

Yönetmeliklerde gösterilen şekilde işlemleri yerine Betirmek şartı 5uretiyle
üyelikten çe kileb ilir.
Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.
Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik
bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.
Uyelikten çekilmenin hüküm doğuracağı bir ay sonuna kadar üye, üyelik aidatını
ödemek zorundadır. Uyelik aidatının peşin olarak alınması halinde, üyelikten

çekilen üyenin, ödediği aidatın kendisine iadesini talep Ve dava etme hakk|
yoktu r.

MADDE s
1.

- ÜYrı-ix HAKK!Nı KAYBETME:

Sendikaüyelerinden;

a) Sendikanın Kurulu bulunduğu "15. Sıra Numaralı " işkolunda kurulu

bulunan

sendikalardan birinin kurucu heyetinde, yetkili organlarında veya herhangi bir
birimde görevli olduğu tespit edilenlerin,

b)

c)

Sendikaya taahhüt ettiği ödentilerini, geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde
iki defadan fazla ödemediği sendikaca tespit edilenlerin,

Ana tüzüğün 6. Maddesinde, sendikaya üye olabilmek için gerekli olduğu be|irtilen
niteliklerini kaybedenlerin,

Uyeliklerinin düştüğü Genel Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir

MADDE

g

- ÜYıı-irrEN ÇlKARMA:

Kanun, Yönetmelikler ve Sendika Aııa Tüzüğü'ne aykırı harekette bulunan, ilgili maddedeki
fiilleri işleyen sendika üyeleri, genel kurul kırarı ıle aşağıdaki usuller izlenerek üyelikten ihraç

edilir.

tq

ü

üyenin Sendika' dan çıkarılrna kararı, Disiplin Kurulu'nun yaptığı inceleme
sonrası hazırlayacağı rapor ve göı üş üzerirıe ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel

a) Bir

kuruI ta rafında n verilir.

b) Durumunun

ağırlığına bağtı olarak, Yönetim Kurulu çıkarılması istenen üyenin
üyeliğini, konunun incelenmek üzere Disiplin Kurulu'na havalesi tarihinden,
üyelikten çıkarma teklifinin Genel Kurul'da karara bağlanmasına kadar geçen

c)

dönem için askıya

a la b

iIir.

Üyeliğin askıya alınması halinde, üyenin sendika üyeliği devam etmekle birlikte,
üyeliği nedeniyle sahip olduğu hakları kullanamaz, sendikanın hizmetlerinden
ya rarla

nd

ırıla maz.

d) Çıkarma kararı, çıkarılan üyeye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı'na

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgiti mevzuata uygun olarak bildirilir.

MADDE 10

1.

-

lHRACI GEREKT|REN HALLER:

Ulusal ve sektörel menfaatlere, sendika amaç, ilke ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda

bulunmak

2.

Sendika ve üyesi bulunduğu konfederasyonun ana tüzüğü ve bunlara dayanılarak
çıkarılan yönetmelikler ile yetkili organların kararına aykırı davranışta bulunmak. Bu
Tüzükte sayılan yükümlülüklerini yerine getirmemek,

3.

Sendikanın gayesine ulaşmasınıveya gelişmesini engelleyecek eylem veya çalışmalarda
bulunmak. Sendikanın amaçlarına ulaşması ve gelişmesi için yapacağı muamele,

faaliyet ve teşebbüsleri engellemek,

4.
5.

Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,
Sendikaya verilmesi gereken aidat veya sair borçları Yönetim Kurulu'nca kabuledilecek
bir sebep olmaksızın 3 aydan fazla geciktirmek ve yapılan iki yazılı ihtara rağmen bun

la

rı

ödememek,

6.

Sendika Genel Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri hakkında asılsız ihbar,
şik6yet ve bunIarı tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
Sendikanın üyeleri arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı bozucu söz, davranış

7.

ve beyanlarda bulunmak, Sendikanın ve üyelerinin şeref ve itibarını
d

8.

avra

n

ışla rda

zedeleyici

bulunmak,

Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem
ve çalışmalarda bulunmak,

9.

Sendikanın taşınır ve taşınmaz mallarını veya parasını zimmetine geçirmek, sendikayı
zarara uğratmak.

b

firı
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Madde

ır -

Üyrı-e Riııı rıRrı-anı

Üyeler, yürürlükteki mevzuat, Tüzük ve buna istinaden çıkmış yahut çıkacak olan
yönetmelikler ve kılavuzlar çerçevesinde kendilerine tanınmış olan tüm haklardan
yara rla na bilirler.

Madde 12 - ÜyELERiıı yÜxÜvıı-ÜıÜrı-rni
1.

Genel Yükümlülükler Uyeler,

a) Sendikanın amaçlarına aykırı ve gelişmesine engel olacak nitelikteki söz

ve

eyIemlerden kaçınmayı, sektörün genel yararlarının zedelenmesine yol açacak
n itelikte davran ışla rda bulunmamayı,

b) Sendika

amaç ve ilkelerine, Tüzüğe uygun olarak çıkmış olarak veya çıkacak olan
yönetmelik, kılavuz vb. hükümlerine uymayı, yetkili kurul ve organlarca verilmiş

kararlara aykırı hareket etmemeyi kabul taahhüt ederler.
Sendikaya Bilgi Verme Yüküm|ülükleri;

2.

Uyeler, sektörel ihtiyaç Ve menfaatIerinin 8erektirdiği araştlrma Ve istatistiklerin
oluştu rulmasında gerekli ve/veya yararlı bulunan ve ticari sır niteliğinde olmayan her
türlü bil8iyi talep üzerine, Sendikaya zamanında vermekle yükümlüdür. Üyelerden
toplanan bilgiler, öngörülen amaç dışında kullanıtamaz. Sendikanın veya üyesi olduğu
üst

ku ru luşu n

bu işle görevli özel servisinde toplanır. Gizli tutulu

r ve

Genel Sekreterliğin

sorumluluğuna tevdiedilir. Üyelerin işyerine ait özel bilgi ve rakamlar, Sendika veya ü5t
kuruluşun organlarında faa| görevler işgal etseler dahi hiçbir işverene veya vekiline

gösterilmez ve açıklanmaz, Bu yasaklara aykırı hareket eden veya edilmesini teşvik
eden Sendika üyesi Yönetim Kurıılu'nca Disiplin Kurulu'na sevk edilir. Zarar gören
üyenin tazminat ha kları saklıdır.
MaliYükümlülükleri;

3.

Üyeler, üyelik aidatını Tüzük'te öngörülen esaslar dairesinde, Sendikaya zamanında
ödemekle yükümlüdür. Zamanında ödeme yapmayan üyeye, yazılı olarak ihtarda

bulunulur. İhtarda bulunulmasına rağmen borcun ödenmemesi veya Yönetim
kurulu'na kabul edilebilir bir mazeret bildiritmemesi halinde, durumun ağırlığına bağlı
olarak, yönetim kurulu kararı ile üyeliği borcu için, ödeyene kadar askıya alınabilir.
Üyenin zamanında ödemediği aidat borcu için, T.C. Merkez Bankası tarafından
belirlenen yasal faiz oranında, gecikme faizi tahakkuk ettirilir. Borcun ödenmemesine
ilişkin olarak borçlu üye tarafından yönetim kurulu'na bir mazeret sunulması halinde,

mazeretin kabul edilebilir oIup olmadığına yönetim kurulu kararı karar verir ve
mazeretin kabulü halinde üyenin aidar borcu ödemesini öngördüğü süre sonuna kadar
erteleyebilir. Aidat borcunu Yönetim Ku lu tarafından kabul edilebilir bir sebep
olmaksızın 3 aydan fazla bir süre ödemey n üye, Yönetim Kurulu tarafından Disiplin
ku ru

b

,r1

\ı

n/

l

lu'na sevk edilir
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MADDE 13 - sENDıKA oRGAN!.ARl:
Sendika, Gene| Merkezi, Şubeleri ve üyeleıi ile bir bütündür.

1,

GENEL MERKEZ zoRUNLu oRGANLAR|:

a)
b)

Genel Merkez Genel Kurulu
Genel Yönetim Kurulu

c)

Genel Denetleme Kuru lu

d)

Genel Disiplin Kurulu

2.

ŞUBE ZORUNLU ORGANLAR|:
a) Şu be Genel Kurulu

b)

c)

d)

3.
a)

Şube Yönetim Kurulu
Şube Denetleme Ku ru lu
Şube Disiplin Kurulu

isTişARi oRGANIARl:
Başka

n Ia

r Kurulu

b) Temsilciler

Ku

rulu

MADDE 14 - zoRUNLu oRGANLARDA ÜYELiK şARTLAR|
Genel

Ku ru

1.

2.

l'ca organlara seçilmek

;

Sendika organlarına seçiien kişilerin, fiil ehliyetine sahip ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 53. Maddesinde belirtilen sü reler geçmiş olsa dah i, zimmet, irtikap, rüŞVet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,8üveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karışt|rma, ediminin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkümiyeti bulunmaması gerekir. Genel
Kurul dışındaki organlara seçilen kişilerin yukarıdaki fıkrada belirtilen suçlardan biri ile
mahkum olmaları halinde, görevleri kendiliğinden sona erer.
Ayrıca medeni hakları kullanmaya ehil bulunması, Türkçe okur yazar olması ve kamu
hizmetinden mahrum edilmemiş olması şarttır,

MADDE 15- oRGAN ÜvrıİĞiıııiııı soNA ERMESı
Organdaki üyelik, aşağıdaki hallerde sona erer

1.
2.

3.
4.
5.

4

Genel Kurul'un karar vermesi,
Seçim döneminin sona ermesi,

Üyenin kendi isteği ile ayrılması,
Üyenin ölümü,
Üyenin Sendikalar ve Toplu Taşıma iş Sözleşnıesi Kanunu'nun 6. Maddesinde sayılan
suçlardan biri ile mahkum olması.
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MADDE 16 - YEDEKLERıN GöREV ALMAsl
Sendikanın, Genel Kurul dışındaki zorunIu organlardan birindeki üyeliği sona eren kişinin
yerine, Genel KurulSeçim tutanağındaki sıralamada o organ için en çok oy almış olan kişi, yerini
alacağı eski organ üyesinin görev süresini tamamlamak üzere göreve çağırılır. Önceki Genel

Kurul'da oyların eşit çıkması halınde, eşitler arasında Genel Yönetim Kurulunun salt

çoğunluğunun oyunu alan üye göreve çağırılır.

MADDE 17 - GENEI MERKEZ GENEL KURULU:
Genel Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yüksek ve en yetkili organıdır.
Genel M erkez Genel Kurulu;

1.

Sendika Genel Kurulu, üyelerden oIuşur. Genel Kurul toplantısında, Sendika Uyesi olan
gerçek ve tüzel kişiler, kendileri veya yetkili kıldıkları bir kişi tarafından temsil edilirler,

üye sayısı 10OO'i geçtiği takdirde delegelerden oluşur. Delege sayısı 150 sayısını

2.

3.

4.

8eçemez.
Delege seçiminin yapılması zorunluluk arz ettiğinde, Genel Merkez Genel Kurulu;
Kurucu Kurul Üyeleri (7 Delege), Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri (3 Delege),
Genel Merkez Denetleme Kurulu Uyeleri (3 Delege) Genel Merkez Disiplin Kurulu
Üyeleri (3 Delege) ile Sendikaya Bağlı şubelerin Genel Kurullarının Ana Tüzüğün 35 inci
maddesi uyarınca seçilen ( i34 Delegeden oluşur) Her şubeye ( J. Delege verilir)

Delegelerin delegelik sıfatları seçildikleri GeneI Kuruldan itibaren başlar. Bir sonraki
olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. Tedbirli
olarak disiplin kuruluna sevk edilen delegeler delegelikten doğan haklarını
kullanamazlar.
Genel l(urulda her temsilcinln bir oy hakkı vardır. Temsil durumunda, en fazla bir hafta
önceden Noterden düzenlenecek yetki belgesinin temsilcinin üyeyi Sendika nezdinde
temsil etmeye ve oy kullanmaya yetkili olduğunu içermesi gerekmektedir.

