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MADDE 1: sENDJ|(Atl|u
AQı
Sendikanın adı "Birleşik Turizm işçiteri sendikası''dır.

Küsa

adl DEV-iŞÇi sEN'dir.

MADDE 2_MERKEZ| vE ADREsl

Sendikanın merkezi:istan bu l/Küçükçekmece'dir. Açık adresi:Atatürk Mah. ikitelli cad. Kat:1
No:158/6 KüÇükçekmece/istanbu l'dur. il içeresinde adres değişikliği Yönetim Kurulu kararl ile il
dışı adres dçğisik|iği Se+i[&a genel.ku_ruIu kararı ile yapılabilir.

MADDE 3-sENDiKANlN FMI|YETTE ButuNAcAĞl işKoLU
Sendika;18 nolu"KONAKLAMA ve EĞLENCE iŞltnİ"iş kolundafaaliyet gösterir. Aynı işko|unda sayılan,
asıl iŞe yardımcı olarak yürütülen işlerle, nateliği bakımından işyerlerinin eklentileri olan dinlenme,
muaYene, temizlak, tamir, bakım, yemek, bedeni ve mesleki eğitam yerleri de sendikanın faaliyet
kapsamı içindedir. Sendika Türkiye çapında faaliyet gösterir.
MADDE 4- SENDIXANl

Rl

kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Birleşik Turizm işçileri
sendikası,bağımsız bır sınıf ve kıtle örgütü olarak işçi slnlfl ve tüm emekçilerin temel hak ve
özgürlükleri için çalışanların tümünü örgütlemeyi;
işçi sınıfının sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal kazanımlarına dayalı eğitimi yaygınlaştırmayı,

halkımiilffiii

tmekçi
iaiii brganlannda yer aldığı gerçek demokrasiyi yaşamasına yönelik
ekonomik, sosyal ve siyasal bilincİ geliştirecek çalışmalarda bulunmayı amaçlayarak,
1.Çalışanların çalışma ve yaşam koşullar|n|n iyileştirilmesi, sosyal, ekonomik, siyasal, demokratik hak
ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini,
2.Toplu sözleşmeli, grevli sendikal yaşamın yerleştirilmesi ve geliştirilmesini,
3. üye|erinin; la-Ei]ilEİilTe, " h6ic'adıkları emeğe uygun
yaşamalarını sağlayacak adaletli bir ücret almalarını,

ve

insanlık onuruna yaraşır şekilde

ve bakmakla yükümlü oldukları bireylerin, bakım, eğitim ve sağlık koşullarının
düzeltilmesini, emeklilik, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yetim kalma durumlar|nda, yeterli
4.üyelerin
koruma

ve bakım

önlemlerinden, temel ekonomik, sosyal

vararlanmalarını sağlamavı.

Ve hukuksal haklardan

eksiksaz
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5. Yaşll, hasta, özürlü üyelerin özel olarak korunup destek|enmelerini,

5.İŞe almada Ve yükselmede "işin gerektirdiği niteliklerden başka özellik aranmaz" ilkesini

gerçekleştirmeyi, işe alma, yükselme komisyonlarında görev almayı,

7.Top|umsal yaşamda kadının özgürlüğü, eşitliği bilancinin yerleşmesi, bu
çerçevede kadına yönelik
gerek sosyal Yqşa[dg.rtrrek,se çalışma alanlnda ortaya çlkan şiddet Ve tacizin her türlüsünün
.
ortadan kaldırılmasını,

8.Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep Ve meslek farkl gözetmeksizin
bütün üyeleri arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmay| 8eIiştirmeyi,
9.Örgüt içi demokrasiyi gerçekleştİrerek, tüm üyelerin, söz, yetki ve karar sahibi olabilmesi için
doğrudan demokrasiyi,
.-.i-.fltF_-,'.'.--,'
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10.ÇalışanIarın başta işçi sağlığı ve iş güvenliği ile sosyal güvenliklerinin
sağlanmasını,
11.sendakanın örtütlü olduğu kurumIarda planlamadan, uygulamaya, koordinasyona
ve denetlemeye
kadar işin tüm aşama|arlnda çahşanların söz ve karar sahibi olmasını,