MADDE 18

-

GENEL MERKEZ KURULUNUN TOPLANMA USUL Ve

ESASLARl:

1.

2.
3.

Genel Merkez Genel Kurulu olağan olarak; dört yılda bir Genel Yönetim Kurulu'nun
tespit ettiği yer, gün Ve saatte sendika genel merkezinin bulunduğu ilde yapılır.
Genel Merkez Genel Kuruluna çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır,
İki Genel Merkez Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap
raporlarının, Yeminli Mali Müşavir raporu, Genel Denetleme Kurulu raporunun ve
gelecek döneme ait bütçe tekli{inin, GeneI Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelere

4.

toplantl tarihinden on beŞ 8ün önce gönderiimesi zorunludur.
Genel Merkez Genel Kurultoplaıtı tarihinden en az on beş gün önce toplantının günü,
saati, yeri ve gündemi biı yazı ile mahallin ü Iki amiriııe bildirilir

lıY fu
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5.
6.

Birinci toplantıda çoğunlJk sağIan3mazsa, ikinci toplantı en 8eç on beş gün sonraya
bırakılır ve keyfiyet mahallin en büyük mülki a.,tnirine bilCirilir.
Seçim yapılacak Genel fu|erkez GeneI Kurul topla ntılarından en az on beş gün önce,
Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak üye ve delegeleri belirleyen listeler, toplantının

gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya
ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir.

H5kim, seçime katılacak ve oy kullanacak üye veya delegeleri belirleyen listeleri
inceleyerek onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Genel Merkez
Genel Kurulunun toplantı tarih in den yedi gün önce sen d ika bin asında asılmak su retiyle

7.

üç gün süre ile ilan edilir.
İlan süresi içerisinde seçim kurulu başkanlığına yapılacak itirazlar, en geç iki gün içinde

incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya
ilişkin diğer hususlar h6kim tarafından onaylanarak sendikaya gönderllir.

MADDE 19 _ GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN ÇAL!ŞMA USUL VE
ESASLARl:

1. Genel

Merkez Genel Kurulunu, Genel Başkan veya görevlendireceği bir üye açar.
Yoklama yapar, çoğunluk mevcut ise genel kurul toplantısını yönetmek için açık oyla
seçilecek bir başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar k6tip üyeden oluşan başkanlık

2.

3.

4.
5.
5.
7.

8.

divanı teşekkü l ettirilir.

Genel Merkez Genel Kurul toplantı nisabı, genel kurul üye veya delege tam sayısının
salt çoğunluğudur. ilk top,lantıda yeter sayl sağlanamazsa ikinci toplantl en çok on beş
gün sonraya bırakılır. Ancak; ikinci toplantıya katılanların sayısı üye veya delege tam
sayısının üçte birinden az olamaz.

Genel Merkez Gene| Kurulgür demine yine madde ilavesi, mevcut üye veya delegelerin
onda biri tarafından yazılı teklifi, gündeme konulmuş olan bir maddenin çıkarılması ise
toplantlda hazır bulunan Jye Veya delegeierin üçte ikisinin yazılıteklifi ile olur.

Genel l.ı'terkez Genel Kurul kararları ana tüzükte aksine hüküm bulunmadığı haIlerde
mevcut bulunan üye Veya delegelerin yarıcan fazlasının oyu ile kabul edilir. Ancak; bu
sayı üye veya delege tam sayısının dörtte bırinden az olamaz.

Genel Merkez Genel Kurulunda, zorunlu organların seçimleri hariç, kararlar açık
oylama ile

a

lın ır.

Zorunlu organların seçimleri, kapalı oy, açık tasnif ile yargı gözetiminde yapılır.

Genel Merkez Genel Kurulunda, zorunlu organlara seçilen asil üye sayısı kadar yedek
üyede seçilir.

Genel Merkez Genel Kurulu, toplantı gündemindeki konuları, Genel Merkez Genel
Kurul üye veya delegeleri

ta

rafın an ileriye

özetlemek üzere gerekli gördüğ
d

ü

U

l<

ını

i

sü rü lece k
n

teklif ve

d

ile kle ri bir

rapor ha

lin

ları teşekkü l ettire bilir.
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9.

Komisyonlar, raporlarını hazırladıktan scnra, Genel Merkez genel Kuruluna sunarlar.

10. Komisyonlar, kendi üyeleri arasında bir başkan, bir rapor yazıcı seçerek çalışmalar|nı

devam ettirirler.
11.

Komisyonların raporları Genel Merkez Genel Kurulu'nda görüşülüp karar
bağlanmadıkça geçerli değildir.

].2. Komisyonlara, Genel Merkez Genel Kurul üye veya delegeleri ile genel merkezde görev

yapan genel sekreter yardııncıları, hukuk müşavirleri ve uzman olarak çalışanlar da
seçilebilir.
13..Komisyonlar gerek gördüğü takdirde diğer uzmanlardan yardım alabilir, Komisyonların
üye sayısı Genel Merkez Genel Kurulu'nca tespit edilir.
14.

Genel Merkez Genel Kurul kararları ile oylama sonuçları tutanakla tespit edilir.
Tutanaklar, Genel Merkez Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerince imzalanır.

].5.

Genel Merkez Genel Kurul Başkanlık Divanı, Genel Merkez Genel Kurul üye ve
delegelerinden, Akdeniz Tüm Taşımacılar Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel
Yönetim Kurulunda, görev yapanl::r ile Akdeniz Tüm Taşımacılar Birlik ve Dayanışma

Sendikası'nın üye olduğu konfederasyon

ve bağlı

sendikaların yönetici ve

uzmanlarından seçilir.

MADDE

20

GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE

YETKıLERi:
Genel Merkez Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkiıeri şunIardır;

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Organların seçimi yapmak,
Ana Tüzükte değişiklik yapmak,

Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu raporları ile Yeminli Mali Müşavir
ra po rla rın ı görüşüp karara bağlamak,
Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulunu ibra etmek veya haklarında dava
açılm asın a ka rar vermek,

Genel Disiplin Kurulu kararlarını incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında karar
vermek, Genel Disiplin Kurulu kararlarına yapılacak itiraz ve müracaatları görüşerek
karara bağlamak,

Türkiye'de ve başka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak üst kuruluşlara, taşımacılık
teşekküllerine ve sosyal kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya ya da
bunların kuruluşunda kurucu üye olarak
r alma1,6 karar vermek, (Genel Merkez
Genel Kurul üye veya delege tam sayısı e ;z üçte ikisinin bu yönde karar vermesi
şarttlr)

0q
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7.
8.
9.

Şube açma, şubeleri birleştirme, kapatma veya bu konuda ana tüzükte belirlenen
esaslar doğrultusunda Genel Yönetinı Kurulu'ııa yetki vermek,
Sendika ana tüzüğünde yazılı gaye ve prensipler gerçekleşmesi için sendika yönetici ve
organlarına talimat vermek, yetki vermek ve sair lüzumlu kararları almak,

Gerekli taşlnmaz malların satın allnmasl Veya mevcut taşlnmaz malların satılması
hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetkı verilme5i,
10. Sendika adına ipotek a|mak veya ipotek vermek veya bu konuda Genel Yönetim
Kuru

lu

na yetki vermek,

11. Bütçeyi görüşüp karara bağlamak,
12. Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk,

ödenek ve tazminatları tespit etmek, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerden,
Genel Yönetim Kurulu'nca profesvonel olarak çalışmasına karar verilenlere ödenecek
ücret ile her türlü yolluk, ödenek ve tazminatları, şube kapsamına, üye sayısına, aidat
gelirine, gelir - gider durumuna ve hizmet gereklerine göre belirlemek veya bu konuda
Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
13. Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerden, GenelYönetim Kurulu'nca profesyonel
olarak çalışmasına karar verilenleri profesyo nelliklerin in devamına veya ka ld ırılm asına,

şubeye bağlı işyerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, şubenin gelişme
imk5nını, çalışma potansiyelinl, aidat ödeyen işçi sayısını, aidat gelirlerini, gelir - gider
durumunu ve bunun gibi hususları değerlendirerek kan vermek veya bu konuda Genel
Yönetim Ku ru lu'na yetki Vermek.
14. Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk

'l5.

ve tazminatları tespit etmek veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanları ve çalışma şartları dikkate alınarak şubeleri

birleştirmek veya kapatmak, şubelerin faaliyet alanlarına giren işyerlerinitespit etmek,
şube açmak, birleştirmek, kapatmak veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki
vermek,
16. Çalışanların veya ilgili şubenin talebi üzerine, iŞyerini örgütleyen şubenin muvafakati

alınmak suretiyle, coğrafi konumları, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli
yürütülebilmesi amacıyla, işyerinin bağlı olacağı 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 yollukların tavanınıtespit etmek,
18. Sendikanın üye olduğu üst kuruluşların genel kuru|larına katılacak üst asıl delegelerini

ve aynı sayıda üst kurul yedek delegelerini seçmek,
19. Ana tüzük gereğince, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından yapılması öngörülen diğer

işlemleri yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,
20. Üyeleri için grev ve lokavt fonu tesis ve bunun kullanım şartlarınıtespit etmek.
21. Şubelerin üye sayılarına göre, Şube Yöneti xuruIu [iyelerinin 5ayı5ını ve unvanlarını
ön

rh
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etim ı;ruluna yetk i verrnek,

v,

22. Kanunlara aykırı olmamak üzere, delege seçimlerinde uyulacak esasları belirlemek

veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetkı vermek,
23. Sendika ana tüzüğünde

yazılı aınaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesi yönetmelikleri

düzenlemek, değiştirmek, yürürlüğe koymak yürürlükten kaldırmak veya bu konularda
Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
24. Sendika, üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde

yirmi beşini aşmamak

kaydıyla Genel Yönetim Kurulu kararı ile ilgili bakanlıklara devretmek üzere eğitim,
yurt, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurabilir. Bu amaçla kamu kurum ve
kuruIuşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın,

su baskını, deprem gibi doğal afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar
aracılığı ile afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya iyileştirme tesisi yapmak veya bu
amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak veya bu konuda
Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
25. Aynı işkolunda olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşmesine veya katılmasına karar

Vermek,
26. Üye veya delege tam sayısının en az üçte ikisinin oyuyla sendikanın feshine karar
vermek,

27.ruzük değişikliği, birleşme, katılma, üst kuruluş veya uluslararası kuruluşlara kurucu
olmak, üst kuruluş veya uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme
hususlarında üye veya deIege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar vermek,
28. Mevzuat

veya ana tüzükte genel kurulca öngörülen diğer işlemleri yerine

getirmek veya başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak.
29. Sendika amaçlarınıgerçekleştirmek üzere, iktisadi işletme kuruImasına karar vermek.

MADDE 21

-

GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ

TOPLANMAS!:
Gene| Merkez Genel Kurulu olağanüstıj olarak;

1. Genel Yönetim
2. Genel Merkez

3.

m ü raca

Kurulu'nun veya Genel Denetleme Kurulu'nun gerekligördüğü hallerde,

Genel Kurul üye veya delegelerinin beşte ikisinin yazılı ve gerekçeli

atl üzerine toplan ır.

Üye veya delegeler, Genel Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasına ilişkin
taleplerinin kanunive gerektirici haklı sebepleriniaçıklamak, iddialarını kanıtlayan delil

ve belgelerini taleplerine eklemek suretiyle, münferiden yazılı şekilde veya noter
aracılığı ile sendika Genel Yönetim Kuruluna müracaatta bulunmak zorundadır.

4. Genel Yönetim
5.

Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplanma

taleplerini, Sendikalar ve Topiu iş Sözleşmesi Kan un u, ana tüzük, ilgili yönetmelik, genel
kurul kararları ve sendikanın rr,enfaatieri doğrultusunda değerlendirir.

Talebin kabulü halinde Geıel Yönetinı |(uruIunca Genel Merkez Genel Kurulu
olağanüstü toplantıya çağrılır. Talep tarihi itilıariyle olağan genel kurultoplantı tarihine
altı aydan az bir süre kalınası halinde ola anüsti: genel kurula gidilmez. Ancak; genel

a
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kurulun olağanüstü toplanması talebiııe konu olan hususlar olağan genel kurul
gündeminde görüşü lür.

6. Genel Merkez Genel Kurulu

olağanüstü toplantılarında gündem dışı konular

görüşülemez ve görüşmek için teklifte bulunulamaz.

MADDE 22 - sENDıKA YöNETıcıtERıNDE ARANACAK

ııiıeıirırn:

Sendika yöneticilerinde aşağıcia belirtilen ıitelikler aı,anır;

1.

2.
3.
4.
5.

Türk vatand aşı olmak,

Medeni haklarını kullanmaya ehil olnıak,
Kamu hizmetinden mahrum edilmenıiş olmak,
Türkçe okur - yazar olmak,

Zimmet, ihtilas, irtik6p, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtekarlık, inancı kötüye
kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan birisiyle ağır hapis veya taksirli
suçlardan hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş
bulunmak, Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya
bu suçla rın işlenmesini aleni ola ra k tahrik etme suçla rınd an veya Türk Ceza Ka

n

un u'nu n

sınıl ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı
gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza
312.maddesi ikinci fıkrasında yazılı, halkı

6.
7.

Kanunu'nun 536.maddesinin birinci, ikinci veya üçüncü fıkralarında yazılı eylemleri
siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahküm olmamak,
Kamu kurum ve kuruluşları ile bunıarın katıld.kları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim
veya denetim kurullarında görevli bulunmamak,

Aynı işkolunda ve üye olmak.

MADDE 23
1.

-

GENEL YÖNETİM KURULuNUN TEŞEKKÜLÜ:

Sendika Genel Yönetirn Kurulu, Genel Merkez Genel Kurul üye ve delegeleri arasından
serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen bir Genel Başkan, iki

Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere üç kişiden oluşur. Asıl üye adedi kadar da yedek üye

2.
3.

4.

[ı,

seç ilir,

Genel Merkez Genel Kurul delegesi olmayanların Genel Başkan veya Genel Yönetim
Kurulu üyeliğine aday olabilmeleri Genel Merkez Genel Kurul delege|erinden en az
beşte iıirin in yazıIıtekiifiyle olur.
Adaylar, Genel Başkan veya Genei Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak seçime girerler.
Genel Başkan, tek dereceli adaylık esasına göre seçilir Diğer Genel Yönetim Kurulu
üyeleri, Genel Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanlar arasından seçilir.
Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri, ilk turda oy kullanan delegelerin üçte
ikisinin oyu ile seçilirler. ilk turda üçte iki coğunluğun sağlanmaması ha lin d e, ikinci
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turda oy kullanan delegelerin sait ç:ğunluğuı,ıun oyları ile seçilirler. Üçüncü turda en
fazla oy alan aday Genel Başkan veya Genel Yonetim Kurulu üyeliğine seçilir.

5.
6.

Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı ilk toplantıda görev dağılımı Genel Başkan
tarafından yapılır. Görev değişikliği gerektiği hallerde, görev değişiklik kararı Genel
Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karara bağlanır ve aynı usullere uyularak yapılır.

Genel Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel MaIi Sekreterinden
oIuşur,

MADDE 24

-

GENEI YÖNET|M KuRULUNUN çALışMA UsUt VE

ESASLARl:
1,

GenelYönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir defa top la n ır. Olağanüstü top lantılar
ise Genel Başkanın talebi üzerine veya Genel Başkanın raporlu veya izinli olduğu ya da

yurt dışında bulunduğu tarihlerde, Genel Başkanlığa vek6let eden Genel Yönetim
Kurulu üyesinin talebi üzerine derhal toplanır.
2

3

Genel Başkan Genel Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle kendisine vekil tayin eder
ve bu kararın karar defterine işlenmesi suretiyle yürürlük kazanır.
Mazeretsiz olarak üst üste beş veya her ne sebeple olursa olsun bir sene içinde toplam

on Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi Genel

Başkan

tarafından yazılı olarak ikaz ediiir. Yine mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı
4

takdirde Genel Yönetim Kurulu kararıyla müstafi addedilir.
Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde,
Genel Yönetim Kurulu ana tüzükte gösterilen husus ve esaslara göre toplanır. Önce

boşalan veya boşalacak görevler ana tüzükte gösterilen usule göre Genel Başkan
tarafından, Genel Yönetım Kurulu içerisiııde d eğerle ndirild ikten ve görev dağılımı
yeniden belirlendikten sonra boş olan göreve yedek üyelerden tüzüğe uygun usulde
birisi davet edilir.
5

6

Genel Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Genel Başkanın vek5let verdiği Genel
Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
Genel Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya ilan üyelerin
salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu
sağlamış sayılır.
yönetim kurulu üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kend|lerini veya kendileri
ile ilgili
kişileri ya da temsilcisi oldukları üyeleri ilgilendiren kararların alınmasında toplantılara
katılamaz ve oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Toplantıya katılmayan üye, yerine temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi temsil etmek
suretiyle oyunu kullanarnaz. Toplantı nisabı, üye tamsaylslnln salt çoğunluğudur.
kararlar yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve toplantlya katllan üyeler tarafından
imzalanır. karara muhalif kalan üyeler muhalefet sebebini yazılı olarak belirtirler.
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MADDE 25 - GENEt YöNETıM KURuLUNuN GöREV VE YETKıLERı:
GeneI Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

1. Genel Yönetim

Kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken Genel Başkana karşı

sorumIudurlar.

2.

3.
4.

Sendikanın gaye ve prensipjeri ile Genel Merkez Genel Kurulu tarafından verilen ve
yetkilerin gerçekleşmesi için ana tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre
faaliyette bulunmak, gerekli kararları almak,
Üyeleri vasıtasıyla sendikayla ilgili haberleşmeyi sağlamak,

Toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler yapmak, gereken hallerde ve mevzuat
çerçevesinde lokawa karar vererek uygulamasını sağlamak, toplu iş sözleşmesi veya

çerçeve sözleşme 8örüşmelerir|e katılacak ve toplu iş sözleşmesi veya çerçeve

5.
6.
7.
8.
9.

sözleşme yapacak temsiiciler v elemanları seçmek ve yetki vermek,
Tüzüğün diğer maddelerınde Yönetim Kurulu'na verilen Vetkileri kullanmak,
Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,

Genel Kurul kararlarını uygulamak,
Genel Merkez Genel Kurulunu veya Şube Genel Kurullarınıtoplantıya çağırmak,
Faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazır|ayıp Genel
Merkez Genel Ku ru luna sunmak,

10. Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarmalar yapmak,

ana tüzüğe, genel kurul kararlarına, yönetmeliklere ve Genel Yönetim
Kurulu kararlarına aykırı hareket eden üyeler ile sendika ve şube zorunlu organlarında
görevli olanları genel disiplin kurulan sevk etmek, yargı yoluna başvurmak suretiyle

1].. Kanunlara,

işten el çektirilm elerin i sağlamak veya genel kurul kararı ile değiştirmek,
].2. Gerekli gördüğü hallerde faaliyet alanları ve ça|ışma şartları dikkate alınarak
şubeleri
birleştirmek veya kapatmak, yeni şube açmak,
13. Çalışma alanı ile ilgili olarak çıkması planlanan kanun, kararname, tüzük, tebliğ,
kalkınma planıvs. konularda görüş, dilek ve öneriler 8eliştirmek, bunları ilgili mercilere
iletme k,

14. sendika üyeliğine başvuranların üyeliğinin kabul veya reddine vermek veya bu konuda

Şube Yönetim Kurullarına yetki vermek,
15. Şube yönetim kurulu'ndaki ayrılmalar halinde yeniyönetim kurulunu oluştu rulabilmesi
için gerekIi işlemleri yapmak, seçimin yapılmasına kadar gereklitedbirleri almak,
16. sendikanın ana tüzüğüncle belirtilen gaye ve ilkeleri gerçekleştirebilme k için gerekli

bürolar kurmak, sendikan,ı geııel merkezinde, iktisadi işletmesinde, sosyal

tesislerinde, eğitim ve dinlenıne tesislerinde, şubelerinde ve şube faaliyet alanlarında
çalıştırılacak personel, uzman ve danışman atamak. sendika bünyesinde istihdam,
edilecek personelle ilgili h;:r türlü kadro
ı]nvaf,ülarınI tespit etmek ihdas etmek
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sendika adına uzmani danışman ve perjcneIier!e her türlü akitleri yapmak, ücretlerini,
diğer sosyal haklarını ve çalışma koşullarını be!irlemek,
17. Ana tüzükte sayılan organlaıı, ihtiyaç duyulan yerlerde ise bu organlar Irtibat bürolarını
açmak, açılacak bürolara yeter]i elemanlai,l atamak görev unvanlarınıtespit etmek,

organlarında görev yapan yöneticilerden, 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nu 6.maddesinde sayılan zimmet,
irtik6p, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteciIik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

18. Sendikanın ve şubelerin teşkilat ve

ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı

değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkıİmiyeti bulunanların,
sendikanın sırlarını açıklamak suretiyle kamuoyundaki itibarını zedeleyen veya
sendikanın bütünlüğünü sarsan işlem ve eylemlerde bulunanların görevlerine son
vermek,
19. Şubelerin idari ve mali denetimlerini yapmak,
20. Grev ve lokavt süresince sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına ve
sendika nın imk6nlarına göre belirlemek,

gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimlerinin Sendikalar Toplu lş
Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda en geç iki yılda bir,

21. Sendikanın

yeminli mali müşavir tarafından yapılmasını sağlamak,
22. Sendika veya Şube yöneticiliğine seçi|enlerin profesyonel olarak çalıştırılmasına veya
profesyonelliğinin kaldırılmasına karar vermek,
23.

Sendikanın amaç ve ilkeleri ile genel kurul kaı.arlarının gerçekleştirilebilmesi

amacıyla, yönetmelikler çıkarmak, düzenlemek değiştirmek, yürürlüğe koymak,
yü rü rlü

kten kaldırmak,

24. Sosyal amaçlı harcama yapmak eğitim amaçlı yardımda bulunmak,
25. Gerektiğinde sendikayı
b

temsil etmek üzere Genel Yönetim üyelerinden bir veya

irkaçına yetki vermek,

26. Sendika adına bankalarda hesap açtırmak veya açılmış olan hesapları kapatmak,
27. Sendika organlarında görev alacak

olan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü

yolluk ve ödenekleri tespit etmek, şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden,
profesyonel olarak çalışmasına karar veri|enlere ödenecek ücret ile her türlü yolluk ve
ödenekleri, şubenin kapsamına, üye sayısına, aidat ödeyen üye sayısına, aidat
gelirlerine, gelir-gider durumuna, hizmet gereklerine ve bunun gibi hususlara
belirlemek,
28. Profesyonel olarak çalışacakların, profesyonelliklerinin devamına veya kaldırılmasına
karar verilenlerin; şubeye bağiı işyerlerinin özellikteri, işyerlerinin coğrafi dağılımı,
şubenin gelişme olanağı, çaiışma pctansiyeli, aidat ödeyen üye sayısı ve aidat gelirleri,
gelir - gider durumu ve bunun gibi hususlarda değerlen dirilerek karar verilmesini
sağ|amak,
29. Gerekli görülen hallerde geçici olarak görev veril n üyelere verilecek ödenek, yolluk ve
tazm inatlarl tespit etmek,
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30. Sendikanın gaye ve ilkelerinin ge;ektırdiği taIIntr Ve taşlnmaz malları satın almak veya

mevcut taŞlnlr Ve taşlnmaz malları satmak, taşınmazlar üzerinde mÜlkiyet hakkından
doğan ayni Ve şahsi tüm hak|arı kullanmak,
31. Sendika adına ipotek almak vcya ipotek vermek,
32. Sendika yöneticilerinin, üyelerinin

Ve çallşanlarlnln yapacaklarl seyahatlere karar

vermek,
33, Genel Merkez Genel Kurutu'nca yetki verilrnesi halinde, üyelik şartı aranmaksızın nakit

mevcudunun yüzde yirmi beşini aşmamak kaydıyla Bakanlıklara devretmek üzere,
eğitim, yurt, sağlık, rehabi|itasyon veya spor tesisleri kurmak veya bu amaçla kamu
kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında
yangın, su baskını, deprem gibi tabiiafetlerin vukuunda doğrudan veya yetki makamlar
aracılığı ile afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisi yapmak veya
bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak üzere karar
a

34.

lm ak,

Genel Merkez Genel Kurulunun yetkisine giren hususlar dışında görevleri yerine
getirmek, yetkileri kullanmak, Genel Merkez Genel Kurulu'nca verilen diğer görevleri
yapmak.