12. Doğal yaşa6'ii5lffi'?oöh, -e'lioıojik dengeyi bozan her türlü girişime ve uygulamaya
karşı

toplumsal bir bilincin oluşturulmasını,

13.Tüm emekÇi sınıfların birliğini sağlamaya yönelik her türlü ör8ütsel, siyasal ve
kültürel çabanın
gösterilmesini,

14.çalışanın ve emeğin toplumsal yaşamdaki rolünün ve değerinin bilincine varmış bir toplum
yaratmayl, -.
--F?F"_ _ ..._ ,.
15.DünYa'da ve ülkede barışın sağlanmasını, işçi|erin birliği halklann kardeşliği
şiarıyla bu konuda
üyelerin duyarlı olmasını sağlamayı,
16.1nsan hak Ve öz8ürlüklerini zedeleyen uygulamalara karşl tavlr alıp, diğer demokratik kitle
ör8üleriyle ve sendikalarla dayanışmayı hayata geçirerek tüm hak Ve özgürlüklerin demokratik
ölçüler içerisinde
kullanılı!asını, örgütlenmeözgürlüğüyle ilgiliyasakların kaldırılmasını,
,-'_-..fEFr+..,:,

17.Temel insan haklarından doğan sendikal hakların demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla
gerçekleşmesi için bu amacı paylaşan diğer demokratik kitle örgütleriyle ortak
çahşmalar yapmayl,
amaçlar.
MADDE 5- sENDiKANlN itKELERl
1.sendikauluslararası işçi sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokratik, bağımsız ve

enternasyonİİEİİ6İEftİTfi

üchdöhli ilke sayar.

sendika işçi sınıfının onursal görevi olarak başta Emperyalizme, Faşizmeve sömürgeciliğe karşı
mücadele etmeyi ilke sayar.
2.

3.sendika lrk, cins, mezhep, dil ve düşünce ayrım|na şiddetle karşı çıkmayı, tüm çalışanların düşünce
Ve inanç özgürlüğüne saygl göstermeyi iş yerlerinde, iş kolunda, u|usal ve u|uslararası düzeyde birlik
ve dayanışmay+savuafrey+ııe bunun,|çin mücadele etmeyi ilke sayar.

4,Sendika tüm çallşmalarlnda ve kararlarında çalışanların söz ve karar sahibi olmasını, örgüt içi
demokrasininher alanda egemen kılınmasını ilke sayar.
5. Sendika Anayasa, Yasalar, İnsan

Hakları Bildirtesi, lLO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa insan
Hakları sözleşmesi, Avrupa sosyal şartl ile diğer çok tarafl| sözleşmelerden doğan haklarını da
kullanarak, Anayasa vç yaşaların, emekten yana değişmesi için demokratik, fiili ve meşru yollardan
mücadele eOC6fÜfrEİİffbkÖnciıtlk, demokratik, sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını
koruma ve geliştirmeyi ilke sayar.
8u ilkeler ışığında;
1.Sendika Öncelikle Kurulu bulunduğu işkolunda tüm çalİşanları sendika çatısı altında örgütleyerek en
geniş sendikal birliği sağlamaya çalışır,

2.Sendikal biri6İEİlEElfiİCali katıiilar, demokratik merkeziyetçilik ilkesinden hareketle tartışma,
eleŞtiri, ikna, özeleştiri süreçleri yaşanarak alınır. Eleştiri hakları saklı olmak üzere alt organlar üst
organların kararlarına uyarlar.
3.Sendika sermayeden, devletten, siyasi parti ve örgütlerden bağımsızdır.

4.Bürokratikleşmeye karşı mücadele eder.
5.Sendikanın'

idEiiİfiffil'öEnötiihldii tüm üyelere açıktır.

h,7)

5.Sınıf dayanışmasının gereklerini yerine getirir. Bu amaçla çalışanların ulusal ve uluslararası düzeyde
sendikalar ile güç ve eylem birliği yapar.

---'..-.-i-Ei!Çi+i]a.-.nü"

MADDE 6 - sEN Dl xANtN,Gö REV üğYETKitER|

l,U|usal düzeYde ve Sendikal örgüt içinde çoğulcu, katılımcı veözgür|ükçü bir
demokrasi ortamının
gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip
çıkmak.

2,BaŞta iŞ kolunda Ça|lşanların tümünü sendika
çatısı altlnda örgütlemek, çalışan|ar arasındaki birlik
ve dayanışmayı sağlamak.