MADDE 26 - GENEL BAŞKANıN GÖREV VE YETK|LER|:
1.

2.
3.

4.

Genel Başkan sendikayl yönetir. Genel Yönetim Kurulu adına sendikayı yurt içinde ve
yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezCinde temsil eder.
Genel Yönetim Kurulu toplantlIarına başkanlık yapar.
Sendika adına resmi açıklamada bulunur, basln toplantlsl yapar. (Açlklama ve basın
top lantısınd a n Genel Başkan mesuldür).
Lüzumu halinde mutat harcamalar dışında herhangi bir karar almaksızın, maaşının on
katı tutarında harcama yapabilir. Ancak; durumu bilahare Genel Yönetim Kuruluna

bildirir,

5.
6.

7.
8.

9.

Sendikanın tüm yazışmalar|nı Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile müştereken
imzalar. Görevle ilgili olarak yaptığı seyahatlerde, lüzumu halinde tek başına imza
etmek suretiyle sendika adına yazışmalar yapabilir.
Genel Denetleme Kurulu dışında sendika içinde kurulan tüm komisyonlara ve bürolara
başkanlık eder. Sendikanın merkez ve şubelerinde görevli yöneticiler ile personeli
gerekli gördüğü iş ve işlemleri yapmak görevlendirir.

Muhasebe ve mali mevzuatla ilgili yazı ve gerekli belgeleri Genel Mali Sekreter ile
birlikte imza eder.
Sendikanın bankadaki hesabından Genel Mali Sekreter veya Genel Yönetim Kurulu
üyelerinden birisi ile birlikte para çeker. Gene| Başkanın raporlu, yurt dışında ya da izinli
olduğu tarihİerde Genel Başkanlığa vek6let eden Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte
Genel Mali Sekreter paravı çeker

u-

sendika üyelerini, sendikanın veya sendika şubelerinirı organlarında görev alanları
gerektiğinde Genel Disiplin KuruIuna sevk etınek
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10. Sendika adına Genel yönetim Kıru|ı,nun karaı,laştırdığı konularda dava açmak, sendika

aleyhine açılmış davaları takip etmek, sendikanın müdahil olması gereken davalara
müdahil sıfatıyla katılmak ve bu hususlar için başkalarını vekil tayin etmek.
11. Sendika tarafından açılrnış veya sendika aleyhine ikame edilmiş davalarda Genel
Yönetim Kurulu'nun uygun görüşünden sonra sulh olmak, davadan vazgeçmek, ibra
etmek veya bu hususlarda başkalarını vekil tayin etmek.
12. Sendika adına çıkarılan yayın organın sahibidir.

MADDE 27 - GENEL BAŞKAN YARDIMClLARI:
Genel başkanın teklifi Ve Genel Yönetim Kurulu kararı ile üçten fazla olmamak üzere Genel
Başkan Yardımcısı atanabilir. Teşkilatlanma ve ldari konularla ilgili: olarak Genel Başkanın
verdiği görevleri yerine getirirler. Lüzumu halinde atamalarındaki usuller izlenerek görevden
alınırlar. Genel Başkan Yardımcıları Geı,ıel Yönetim Ku ru lu toplantıların bilgi ve tecrübelerinden
yararlanılmak maksadıyla katılabilir ve görüşlerinl belirtebilirler. Ancak oy hakları yoktur.

MADDE 28 - GENEL SEKRETERıN GöREV VE YETKıLERı:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Sendikanın her tür|ü yazışmaların yapmak, haber almak, Seııdikanın gaye ve ilkeleri ile
ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek, toplu |ş söz|eşmelerine esas olacak
bilgileri toplamak, hazırlamak ve yürütmekle görevlidir.
Bu konularla ilgili servisler Genel Sekreterliğe bağlıdır.

Hizmetlerin yerine getiriImesinde yeterli sayıda uzman personelin istihdamı için Genel
yönetim kuruluna teklifte buıunur.

Sendika bünyesinde istihdam edilen persone| ile ilgil| yönetmelik ve toplu iş veya
çerçeve sözleşmesinin tatbikatından sorı.ımludur,
Sendika bünyesinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazırlar
ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar. Genel Yönetim Kurulu tarafından bir başka
üye görevlendirilmed iği takdirde Genel Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından
sorumludur.
Görüşülmesi ve müzakere ediimesi gereken konuları hazırladığı gündemle Genel
Yönetim Ku ru lu toplantllarlna getirir.
Sendika organIarının almış olduğu kararların yürütülmesini koordine eder.

Kendisine bağlı bürolar ile Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasında koordinasyonu
sağlar.

Sendikanın kurucu ve yöneticilerin in, GeneI Yönetim Kurulu üyelerinin, kendileri, eşleri
ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait düzenleyip notere verdikleri mal
bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri 6356 sayılı sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi
Kanunu'nun 29. maddesi hükmü gereğince GenelYönetim Kurulu Karar Defterinin özel
bir sayfasına yazar ve bu belgeleri denetçilere vererek Genel Yönetim Kurulu Karar
Defterini den etçilere imzalatlr.
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Mevzuat gereğince ilgili kurulnla.a bildiı!ilııeıi gereken bilgi belgelerden, bildirimin
yapılması ana tüzük ile başka bir organın görev alanına bırakılmamış olanları
zamanında ve tam olarak bildirir.

MADDE 29 - GENEt MALı SEKRETER|N GöREV VE YETKıLERı:
1.

2.
3.

Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetme|ik hükümle gereğince yürütür,
devre bütçelerinin uygulanmasını sağlar.
Sendikanın gelir-gider tablosunu her ay sonunda Genel Yönetim Kurulu sunar.

Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre yapılmasını,
muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlar ve muhasebe bürosunu
yönetir.

4.
5.

Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesi sağlar.

6.

Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili vergilerinin ödenmesini ve demirbaş

Şubelere sarf avanslarının zanıanında gönderilmesini, safların gözetim ve denetimini
yapar.
kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

7. Genel Yönetim

Kurulunun kararı doğrultusunda sendikanın taşınIr ve taşınmaz
mallarının si8orta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanın yenilenmesini sağlar.
8. Sendika hesaplarını her ay iç ve dış denetime hazır bulundurur.
9. Gene| Merkez Genel Kurul kararı uyar|nca, sarflar ve biitçede fasıllar arası aktarmalar
hususunda Genel Yönetim Kuruluna karar almak için tekliflerde bulunur.
10. Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışma|arı
Genel Başkanla bir|ikte inıza eder. Genel Başkanın yokluğunda ana tüzük hükümlerine
göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütür.
11. Genel Merkez Genel Kuruluna sunulacak bilanço ve tahmini hazırlar ve Genel Yönetim
kuru

lu

na

su

nar.

12. Sendika gelirlerinin elde

edildikleri tarihten itibaren otuz gün içinde Genel Yönetim
Kurulu'nca belirlenen bankalara yatırılmasını sağlar.
13. Genel Yönetim Kurulu'nun bilgisi dışında sendikanın kasasında aylık gelirin yüzde
onundan fazla para bulundurmaz.
14. Sendika giderlerinde alınabilecek

tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna

teklilerde bulunur.
15. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

Sözleşmesi Kanunu'nun 18.maddesi gereğince üyelik
veya dayanışma aidatlarının kesilnıesi işverenlere gönderilecek üye ve işçi listelerinin
gönderilmesini sağlamak, işverenlerce üyelik ve dayanışma aidatlarının üye ve işçi
İş

aidatlarından kesilip sendikaya gönderilmesini temin etmek için her türlü işlemleri
yürütür.
15. Sendika kademelerinde istihdam

edilen personellerin bildirimlerini ilgili mercilere

yapmak.
17. Kendisine bağlı büro, peısonel ve uz
sağlar
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anları yönetir, düzenli ve verimli çalışmalarını

(

18. Genel Başkan ve Genel Yönetim

MADDE 30
1.

-

Ku rulu

nca.,vcrilen sair görevleri yeri Betirir.

GENEL DENETLEME KURULUNUN GöREV VE YETKiLERi:

Genel Denetleme Kurtılu, Genel Merkez Genel Kurulu taraflndan onaylanan tüzüğün
ilgili maddesinde sayılan niteliğe sahip gizli oyla seçilen üç asıl üyeden teşekkül eder.
Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Genel Denetleme Kurulu ası| üyeleri
yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.

2. Genel

Denetleme Kurulu, üç ayda bir sendika genel merkezin toplanarak denetim
görevini yerine getirir. GeneI denetleme yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki
denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Genel Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğuyla

3.
4.

alır. Oyların eşitliği halinde baskan,n katıldığ, taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Genel Denetleme Kurulu toplantllarına yaln,z asıl üyeler katılır.

Genel Denetleme Kurulu'nun asıl üyelerinden birinin kurul üyeliğin ayrılması veya
boşalma halinde, boşalan üyenin yerine yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yedek
üyenin çağrılmasından sonra Genel Denetleme Kurulu yeniden iş bölümü yapar.

5.

6
7.

8.

9.

Genel Denetleme Kurulu denetimlerini sendika genel merkezinde yapar. Denetim
sırasında, sendikaya ait belge veya defterlerı sendika genel merkezinden dışarıya
çıkaramaz. Genel denetim defteri ve denetim muhafazasından Denetleme Kuru|u

8aşkanı, Denetleme Kurulu üyesi Ve raportörü müştereken sorumludur.
Genel Denetleme Kurulu ana ti.izüğe uygun olarak idari ve mali denetiminiyaparak ara
raporunu sendika başkanlığına veı,ir. Dönem sonu raporunu da Genel Merkez Genel
kuru

lu n

a su nar.

Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Gene| Ir4erkez Genel Kurulu kararlarına uygun
olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
Genel Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar. Genel
Denetleme Kurulu, kanuni ve gerektirici haklı sebepleriııi açıklamak suretiyle Genel
Yönetim Kurulu'ndan Genel Merkez GeneI Kurulu'nun olağanüstü toplantlya
çağrılmasına ilişkin karar alabilir. ıncak Genel Denetleme Kurulu bu kararı oy birliği ile
alması şarttır. Genel Denetleme Kurulu sendika ana tüzüğünde gösterilen diğer
denetleme görevlerini de yerine getirir.
Genel Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın mali
işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu Genel Yönetim Kurulu'na
bir rapor|a bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde
yukarıda belirtilen fiil veya fiiileri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini

ister.
10. Genel Yönetim Kurulu'nun, Gerıe| Denet|eme Kurulı.ı'nun bu isteğini kabul etmemesi,
yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenIere görevden çektirmeme kararında ısrar

etmesi halinde Genel Denetleme Kurulu, Denetleme Kurulu'nun oy birliği ile karar

Vermesi şarttlr.