3.ÇalıŞma d'itTTe]^.lŞEffitİe'siiiifi y'aşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması
ve
8eliŞtirilmesi, tüm ÇallŞanlara toplu söz|eşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, grev
hakklnln önündeki tüm engellerin ve çalışanlara yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması
için
mücadele etmek.

4.üyeleri adına işverenle görüşmelerde bulunmak, gerektiğinde grev kararı almak, uygulamak,
kaldırmak vc tollu_ilşE|eşmesi
Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ,. y"rg,
.yapmak.
organlarına başvurmaÇ ğörüşÜeöhtiiler sunmak, İsteklerde bulunmak.

5.ÇallŞma hayatlndaki mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden, örf ve adetten doğan anlaşmazlıklarda,
üYeleri Ve mirasÇıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya
ve husumete ehil olmak ve bu davaları izlemek, üyelerine ve mirasçılarına yardımda bulunmak.

6.Sendikal faalİYetlerinden dolayı mağdur oIan üyelerine yönetmelikte belirlenecek biçimde

yardımda bulunmtle.-şı*--

7.üyelerinin mesleki bilgi, kültür ve yeteneklerini geliştirmek için çallşmalar yapmak. sağhk,
dinlenme, spor tesisleri, kütüphane, işçi lokallerive 8erekli tesisler kurmak. Üyelerinin boş
zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için olanaklbr sağlamak.

8.EmekÇilerin ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal sorunları ve sendikal
çalışmalarla ilgili konularda
kamuoyunu aydınlatmak
amacı
ile
panel,
konferans,
açık
hava,
salon,
basln
Vb. Top|antlları düzenler.
.--.f.fıÇf,""5,'.'.

9.Uluslararası sendikal birliklere üye olabilir. Delege, temsilci, gözlemci gönderebilir veya kabul

edebilir. Yayın ve fikir alışverişİnde bulunabilir.

10.AmaÇ Ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın ahr, gerektiğinde satar.
Sendikanın feshi halinde taşlnlr ve taşınmaz malların ne olacağına karar verİr.
11.Kadınların tgflg!|!!y1§gT|n tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönelik olarak destek
politikalarının sendikal-alönda ÜfğÜlbnmasını kabul eder.
lz.Sendaka Organ|arında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı
çıkarak, üyelerine eşit muamele
etmekle yükümlüdür.

13.sendikal çalışmalar, sendika organlarının almış olduğu kararlar
çerçevesinde, sendikanın

Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

lq.Her kadiJm?ilE'[i-YEfrEiici

ıiö" üVeler, Sendikal organların, Sendikanın amaçlarına, yasalara,
sendikanın Ana tüzüğe uygun olarak a|mış olduğu kararlara uymak ve alınan kaiarları uygulamak
zorundadır. (12)ve (13) no 'lu bende belirta|en hususlara uymayan ve uygulamayan yönetici Ve
üyeler hakkında, disiplin hükümleri uygulanır.
15.Yasalarda Yer alan işveren vekillerinin dışında kalan herkesin T.i.s. 'den yararlanmasını
sağlamak
ve sendikaya iiyF nJEEşlnl ö4endirpek için, imzalanacak T.i.s'lerinde kapsam dışı uygulanmasına
olanak sağlaYamayacak politikalar belirlemek, belirlenen politikalara uygun düzenlemeĞr yapmakla
görevlidir.
15.üyelerinin sendika Ana Tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamaya
çalışmak.
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2.BötÜM
MADDE 7 - oRGANtARlN sEçlLME, GERl çAĞRltMA VE çAtlŞMA YöNTEMtERi

l.4.bölümde belirt|len zorunlu organlarda ve yetkili danışma organlarında görev yapacak olan tüm
yöneticiler Ve yöneticileri belirleyecek olan delegeler, temsilcİler Ve birim komitesi üyeleri, tek
d e re

ce l i se çiin

ffieERlETiilğ
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2.Tüm seçimler gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.Herhangi bir kademeye seçilebilmek için o kuru|a katılan üyelerin %50 si kadar oy almak şarttır.

%50 oy alınmadığı takdirde o kurula yönetici seçilmemiş sayılır.

4.Hiçbir kurul Ana tüzük de belirlenen yetkilerini bir başka kurula devredemez.
...-...-.-.F-*:,-at.