11. Görevden bu yolla el çektirilenierin Genel Meritez Gene| Kurulu tarafında görevlerine

a

q

)

t

iadelerine veya sendikadan ihraçlarına karar verilenlerin Görevlerine iade edilenlerin
görevden el çektirildikIeri süreye sendikadan aiıııaları gei,eken ücret veya sosyal hakları
sendikaca ödenir. sendikadaıı ihracına karar verilenlerin hakkında gerekiyorsa yasal
mercilerine başvu ru lu r

t-

th

12. Genel Denetleme Kurulu cenetiırı gör3vi Ve ca'llmalarınıyaparken 01.04.1999 tarih ve

23653 sayılı Resmı Gazetede yayımlaııan "İşçi ve İşveren Sendika

ve

Konfede rasyon ların ın Denetinıine İlişkin TijzJk" hükümlerine uymak zoru nd ad ır.

MADDE 31- GENEL oisipı-iııı KRULUNUN eönev VE YETKıLERı:
1.

2.

3.

4.

5.

Genel Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Merkez Genel Kurulu
tarafından gizli oyla seçilir. Genel Disiplin Kurulu üyeleri, seçimi takip eden bir ay
içerisinde bir araya gelerek aralarından 6aşkan ve Raportör seçerek görev bölümü
ya pa r.

Genel Disiplin Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde,
yerine görev yapmak üzere Genel Yönetim Kurulu tarafından en fazla oy alan yedek
üye davet edilir. Genel DisiDlin Kurulu Başkanı'nın Veya Raportörün ayrılması halinde
yeniden yapılacak seçim yedek ü}e katıldıktan sonra gerçekleştirilir.
Genel Disiplin Kurulu, Gene! Yönetim Kurulu'nun işler ile Şube Disiplin Kurulu
kararlarına itiraz üzerine gerekli inceleme Ve soruşturmayl yaparak karar Verir. Ayrlca,
Genel Yönetim Kurulu'nca itiraz edilen Şube Disiplin Kurulu kararlarını, inceleyerek
sonuçlandırır. Genel Disiplin Kurulu, kurula intikal eden olayın mahiyetine göre makul
bir süre içerisinde kararınıvermek zorundadıi,. Btr süre üç ayı geçemez.
Genel Disiplin Kurulu, kendisinc sevk edilen krınuları görüşmek üzere en geç on beş gün
içinde Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde, bu görevi
Raportör yürütür. Genel Disiplin Kurulu oy çokluğu ile karar alır. oylarln eşitliği halinde
Başkanın katlldlğl taraf çoğunluğu sağlamış olur, Hakkında inceleme yapılan kişi,
Disiplin Kurulu üyesi ise hakkındaki dosyaya münhasır olmak üzere görevinden çekilmiş
sayılır. Görevden çekilmiş sayılanların yerine en fazla oy alan yedek ü ye çağrılır.
Genel Disiplin Kurulu, kendisine intika| eden olayı aydınlatmak üzere gerekli gördüğü
araştlrmaya yapar, tanık dinler, bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

6. Yazılı

7.

8.

savunması alınnıaksızın üye hakkında ceza verilemez. Ancak, yazılı çağrıya
uymayarak savunma yapmayan üyelerin gıyabında karar verilebilir. Karardan önce
üyelikten ayrılmış kişiler hakkında da karar verilebilir.
Genel Disiplin Kurulu'nun kararı iigili kişilere yazılı olarak tebliğ edilir. Kararlar, tebliği
müteakiben otuz gün içerisinoe ıtiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içerisinde,
ilgililerin karara itiraz etmeleri halinde,/ karar, Gene| Merkez Genel Kurulu'nda
görüşülü r.

Genel Disiplin Kurulu, sendika üyeleri veya sendikanın teşkilat ve organlarında görevli
olanlar tarafından işlenen fiil, davranış veya 5uç, ihracı gerektirmediği takdirde, fiilin,
davranışın veya suçun niteliğine ve ağıı.lık derecesine göre; Sendika üyesine veya
sendikanın teşkilat ve organlarında görevl! olanlara kınama, maaş kesimi, geçici süreyle
görevden uzaklaştırma veya sürekli olarak görevden uzaklaştırmaya dair ceza ve tedbir
kararlarından birini veya ikisini birlikte verebilir,
9. Genel Disiplin Kurulu'nca sendika Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve
Genel Disiplin Kurulu üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ve Şube
Disiplin Kurulu üyeleri hakkında geçici süreyle veya sürekli olarak görevden
uzaklaştırma cezası verilebilmesi için üyenin sendika veya şube yönetim kurulu kararı
veya Genel Başkanın taleoi üzerine Genei Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi gerekir.
10. Genel Disiplin Kurulu, sı_.ndika iiyesi veya yoneticileri hakkında geçin ihraç kararı
verebilir. Genel Disiplin Kt.rulu, sendika üyesi veya yöneticilerinin üyelikten kesin
ihracını gerektiren halleıde, Genel Mer ez Genel kurulu'na sunulmak üzere teklif
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hazırlar. Genel Disiplin (urulu'n.-a verilecek maaş kesimi cezası 1(bir) ila 180(yüz
seksen) yevmiye arası, geçlci süreyle görevden uzaklaştırma cezası 180(yüz seksen)
güne kada r olabilir.

MADDE 32 - şUBE KURULMASı, ŞUBELERİN BİRtEŞTiRİLMESİ VEYA
KAPATlLMASl:
1.

2.

Genel Yönetim Kurulu, ana tiizük hükümlerine uygun olarak ihtiyaç olan yerlerde yeni
şubeler açabilir. Genel Yönetim Kurulu, yeni açılan şubelerin organları teşekkül
edinceye, şubenin ilk genel kurul ve seçim tarihine kadar işlemleri yürütmek ve şubeyi
temsil etmek üzere, geçici Ve müteşebbis yönetim kurulu atamaya, atananlara
ödenmesi gereken ücret ve diğer sosyal hakları belirlemeye yetkilidir.
ihtiyaca 8öre mevcut şubeleıin birleştirilmesi veya kapatılması Genel Merkez Genel
Kurul kararıyla yapılır. Genel Merkez Genel Kurulu'nca yeti verilmesi halinde, şubelerin
birleştiriImesi veya kapatılmasına işlemler, Genel Yönetim Kurulu'nca yapılır.

MADDE 33 - ŞUBE GENEt KURULUNUN ÇALIŞMA USUL ve ESASLAR|:
1. Şube Genel Kurulu, şubenin en yüksek karar organıdır. Şube Genel Kurulu olağan
2.

3.

4.
5.

6.
7.

olarak dört yılda bir toplanır.
Şube Genel Kurulu, şubenin faalıyette bulunduğu mahalde, Genel Yönetim Kurulu
kararı ile yazılı bildirim yapılmadan Şube Genel Kurul toplantısı yapılamaz. Genel
Yönetim Kurulunca te5pit edilerek bildirilen yer, gün ve saat dışında yapılan Şube
Genel Kurulları geçersizdir. Bu durumda, Genel Yönetim Kurulu veya görevlen d ireceği
kişiler tarafından yasal vc idari işlemler yerine getirilmek suretiyle, Şube Genel Kurulu
yenilenir. GeneI Yönetiro Kurulunun kararına uygun clarak Şube Genel Kurulunun
toplanması için yapılma5ı geı,eken işlemlerin, Şube Yönetim Kurulunca zamanında
yapılmaması veya sürüncemede bırakılması halinde aynı usule göre işlem yapılır.
Şube Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca re'sen, Şube Yönetim Kurulu'nun veya
Şube Denetleme Kurulu'nun kararı, üyelerin veya delegelerin üçte ikisinin talebi ve
Genel Yönetim Kurulu toplantlslnın gündemi, yeri, günü Ve saati en az on beş gün önce
bir yazı ile yetkili seçim kurulu başkanlığına bildirilir. O|ağanüstü Şube Genel Kurul
toplantılarında sadece gündemde belirtilen maddeIer görüşülür.
Şube Genel Kuru|u, üye sayısının 100'den az olnıası halinde üyelerle, üye sayısının
100'den fazla olması halinde delegelerle toplanır. Şube Yönetim Kurulu, Şube
Denet|eme Kurlu ve Şube Disiplin Kurulu asıl üyeleri, Şube Genel Kuruluna delege
olarak katılırlar.
Sendika seçimleri , seçim ve delege seçim yönetme|iğine göre yapılır ve uygulanır. 6.
Kanuna, ana tüzüğe, Genel Kurul kararına, il8ili yönetmeliğe ve Genel Yönetim Kurulu
kararlarına aykırı veya usulsüz şekilde yapılan delege seçimleri, Genel Yönetim Kurulu
ka

rarıyla yen ilen ir.

Genel Merkez Genel Kurlu için uygulanan toplantı usul ve esasları Şube Genel

Kurulu içinde uygu lan ır.
Genel Merkez Genel Kurı.ıl Delegeieri; Şubeler Genel Kurulunda Ana Tüzükte üye

olmaya hak kazanan gerçek ve tüzel kişilerin arasından her türlü üyelik
hükümlerini yerine getirmiş olmak şartıyla aşağıda açıklanan

a.

17 inci madde de açıklandığı üzere Şube Genel Kurullarınca belirlenecek delege
saylsl 134 delegey; geçe m eyeceğin d en, Önce !ik]e her şubeye (1) bir delegelik

verilir Bu paylaştırnıadan sonra, heı şubenin çıkaracağı delege sayısı, to

a

w$

her şubeye verilen bir delege sayısının
toplamının, 15O delegeden çıkarı|rnasıyla kalan delege sayısına bölünerek
üye sayısının 17 inci maddede sayı|an

",e

belirlenir.
b

c

Her Şubenin kaç delege seçeceği o Şubenin Genel Kurulundan (3) üç ay önce
Genel Merkeze bildirilmiş üye sayısına göre Genel Merkez Yönetim Kurulu

tarafından tespit edilerek Şube Genel Kuruluna (1) bir ay kala Genel Merkezce
Şubeye bildirilir. Bıjlme işlemi sonucu en fazla küsuratı bulunanlardan başlamak
üzere Şubelere birer delege daha olmak üzere bölüştürülür. Bu bölüşümden
sonrada eksik delege kalırsa, iş bu eksik delege sayısı en çok üyeli şubelerden
başlayarak her şubeye birer delegelik daha verilerek delege tam sayısı
tamamlanır.
Her Şube Genel Kı-ırulunda, Genel Kurula karar alındığı tarihteki aidat ödeyen
şube sayısınm anahtar üye sayıs|na bölünerek bulunacak sayının %50 si fazlası
kadar Sendika Genel Merkez Kurul detegesi gizli oyla seçilir. İş bu delegeler, her
Şube Genel Kuruluna kadar geçen süre içerisinde toplanan bütün Genel Merkez
Kuru lla rın ın delegeleridir.

d

e

Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına seçilenler aynı zamanda Genel
Merkez Genel Kurul Üyeliğine de seçilebilirler.
Merkez Genel Kurul delegeleri, Şube Genel Kurulunda yapılan seçimlerde en
fazla oy alış sırasına göre sıralanır ve asıl-yedek olarak ayrı gruplar halinde
gösterilmezler. Seçimlere listeler halinde girildiyse ve aynı listeden eşit oy
alanlar varsa listedeki sıralarına göre sıralanırlar. Farklı listelerden veya seçime
bağımsız olarak girenlerden eşit oy alanlar varsa İlçe Seçim Kurulu tarafından

Genel Kurul üyeleri önünde kura çekimi yapılır ve sonucu seçim tutanağına
yazılır. ilçe Seçim Kurulu tarafından kura çekimi yapılmazsa bu kura çekimini
erkez Yönetim Kurulu yapar.
Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin tespiti, Şube Genel Kurullarının
ta mam lanmasında n sonra ve Merkez Genel Kurulunun yapılacağı tarihten
M

f

h

n1

u

önceki ayın biri itihariyle a:dat ödeyen üye sayısı ve Şube Genel Kurulları seçim
tutanaklarındaki aldıkları oy sırası esas alınarak, yukarıda ki hesaplamaya göre
Merkez Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu asıl üyelerinin müşterek kararıyla
belirlenir.
Tespit edilen delegelerden herhangi bir nedenle delegelikten düşmüş olanlarla,
delegelikten ayrılanların yerine ilgili Şube Genel Kurul seçim tutana kla rındaki oy
sırasın a göre çağırılıı.
Seçilen delegeler, bilahare kapsamında bulunan şubeden ayrılıp başka bir şube
kapsamı içerisine girerlerse, yeni Şube Genel KuruIunda delege seçimi
yapılıncaya kadar eski şube deIegeliğini korurlar. Şubeler arası kapsam
değişikliğinin, se.ndika yetklli organlarınca yapılması halinde, iş yeri başka şube
kapsamına dahil olan delege, eski Şuiıenin Genel Kurulunda delege seçimi
yapılıncaya kadar eski şubenin de|egeliğini korur. Herhangi bir sebeple kendi
isteğiyle işini bırakırıış delege sendika üı;eliğini yitirmediği ve başka bir iş koluna
geçmediği sürece iube Genel Kurulunda yeni delege seçimi yapılıncaya kadar
yine dele geliğin i koru r.
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MADDE 34 - ŞUBE GENEL KuRULUNuıJ 6ÖREV VE YETKİLER|:
Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şuıılardır;

1.
2.
3.