5,Ust kurullar alt kurullar ile Ana tüzük Ve Yasalardan almış olduğu yetkileri paylaşabilirler.

6.Her kurul olağan toplantllar|n| Ana tüzük de belirlenen sürelerde yaparlar. olağanüstü toplantllar
ise Kurul başkanının çağrısı üzerine veya kurul üye sayısının salt çoğunluğunun istemi üzerine
gerçekleştirilir. Mazeretsiz üst üste 2 olağan toplantlya katılmayan kurul üyesinin durumu kurul
taraflndan tutanakla sabİt olduğunda, kurul üyeliği düşer.

7.Kurullar ıiye -tem.sürl§ü'lle toplaflır. Karar alınabilmesi için ise, üye tam saylslnln salt çoğunluğu
gereklidir.
8.Toplantln|n gündemi toplantlya kat|lacaklara en geç 2 hafta önce bildirilir. Toplantllarda öncelikle
gündemdeki konular konuşulur ve gündemdeki konular ile ilgili kararlar alınır kararların nasıl ve
kimler tarafından uygulanacağının görev bölüşümleri yapıhr.

9.Alınan tü_m ı<aı:erhLğyrJl. karar,defterine yazılır ve kararların özeti alt birimlere yazılı olarak
duyurulur.
10.Bir sonraki toplantıda, bir ewelki top|antıda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusu
gündemin 1. maddesidir. Uygulanmayan kararların neden uygulanmadığı tartışıhr.
11.Uygulanmasının yolları bulunamaz ise alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı ise alt birimlere
duyurulur.
---..=r--.Fl-c- . r -. ": i -

3.BötÜM

üYEtlKtE ltGlti HüxüMLER
MADDE 8 - SENDiXAYA ÜYE

otMA

Sendikaya üye olmak için
Yasanın üyelik,içiftii{rtii{düğü"nit€liklere
sahip bulunmak,18 no|u "KoNAKLAMA Ve EĞLENcE iŞLERi"
iş kolundaçalışır ve 15 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden
üyelik başvurusunda bulunulması Ve Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e_Devlet
kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en 8eç otuz (3O) gün içinde Genel
Yönetim Kurulunca reddedilmemiş olması durumunda üyelİk istemi kabul edilmiş sayılır.

Genel Yöneİi;T;rtffÜrelİk' bİ§üürusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı

gerekçesi ile birlikte e-Devlet kap|sına kaydedilir Ve İŞçiye yazılı olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden
gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar Ve toplu sözleşmesi Yasaslnda öngörülen
süre ve koşullarla yetkili iş mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.

Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem

yapma yetkisi yerl[!§!gyapma.yetkisi Verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre
değiştirilebilir veya yetkileri kaldınlabilir. E-Devlet kaplsl üzerinden yapılacak tüm işlemler sendikanın
Bakanlığa bildireceği yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.

Jc%,

MADDE

9

- ÜYENiN GöREV

VE

soRuMtUtuKtARl

1. Sendika üYesi aidat ödemek dışında, işine, işyerinde bir|ikte
çalıştığı kişilere, sendikaya

ka rş ı so ru m

l

üdTr_--="FF:

ve işyerine

2,Sendika üYesi Ana tüzük gereği oluşturulan kurulların sendikal konularda almış olduğu kararlara
uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.
3. Sorumluluklarını yerine getirmediği ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve uygulamadığı
Ana tüzük gereği oIuşturulan kurullarca saptanan üyelere disiplin hükümleri uygulanır.

MADDE 10 jİrYE[Irr-ffiTAYRltMA-

, ,

1. Her üye, e-Dev|et kapısı üzerinden çekilme biIdirİminde buIunmak suretiy|e üyelikten
çekilebilir.

üyelikten ayrılma önceden var olan aidat borçlarını ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
2.ÜYe, istifa işleminin geçerli olduğu tarihe kadar sendikaya karşı olan yükümlülüklerini yerine

getirmek zorundadlr.
_ ---y-!ı!lif-
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MADDE 11- ÜYELlKTEN çlKAR|LMA

1.Aşağıda belirtilen nedenlerle üye, sendikadan çıkartılabilir.