4.
5.
5.

organ larln seçimi,

Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi,
Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulunun ibrası,
Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak asıldelegeIerin ve aynı sayıda yedek delegenin
seçimi,

Mevzuat ve ana tüzükte belirtilen diğer işlemlerin ve yerine getirilmesi başka organa
bırakılmamış kon

u la

rın karara bağlanması,

Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

MADDE

35

ŞUBE YÖNETiM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ

VE

cöRevı-eni:
1. Teşekkül Etmesi;
a. Şube Yönetim
b.

c.

Kurulu, biri Şube Başkanı olmak üzere, en az 3 (üç) en çok 5 (beş)
asıl üyeden teşekkül eder.
Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul üye veya delegeleri arasından serbest,
eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilir.

Şube Genel Kurul üye veya delegesi olmayanların, Şube Başkanı veya Şube
Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilme|eri, Şube Genel Kurulu üye veya
delegelerinden en az beşte birinin tek|ifi ile olur.

d.

Adaylar, Şube Başkanı veya Şube Yönetim KuruIu üyesi adayı olarak seçime
girerler.

e.

Şube Başkanı, tek dereceli adaylık esasına göre seçilir. Diğer Yönetim- Kurulu
üyeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanlar arasından seçilir. Şube Başkanı
ile birlikte Şube Yönetim Kurulu asıl üye sayısı kadar, yedek Yönetim Kurulu

f.
g.

üyesi seçilir.

Genel Yönetim Kurulu, şubelerin üye sayılarıııa göre, şube yönetim kurulu
üyelerinin sayısınıve u nva n ların ı belirler,
Şube Yönetim Kurulu, görev bölümünü seçimleri takip eden bir ay içinde yapar.

2. Şube Yönetim Kuru|u'nun Görev ve Yetkileri;
a. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlernleri yapmak,

b.

yetkisi dahilinde bulunan

harcamaları karara bağlamak ve usulüne uygun olarak harcama yapmak,
harcamalarla ilgili kararların oııaylı birer örneklerini, harcama evrakı ile birlikte
harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın en geç 10'una kadar incelemek ve
gereği yapılmak üzere Genel Merkeze göndermek,
Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, Şube Genel
Kuru lu n u, Genel Yönetim Ku rı lu'n u kararı ve yazılı bildiri üzerine olağan veya
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c.

olağanüstü toplantıya çağırmak. (ıdncl Yönetim Kurulu'nun kararına uygun
olarak, Şube Gene| Kurulunun yapılması için gerekli işlemleri yapmak.

Bölgesinde sektörel istatistikleri

ve genel

sektörel, sektörü ilgilendiren

gelişmeleri takip, kayıt ve genel merkeze bildirmek.

d.

e.

f.

g.

Şubenin yetki ve sorumluluk alanında üye kayıt etmek, üye kayıt ve üyelikten
çekilme bildirimlerini süresi içerisinde genel merkeze göndermek.
Şubeye bağlı üyelerın müracaatlarını incelemek, ilgili mercilerle görüş veya
yazışma yapmak suretiyle sonuçlandırmak. Mahallinde sonuçlandlrllamayan
konuları genel merkeze intikal ettirmek,

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 18.inci maddesi
hükmü gereğince, üyelerin, sendikaya ödemesi gereken üyelik aidatlarının
sendikanın bildirmiş olduğu ban«a hesabına yatırılmasını, üyelik aidatı
listelerinin sendikaya gönde:,ilmesini talep Ve takip etmek,
Şube harcamaları için gönderilen avansı, ilgili banka hesabından en az iki

yönetim kurulu üyesinin imzası ile çekmek, avansın harcama fazlası olan
kı5mının banka hesabında muhafazasını sağlamak,

h. Şubenin

kullanımına tahsis edilen hizmet aracının ve demirbaş eşyanın
kullanımı ve en iyi şekilde korunmasını sağlamak,
Şubede tutulması gereken defterierin usulüne uygun olarak tutulmasını ve

i.

m

uhafazasın ı sağlamak,

j. Ana

tüzük, Genel Kurul kararları, Genel Yönetim Kurulu kararları ve

yönetmeliklerde düzen!enen konular dışında harcama yapmamak, borç para

k.

l.

vermemek,

Sendikanın amaçlarına, gaye ve prensıplerine uygun olmayan faaliyet ve
beya nla rda bulunmamak,

Sendika yetkili organları ve Genel Yönetin1 Kurulunca verilecek diğer görevleri
yapmak.

MADDE 36 - ŞuBE YÖNETiM KuRULuNUN çALışMA ESASLAR|:

1

2.

3.
4.
5.
6.
7

Şube Yönetim Kurulu, Şube Başkanın başkanlığında ayda bir toplanır.
Şube Yönetim Kurulu, Şube Başkanın raporlu veya izinli olduğu ya da yurt d|şında
bulunduğu tarihlerde olağan toplantısını Şube Sekreterinin başkanlığında yapar.
Şube Yönetim Kurulu, Şube Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.
Şube Yönetim Kurulu, üye tam sayıslnln salt çoğunluğu ile toplanlr. Toplantlya takllan
üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği haiinde toplantıya başkanlık eden

üyenin katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Şube Yönetim Kurulu kararlarını açık oylama ile alır. Şube Yönetim Kurulu oylamanın
gizli yapılmasına kara r verebilir.
Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden boşalma olması halinde, Genel Yönetim Kurulu
boşalan üyeliğin yedeklerden biri ile tamamlanrnası içi gerekli işlemleri yapar.
Ş be

Al

Yönetim Kurulunun oldğan toplantllarlna toplantl günü Ve saati tebli edilmesine
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rağmen, Mazeretsiz olarak üst üste heş veya h9r ne sebeple olursa olsun bir yıl içinde

toplam on Yönetim Kurulu toplantısına gelı.eyen üye, Şube Yönetim Kurulunun talebi
üzerine, Genel Yönetim Kurulu'nca yazılı olarak ikaz edilir. Şube Yönetim Kurulu üyesi
toplantıya mazeretsiz olarak yine katllmazsa, müstafi sayılır. Genel Yönetim Kurulu'nca
yerine yed ek üye çağrı!ır.

MADDE 37

şUBE YöNET|M KuRULUNuN GöREV aöLÜruÜ vr

YETKiLER i:

1. Şube Başkanı;
a,

Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu adına şubeyi temsil eder. Şube Yönetim
Kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde

toplantı veya komisyon başkanlığını Yönetim Kurul üyelerinden birine
devredebilir.
b

Şube Başkanı, şubedeki bütün büroların amiri olup her türlü çalışmaları

c

denetlemeye ve tetkike yetkilidir.
Şube Başkanı, şube adına gönderilen avansları banka hesabında bulundurmak,
ihtiyaçtan fazlasını çekmemek ve çektirmemek,

d

Kanun ve ana tüzük hükümlerine, genel kurul ve genel yönetim kurulu
kararlarına aykırı harcama yapmamak.

e

f

Tek imza ile para çekmemek, harcama belgelerini mevzuata uygun şekilde
düzenlettirmek.
Üyelerce şube hesabına para yatırılmasına engel olmak, para yatırıldığı takdirde
yatırılan parayı en geç üç gün içinde genel merkez ı,ıesabın göndermek ve Genel
Yönetim Kuruluna yazılı nilgi vermek
Üyelik aidatlarını elden tahsil etmemek,

h

Şubeye tahsis edilen araç ve demirbaşları en iyi şekilde muhafaza etmek ve
ettirmek,

Toplu sözleşme işlemlerine ve müzakerelerine Genel Yönetim Kurulundan
aldığı yetkiye uygun takip etmek.
].

k

Yetkilerin düşmenıesi için azami özen göstermek.
Şubenin tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle, şubenin üye sayısınıtakip etmek,
üye kaybına meydan vermemek, üye sayısındaki değişiklikleri Genel yönetim
Kuruluna yazılı ola rak bildirmek.
Şube Yönetim Kurlunur, görevlerini yer,ne getirirken, kanun, ana tüzük, genel

m

fu
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kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına uygun davranmak, şube
faaliyetlerinin koord.nasyonu sağlamak, qörevini Bereği gibi yapmak, bu
hususta her türlü ıedlıiri alrnak.
Şube Sekreteri ile şubenin yazışmalarını, Şube' Mali Sekreteri ile muhasebe ile
ilgili evrakı imza eder Şubenin ban ada bulunan hesabında
ube Mali
L
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Sekreteri veya Şube Yönetim Kurulu üielerinden birisi ile birlikte çift imza ile
para çeker.
2

Şube Sekreteri;
a. Şube başkanın raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu

b.

tarihlerde, Şube Başkanlnın görev ve yetkilerini kullanır.
Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar.

3. Şube Mali Sekteri;
a. Şube Mali Sekreteri şubeıiıı
b.

mali konulardaki işlemlerini kanun, arla tüzük ve
yönetmelik hükümler; çerçevesinde yerine getirir.
Şube Yönetim Kı.ırulu ve Şube Başkanıtarafından verilen diğer görevleri yapar.

MADDE 38 - ŞUBE DENETLEME KURULU:
1. Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından

ana tüzüğün ilgili maddesinde
gizlioyla
sayılan niteIiğe sahip
seçilen üç asıl üyeden teşekkül eder. Asıl üye sayısı kadar
da yedek üye seçilir.
2. Şube Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir
başkan ve bir rapor yazıcı seçerler.
3. Şube Denetleme Kurulu, üç ayda bir Şubede toplanarak denetim görevi yerine getirir.
4. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetçinin bir araya
gelmesi şarttır.
5. Şube Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır.
6. oyların eşitliği halinde başkanın katıldlğl taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
7. Şube Denetim Kurulu toplantılarına yalnız asıl üyeler katılır.
8. Şube Denetleme Kurulu'nun asıl üyelerinden bjrinin kurul üyeliğinden ayrılması veya
boşalma halinde, boşalan üyenin yerine yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yedek
üyenin çağrılmasından sonra Şube Denetleme Ku:ulu yeniden iş bölümü yapar.
9. Şube Denetleme Kurulu denetimlerini Şubede yapar. Denetim sırasında, Şubeye ait
belge veya defterleri Şubeden dışarıya çıkaramaz. Denetim Kurulu defteri ve denetim
kurulu kararlarının muhafazasından Şube Denetleme Kurulu Başkanı, Denetleme
Kurulu üyesi ve Raportör'' müştereken sorumludur
10. Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kuruiunun faaIiyetlerini kanun, ana tüzük,
mevzuat ve Şube Genel Kurulu kaı,arlarına uygun olarak yapıp-yapm ad ığın ı üç ayda bir
denetleyerek ara raporunu Şube Başkanına verir. Dönem sonu raporunu da Şube Genel
kuruluna su nar.

MADDE 39 - şUBE oİsipı.iııı KURULU:
1. Şube Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye
2.