2.Sendika ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetkili kurulların kararlarına, sendika programına aykırı
hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.
3.Sendikanın. ilkqlerinfu jirneç!Pr]!9,Ye hedeflerine uymayan eylemlerde bulunmak veya sendikanın
amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini engellemeye çalışmak,
4.Özürsüz olarak üst üste 3 ay aidat ödememek,

5.Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilen üyenin durumu
sendika Merkez Yönetim Kurulu'nca Ve gerekla görüldüğünde Sendika Merkez Disaplin Kurulu'nca
incelenir. Bu tutum ve davranışların sabit görüldüğünde üyelİği ihraç istemiyle ilk Genel Kurula
götürülür. Geii-dTmnRrR?i=Ğrı'olrfadan üyelikten çıkarılamaz. 6. Aşağıda belirtilen durumlarda
üyelik düşer.
7.Üyenin işkolundan ayrılması
8.Üyenin ölmesi.
4.

BötÜM
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sENDiKA MERKEz-şuBE-lŞYERi

zoRUNtu VE YETKlLl DANlşMA oRGANtARl
MADDE 12 - GENEL MERKEZ zoRUNtu oRGANtARl

1.
2.
3.
4,

Genel Merkez Genel Kurulu
Genel Merk€z]Yti

"tim

Kurı,ılu ,-

.

Genel Merkez Denetim Kurulu
Genel Merkez Disiplin Kurulu

MADDE 13 - YETKiti GENEL MERKEZ DAN|şMA oRGANıAR|

1.
2.
3.

Kurulu
Şube Başkanlar
-ri---'.i-"-irf,ı!r'n.e'.T..4r.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Temsilciler Meclisi

MADDE 14

1.
2.
3.
4.

-.---.n..nqF.-.,

- şuBr zoŞüııı.u bnĞh"ıııını

Şube Genel Kurulu
Şube Yönetim Kurulu
Şube Denetim Kurulu
Şube

D

isiptirlffir.

MADDE 15 - YETKiLi şuBE DAN|şMA oRGANtARl

2.
3.

Şube Temsilciler Meclisi
Birİm Komitelerİ Meclisi

MADDE 16

1.

-

işYERl zoRUNtu oRGANIARı

:!.-'ifı'F*!..q,.

İşyeri Sendika Temsilcileri

MADDE 17 - lşYERi YErKlil DAN|şMA oRGANLAR|
İşyeri Birim Komiteleri
İşyeri işçi Meclisi

s.BötÜM,'.-.'-.-iHr+....,.
zoRUNLu vE YETK|tl GENEt MERKEz DANlşMA oRGANl-ARlNlN

otuşUMu

GÖREV vE YETKILER| ToPLANMA VE

çAtlşMA YÖNTEMIER|

zoRuNtu GENEt MERKEz oRGANl-ARl
MADDE 18 -_GlNEHry{üEz çEltEt KuRutuNuN otUşUMU

1.
2.
3.
4.

5.
5.
.
7

Genel Merkez Gene| Kurulu sendikanın en yetkili karar organıdır.
Genel Merkez Genel Kurulu, sendikanın üye sayısı 500'e kadarsa üyelerden

501- 1000 üye ise

150 delegeden

1001 -5.000 üye ise 175 delegeden
,-_-*rFi*,.

5oo1-1ooooüreTE2oodeleğÖben
10001- 20000 üye ise 25Odelegeden

2ooor üyeden fazla ise 300 delegeden oluşur.

8. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel

kurulunun Delegeleridir.
,.---?flTr.*a.,."'

9.Şubelerin Ve şube oluşturulamayan işyerlerinin Genel Merkez Genel Kuruldaki temsil saylslnl
belirlemek için, öncelikle Sendikanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç kişiye
1 delege çıkacağını belirleyen anahtar sayı beliı:lenir. Daha sonra şube oluşturulan bölgelerdeki
şubenin üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde ise işyerlerindeki üye sayısı belirlenen anahtar
sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan işyerlerindeki üye saylsl, anahtar sayının altlnda ise, birbirine
yakın olan işyerlgli
işyerlerinde çalışan üyelerinde Genel Kurulda temsili sağlanlr.
9!rlgıtirJ]erek,_o
MADDE 19 - GENEL MERKEZ GENEI KuRutuNuN ToPIANMA VE çAtlşMA YÖNTEMLERi
1.Gündemi Genel Yönetim Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda bir Genel Yönetim Kurulunun
belirleyeceği yer, gün Ve saatte toplanIr.
2.Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saata ile delege listesi, çoğunluk olmaması halinde
yapılacak ikilç,
!9PE*#9]!işkjn hususlar en az 15 gün önceden iletişim araçlarl ile ilan edilir ve iki

s-

,

. -_.f.*ı!!r.

nüsha olarak genel kurulun yapllacağl yerin mülki amiri İle ilgili ilçe seçim kurulu Başkanhğına yazı ile

bildirilir.