3.

olmak üzere Şube Gene Kurulu tarafından
gizlioyla seçilir. Şube Disiplin Kurulu üyeleri, seçim takip eden bir ay içerisinde bir araya
gelerek aralarından bir Başkan Raportör seçerek görev bölümü yapar.
Şube Disiplin Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde,
yerine görev yapmak üzere Şube Yönetim Kurulu tarafından yedek üyelerden biri
göreve davet edilir. Şube Disiplin Kurulu Başkanı'nın veya Raportörün ayrılması halinde
yeniden yapılacak seçim yedek üye katıldıktan sonra gerçekleştirilir.
ŞuUe Disiplin Kurulu, sendikaııın ana tüzüğüne, .]maç ve ilkelerine aykırı h eket eden
u

s
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4.

sendika üyeleri hakkında soruşturl]1a yapai-, ihiar cezasl Verir. ihtarın dışındaki cezaları
gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı ıaporları Sendika Genel Merkezine
gönderilmek üzere Şube Başkanına sunar.
Şube Disiplin Kurulu Tüzüğün 33 maddesi hükmüne göre işlem ve çalışma yapar.

-

MADDE 40
1.

2.
3.

BAŞKANLAR KURULU:

Başkan|ar Kurulu; Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları, Bölge, İl ve
İlçe Başkanlarından oluşur. Başkanlar Kuruluna Genel Başkan Başkanlık eder.
Başkanlar Kurulu Genel Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Genel Merkez Genel Yönetim
Kurulunca uygun görülmesi halinde Başkanlar Kurul olağanüstü topIantıya çağrılabilir.
Ba şkan lar Kurulu;
a. Şubelerin sorunlarını inceleyip, değerlendiı,mek,
b. Toplu iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, uygulanması hakkında görüş bildirmek,
önerilerde bulunmak ve uygulamalar hakkında bilgi vermek,
c. şubeler arası bitgi alış - verişini sağlamak ve ortak konular hakkında görüŞlerini

d.

bildirmek,
Sendikanın geneI işleyişi ve izleyeceği politikalarla ilgili 8örüş ve önerilerini
rapor halinde Genel Merkez Genel Yönetim Kuruluna sunmak, üzere toplanır.

MADDE 41- BÖLGE,

iı-

vr iı-çr BAŞKANLıKLARı:

Genel Başkanln teklifi, Genel Yonetim Kurulu'nun kararı ile Başkan, Sekreter ve Muhasip olmak
üç kişiden teşekkül eder. Gerek!i görülürse yeteri kadar tlzman personelde atanabilir.
Atanmalarındaki usuller izlenerek görevden a|ınabilirler, Faaliyetlerini kanun, ana tüzük,
mevzuat ve Genel yönetim kurulu'nun talimatlarıyla yürütürler,

MADDE 42 - sENDiKANıN GELiRLER|:
Send ikan ın gelirleri şu

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

n

lardır;

Uyelik aidatları,
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yapacağı faaliyetlerden sağlanacak
gelirler,
Bağışlar,
Eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
Mal varlığı gelirleri ile Tüzük ve eki Yönetmelikler uyarlnca tahsil edilecek para cezasl,
gecikme zammı gibi gelirler dAhil olmak üzere, mal varlığı değerlerinin devir, temlik Ve
satışınd an doğan gelirler,
Genel Kurul kararı olmak kaydıyla nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak
kaydıyla, sanayi ve ticaret kuruluşiarına yapılan yatırımlardan elde edilecek gelirler,
Mevzuat çerçevesinde yapılan yatırımlardan sağlanacak gelirlerden ibarettir.

MADDE 43

- sENDıKANıN

GiDERLERi:

sendikanın h arcamala rı, Genel Kur ul ta rafından onaylanmı biitçe esasla rı kapsamında olmak
r çesit
tki çerçevesinde yapılır.
im Kurulu Veya Yöneti m Ku ru lu'nu n vereceği

harcamanın belgelend irilm esi şarttır. Gerek toplu sözleşmenin yapılması gerekse uygulanması
sırasında çıkacak uyuşmazlıklarla ilgili temsilci, tıakem ve aracı ücretleri ile buna benzer
masrafları konu ile ilgili Sendika uyeleri tarafındar, ödenir

1.
2.

3.
4.
5,
6.
7.
8.

Sendikal faaliyetlerin ve teşkilatlanma çalışmalarının yürütülmesi için gerekli olan her
türlü harcama ve masraflar, kanun, ana tüzük, tahmini bütçe hükümleri ve genel kurul
ka rarla rı gereğince yapılır.
Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili harcamalar,
Üye olunan üst kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve diğer katkı payları,
Grev ve Iokaü uygulaması sırasında yapılan giderler,
Eğitim, basım ve yayın masrafları,
Kanun, ana tüzük, tahmini bütçe hükümleri gereğince yapılan her türlü harcamalar,
Sendika amaçları ve faaliyetleri dışında harcaına yapamaz, bağışta bulunamaz ve borç
Veremez,

Sendika Genel Yönetim Kuru|u kararıyla, nakit mevcudunun % 10'unu aşmamak
kaydıyla yurt içi ve yurt dışıncjakı doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili
makamlar aracılığıyla, konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum
ve kuruluşlarına ayna ve nakdi yardımda bulunabilir,
9. Sendika gelirlerinin % 10'unu üyelerinin teknik Ve mesleki eğitimi Ve tecrübelerini
artırmak için kullan ır.
10. Genel Yönetim Kurulu, sendikanln nakit 8elirlerinin % S'ini aşmamak kaydıyla sosyal
amaçlı harcama ya pa bilir

MADDE 44 -AİDATLAR;

Üyelerin Sendikaya ödeyeceği ylllık aidat tutarl,\Genel Kurultarafından bütçenin onaylanması
suretiyle belirlenir.

MADDE 45 - TAHSİLAT;
Sendika için yapılacak her çeşit gelir tahsilatl,
].. slra numaralı, Sendika mührü ile mühürlü koçanlar ve tahsil edenin imzaslnl taşlyan
makbuz karşılığı ya pılır.
2. Tüm nakdigelirler, Yönetim Kurulu'nun uygun bulacağı banka veya bankalara yatırılır.

MADDE 46 - TUTUIACAK DEFTER VE KAYITLAR:
1.

2.
3

a. Uye kaylt Ve üyelik sona erme listeleri,
b. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme

Kurulu Ve Disiplin Kurulu karar

defterleri,
c. Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zımmet defteri,
d. Aidat kayıtları, yevmiye ve envanter detterleri ile defteri kebir,
e. Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler,
Sendika yardımcı defterler tutabilir.
04.01.1961 tarih ve 213 savılı Vergi Usul Kanı,nuna göre, demirbaş sınıfına giren her
türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir.
Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Ku ulu ve Genel Disiplin Kurullarının karar

f.

e a
,/"

A-

defterlerine yazılacak kararlarıri bu kurullarııı üyeleri Genel Kurul Kararlarının Genel
Merkez Genel kurul Divan ti i elerince imzalaıııırası zorıınludur.
Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve |-oplu İş i,zleşmesi Kanunu'nun 30.maddesi hükmü
gereğince tutmuş olduğu defterleri, her olağan Genei Kurulu izleyen on beş gün içinde
notere ya da dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilir.
Sendika defter ve be|geleri ilgili bulundukları yılı takip yılından başlayarak on yıl süre ile
saklamak zoru n dadır.
Sendikanın hesap dönemitakvim yllldlr.

4.
5.

6.

MADDE 47

- BiRIEŞMEYECEK GÖREVIER;

].. Genel Merkez Olağan Genel Kurulu hariç sendika zorunlu organ|arından birine seçilen

2.
3.

4.

başka bir göreve seçilemez. GenelYönetim Kurulu üyeliğine seçilen Şube Başkanları ve
yöneticileri iki görevden birin tercin etmek zorundadır.
Şube Genel Kurulu hariç, şı-ıbe zorunlu organlarından birine seçilen başka birine
seçilmez.
Yukarıda belirtilen görevlere seçilenler, seçimi takip eden on beş gün içinde iki
8örevden birini tercih ettiklerini belirtmezlerse son seçildik|eri görevleri sona erer.
Ancak, Genel Yönetim Kı-ırulu üyeliğine seçilen Şube Başkanlarının, şubedeki görevini
devir edebilmeleri için Genel Yönetim Kuıulu'nun alacağı oy birliği kararı ile altı aya
kadar sü re tan lnabilir.
Genel Denetleme Ve Disiplin Kurullarına da seçilmiş oIan Şube Başkanları ve yöneticileri
bu sıfatla kendi şubelerinin denetim ve disiplin kovuşturmasına ilişkin toplantı ve
çalışmalara katılamaz.

MADDE 48
1.

2.

3.

- KıDEM öoııııerı-gRi vE sosYaı- GÜVENtıK

HAKLARI:

Genel Yönetim Kurulu,ve Şubelerin Yönetim Kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek
ücretler, her türlü ödenek, yo!luk ve tazminatlar. Genel Merkez Genel Kurulu
tarafından tespit edilir.
Sendika, yönetici ve çalışanların sosyal güvenlik, sigorta ye dinlenme haklarını garanti
eder.
İş akitlerinin Feshi halinde;
a. Sendika personelinin iş akitleri fesih edildiği takdirde İş Kanunu hükümleri
uygulanır. Tüzükteki ödenekler Türk Ceza Kanunu'nda suç sayılan hırsızlık ve
benzeri sebeplerle sendikanın bütünlüğünü sarsıc| ve sırlarını açıklayıcı
hareketleri, mahkeme kararıyla meydana çıkanlara, bu yüzden işten
uzaklaştırılanlara yahut sırf bu nedenlerle istifa etmek suretiyle ayrılanlara
verilmez.
b. Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarında profesyonel olarak görev yapan
yöneticilerin bu görevlerinden, seçime girmemek yeniden seçilmemek veya
kendi istekleriyle çekilmek suretiyle ayrılmaları ve sendikadan talepte
bulunmaları halinde, iicretleri bir ay süreyle sendikaca ödenir. Bu süre
kıdemlerine d6hil edilir. Bu süre içerisinde ıneydana gelecek ücret artışları
maaşlarına yans|tılır.

yukarıda belirtilen hallerden biri ile görevleri sona eren profesyonei yöneticilerin yerine,
Genel Yönetim Ku ru lu'nca, profesyonel olarak çalışm :ına karar verilmesi halinde, yeni
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seçilen yöneticilerin özlük haklarının öderlmesi, goreııı sona eren profesyonel yöneticilerin
özlük haklarının ödenmesinin sona erdiği taıihten iiibaren başlar.

c.
d.

4.

Kurulu üyelerine sendikanın olağan genel kurulundan sonra, Şube Başkan ve Şu
Yönetim Kurulu üyelerine şube olağan genei kurulundan sonra, genel merkez
veya şube yöneticiliğinde profesyone| olarak geçen her yıl için 3O(otuz) günlük
net ücretleri (yıl içerisinde ödenen her türlü sosyal yardım, ikramiye ve diğer
ödemeler d6hil) tutarında ve Genel Merkez Genel Kurulunca tespit edilen
miktarda hizmet ikramiyesi ödenir. Hizmet ikramiyesi ödenen yıllar, daha
sonraki kıdeme d6hil edilmez. Hizmet ikramiyesi ödemeleri ile ilgili vergi ve
diğer yasal kesintiler sendikaca karşılanır.
e. Genel M erkez ve Şubelerin teşkilat ve oı,gan larında görev yapan yöneticilerden,
6356 sayılıSendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 6.maddesinde sayılan
zimmet, irtikap, rüşVet, hırsızlık, dol-ındırıcılık, sahtecilik, göreVi kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma
5uçtan kaynaklanan mal varlığı değcrlerini aklama ve kaçakçılı suçlarından
birinden mahküm olanlara, sendikanın sırlarını açıklamaları, kamuoyundaki
itibarını zedelemeleri veya sendikanln bütünlüğünü sarsan hal ve davranışları
nedeni ile görevlerine son verilenlere, geçici veya sürekli olarak görevden
uza klaştırılan lara hizmet ikramiyesi ödenmez.
f. Genel Merkez ve şube yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya
çalışanların 8örevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazadan dolayı ölümleri
halinde, mirasçılarına bir yıllık ücreti toplamı net olarak, maluliyetleri halinde
maluliyet oranına göre yukarıdaki miktarl aşmamak kaydıyla, Genel Yönetim
Kurulu tarafından tayin olunacak miktarda sosyal yardım yapılır. İlgililerin,
kanunlardan doğan hakları saklıdır. Ancak, dava açıldığı takdirde yapılan bu
ödemeler hükme konu olan meblağdan mahsup edilir.
g. Genel Merkez ve Şubelerde profesyonel olarak görev yapan yönetim kurulu
üyeleri, her yıl için 30(otuz) günlük yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Aksine bir
Genel Yönetim Kurulu kararı olmadıkça, yıIlık ücretli izinler, izne hak kazanılan
yıl içerisinde'kullanılır. Ancak, Genel Yönetim Kurulu kararı ile herhangi bir
nedenden dolayı izin verilmeyen yönetici Ve personel, Genel Yönetim Kurulu
kararı ile sosyal yardımlar hariç izin pariısı ödenir,
Genel Merkez ve Şube yöneticilerinden bir veya birkaçının, anayasa ve 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda sayılan s,ıçlar dışında, sendikal faaliyet
sebebiyle adli takibata uğraması veya bu juçtan mahküm edilmesi halinde, Genel
Yönetim Ku rulu nca gerek|itedbirler alın ır.
a. yöneticilerin tazminata mahkünı olmaları halinde bu tazminat sendikaca

b.

c.

,/,

Sendika kademelerinde görev yapan ücretli profesyonel yöneticilere, her
takvim yılı için dört aylık ücretleri tutarlndan fazla olmamak üzere, Genel
Merkez Genel Kurulunca tespit edilen ikramiye verilir.
Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu başkan ve üyeliklerinde profesyonel
olarak görev alanlardan, istifa, ölüm, maluliyet gibi nedenlerle görevi sona
erenlere veya görevleri Cevam etmek|e birlikte, Genel Başkan ve GenelYönetim

öden ir.

Ayrıca, bu yöneticilere savunmaları içın avukat görevlend irileceği gibi mahküm
olmaları halinde ücreti eşine, çocuklariııa ya da kendisine verilir.
Sendika Şubesinin karar almasını eı elleyecek sayıda üyenin takibata uğraması
halinde, Genel YönetınT Kurulu, ger kli ted bir|eri a llr
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MADDE 49

- MAL BlLDlRlMl:

1. Sendika ve Sendika şubelerınin yönetim kuruIu üyeleri ile denetleme kurulu üyeleri,
göreve seçildikleri tarihten itibaren 3 (üç) ay ıçerisinde kendilerinin ve velayetleri
altındaki çocuklarının, kanunu ve ilgili yönetrnelik hükümlerine uygun olarak
doldurulacak mal varlığı beyanını vermek zcırundadır.
2. Yedek yönetim kurulu ve denetlenıe kurulu üyeleri, asi| üye olarak görevlend irildikleri
tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde kendileritıin ve velayetleri altındaki çocuklarının,
kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine i,ygun olarak doldurulacak mal varlığı
beyanını vermek zorundad ır.
3. Mal varlığı bildirimi belgeleri, sendika veya sendika şubesinin denetleme kuruluna
verilir. Bu belgeler, sendika veya şubenin yönetim kurullarının karar defterinin özel
bir sayfasına yazılır. Bu sayfa denetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
4. Bu zorunluluğa uymayanların, sendika ve sendika şubelerindeki yönetim kurulu veya
denetleme kurulu üyeleri bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona
erer.
5. Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süresi sonuna kadar tekrar seçilseler bile, kan un
ve ilgili yönetmelik hükümlerine uy8un olarak yeniden mal bildirimde bulunmak
zorundadırlar. Sendika ve sendika şubelerinin yönetin1 kurulu üyeleri iIe denetleme
kurulu üyeleri, mal bildirimde bulunulması hakkında yönetmelik 10.maddesi hükmü
gereğince, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi malvarlıklarında
önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izIeyen bir ay içinde yeni edindikleri mal,
hak, gellr, alacak ve borçlara münhasır bulunmak üzere, ek mal bildirimi vermek
zorundadırlar. Mal Bildırirninde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesinde
gösterilen mahiyet ve miktarlardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması
veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.
6. Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyeleri,
görevlerinin devamı sırasında, sonu sıfır (O) ve beş (5) ile biten yılların en geç Şubat
ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundedırlar.

MADDE 50 - YOLIUKLAR VE UCRET KAY!PLARI:
1,
2.

3.

Genel Merkez Genel Kuruiu toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında
görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları sendika tarafından ödenir.
Sendlka veya şubelerin Yonetim Kurulu, Denetleme Kurullarında görevli üyelerin
toplantılara katılmaları ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.
Sendikaca düzenlenen toplantıla!,a çağrılan üyelerin yol masrafları sendikaca karşılanır.

MADDE 52
1.

2.
3.

0,

.,L

h
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çEŞİTLİ rıÜ«Ürvıı-rR:

Genel Yönetim Kurulu, ana tüziikte adı geçen Vönetmelikleri hazırlamaya, uyguIamaya
ve gerektiğinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
Sendika, Genel Başkan ile birlikte Genel Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin
imzası ile kurumsal olarak borçlaııabilir.
Genel yönetim kurulu'nca, şube yöneticilerınin protesyonel olarak çalıştırılabilmesi
için, şubeye bağlı aidar ödeyen üVe say ısl esı s a lın ır

ı^ı

W-

GenelYönetimKurulu'nca,şubebaşkanınınr.,.ofesyonelolarakçalıştırılabilmesiiçin,
10',ı olması zcrunludur, Şubeye bağlı aidat
şubeye bağlı aidat ödeyen üy.,oyİ,,n,n
6a"vun tive saylslnln 100,den fazia olma",,,latinde, orofesvonel olarak çalıştırılacak
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Kuru|:,iıca belirlenir,
şube yöneticisi sayısı Genel Yönel,m

5

6

Şubeyebağhaidatödeyenüyesayısının100,niııaltındaolmasıhalindeGenelYönetim
«u.,ü,,ş,bey"bağlıişyerlerininözelliklerini,coğrafidağılımını,şubeninsorumluluk
alanındabulunanpotansiyelüyelikleringelişmepotansiyelini,hizmetgereklerinive
diğer koşulları birlikte değerlendirmek suretiyle, şube başkanının profesyonel olarak
verebilir. Bu halde, şube
ça'lıştırllmasına veya profesyonelliğinin devamına karar
b.şkan,n. ödenecek ücret, hakkaniyet kuralIarına göre, Genel Yönetim Kurulu'nca
beİirlenir. Kuruluş safhasında veya çalışmatarın yoğun olması halinde, yukarıdaki
kayıtlara bağlı kalmaksızın, Genel yönetim kurulu belirleyeceği süre boyunca, şube

başkanı veya şube sekreterini geçici olarak çalıştırabilir.
Genel yönetim kurulu, sendika veya sendika şubelerinin yönetim kurulu başkan ve
üyeliklerinde görev yapmakta iken vefat edenlerin, hizmetleri ile ekonomik ve sosyal
durumIarını birlikte değerlendirmek suretiyle ve çocuklarına veya diğer yasal

mirasçılarına, sendika adına yardım bulunabilir.
7 , Gene| Yönetim Kurulu, sendikada ve şubelerde profesyone| olarak görev yaparken
vefat eden yöneticilerin varsa öğrenim gören çocuklarılla, öğrenim süresince, miktarl
Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenecek oranda karşılıksız burs verir.
8 . Üyelik aidatını maksatlı olarak her ay muntazam ödemeyenler, sendikanın sağlayacağı
hak ve menfaatlerden istifade edemezler.
9. Ana tüzük hükümlerine göre üyelik aidatını ödenıeyen üyeler, sendikanın Genel
Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin
Kurulu ile şube organ|arında görev alamazlar. Ancak, üyelerin oy kullanma hakları
saklıdır.

MADDE 52
ESASLAR:

1.

2.

3.
4.
5.

DEMıRBAşLARıN sATlŞ VE TERKİNİNDEKİ UsuL VE

Sendika, ana tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerinin gerçekleşmesi için taşlnlr Ve
taşınmaz mal edinebilir. Gene! Yönetim Kurulu, tahmini bütçe esaslarına göre bu görevi
yerine getirir.
Demirbaş eşyanın, kullaa ıla mayaca k şekilde yıpranm|ş olması, onarımının ekonomik
olmaması, verimliliğinin azaIması, hasar görmesi, kayboiması veya çalınması ve bunun
gibi durumlarda ilgililerce tutaı,ak düzenlenir Düzenlenen tutanakta, demirbaş
eşyanln terk|n nedeni açıxça yazılır. Tutanak, ilgililer tarafından Genel Yönetim
Kurulu'nun onayına sunulur Genel Yönetiın Kurulu'nun onayına ilişkin karar ile birlikte,
demirbaş eşya kayıttan d üşü lü r.
Kayıttan düşürülen demırbaşların, demirbaş defterindeki sırasına gerekli açıklama
yazılır.
Kaylttan düşürülen, ihtiyaç fazlasl olana,ıeya kullanılamayan demirbaşların pazarlık
veya ihale yoluyla satışları, Genel Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Satıştan elde
edilecek gelir, sendika hesabına gelir r..ılarak kaydedilir.
Mülkiyeti sendikaya ait olan, senciikanın ve sendika şubelerinin kullanımında bulunan
araçlar, Genel Yönetim Kurulu kararı ile pazaı lık veya ihale yoluyla satılabilir. Satıştan
elde edilen gelir, sendika hesabına ge|iı olarak kaydedilir.

MADDE 53 - sENDıKANıN FEsHıVE MALLARıN DEV|RLERı:

§

1.

2.
3.

Sendika GeneI Merkez Genel i/.,.ırı]iL!, senoi^anın teshine karar verebilir. Genel Merkez
Genel kuruIu tarafından se,ıdikanııı fe<hinr: k:rai ıyerilebilmesi için, ana tüzüğe göre
Genel Merkez Genel Kurulıına katıirna ha|(k!i)a 5ahip olan üye Veya delegelerin en az
salt çoğunluğun toplantıya k;tllmasl Ş?.:i|i '..z,| surette çoğunluk elde edilemezse,
Genel Merkez Genel Kurulu, kaı-ıuna ııygıın c!ııi« ikinci defa toplantıya davet edilir. Bu
toplantlda, fesih konusu;ıun 8örüşülebllmes, ıcin r.ıevcut üye Veya delegelerin üçte
birin in toplantıya katılması şarttıi.
Fesih hakkında, hazır bultınaıı üye veya delegelerin salt çoğunluğun oyu ile karar alınır.
Sendika, Genel Merkez Genel lrı,.ulu karaı,ıyIa fesih edildiği veya feshine karar verildiği
takdirde, fesih, infisah ve kapatma halinde SenCikanın malları hakkında Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun ilgili hükümleı,i uygu{anır,

MADDE 54 - HUKUM BU[uNMAYAN HusUsLAR
İşbı, Tüzükte hakkında hüküm bulunmayan hususl;rla Sendikalar ve Toplu lş Sözleşmesi
Kanunu'nun, Dernekler Kanunu, Med-oni ı:anun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 55 - sENDiKANıN KtJRUCULAR|:
Sendika kurucularının isimleri ve ikametgöhları aşağıda gösterilmiştir;
1.Firdevs PAKsoY çÖPL
2. Mevlut Sercan YiĞi
3. Ali Rıza KARAİS

4. Sezer

h

ÇÖııÜ

5. Cemile G ENÇ

2

6. Bünyamin DoĞRU
7.

MuratALMA

f,k[

{

yıl