3.Genel kurul yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli
çoğun|uk sağlai?ffidfill§'Eikihcibplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az
1/3'ü ile yapı|ır.
Kural olarak karar yeter saylsl toplantlya katllan delege ya da üye saylslnln salt çoğunluğudur. Ancak
bu sayı delege ya da üye tam sayısının ü' %nden az olamaz.

S.Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu çalışma, hesap, denetim ve varsa Disiplin Kurulu
raporları ile,gelece*ıiiifoçne alişkjo hütçe teklifinin toplantl tarihinden en az 15 gün önce delegelere
ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.
6.Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri baş|atır. Genel
Kurul Başkanllk Kurulunun seçimini yönetir.

7.Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seçilen bir başkan iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar
yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul Karar
defterine yaiılii5[T6ffiiİk (ıri.ilü'üyelerince imzalanır.
8. Genel Kurulda hazır bulunan delege ya da üyelerin

edilebilir.

Ul0'unu yazılı istemi

ile gündeme madde ilave

9.Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak önerileri
inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar kurabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen
komisyonlar ça}şmala*ııı*başlamadan önce kendi aralarından bir başkan, yazman ve sözcü seçerler.
Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılamaz.
MADDE 20 - GENEt MERKEZ GENEL KURULUNuN GöREV vE YETKitERi
Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yetkili organıdır.

l.Genel Kurul toplantısında gündemdeki konular görüşülür, gündeme madde eklenmesi, katılan
delegelerin

l,/lğmunırıdı

teklifi ile-gündem maddeler eklemek

2.SendIkanın genel politikalannı belirlemek, kararlar almak,

3.sendika tüzüğündeki değişiklikleri görüşmek
4.Gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak

5.Merkez Yönetim Ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve gerektiğinde
sorumlular hik-E6iia]lll5İ-R'ovüştiıinia açılmasına karar vermek,
6.Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyetlerinin aklanıp, aklanmamasına karar vermek,
7.Geneı Temsilciler KuruIu'nun, Disipline ilişkin kararlarını görüşerek karara bağlamak,
8.Merkez Yönetim Kurulu'nca sunulan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
9.Sendika tüzüğtiındetil6ii,rülen, Merkez Organlarının asil ve yedek üyelerini ve üst kurul delegelerini

seçmek,

10.Şube açmak, Şubenin yetkili olduğu bölgeleri saptamak, Şubeleri birleştirmek veya kapatmak Şube

oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönötimine bağlı Bölge Temsilcileri açmak gerek
görüldüğünde açılmış bölge temsilciliklerini kapatmak veya şube ve bö|ge temsilcileri açmak için
Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.

rr.Vurt içindeİİT§E'ffi'da;|naeki üst kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten çekilmeye karar

Vermek,

12.Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile Tüzel kişiliğe son vermek.

13.Başka biı şçj!üej!e_Q[_|eşmeye

veya ona katılmaya karar vermek,

14.Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3'ün oyu ile Ulusal konfederasyonlara, uluslararası
-t-!F.-l.-',
kuruIuşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde Merkez yönetim
Kurulu'na yetki vermek,
16.Sendika

Y0[9!§4!İ!!_sçret,
ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek ücretle çalışan
---.----'-.İ!.-.t...,

sendika üyesinin maaşını geçemez).

17.Sendika tüzüğüne uygun öneriler hakkında karar|ar almak, organlara görev ve yetkiler vermek,
18.Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek.

19.Gizli oyla Genel yönetim Genel Denetim Genel Disiplin Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini
seçmek.

,,-_.-..F'.-..e'.

MADDE 21 - GENEL YÖNET|M KuRuLuNuN otUşUMU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Genel Başkan
Genel sekreter
Genel Mali sekreter
Genel

örğüilEffiIilöİiet'aii

*

''

Genel Eğitim sekreteri
Genel lşçi Sağlığıveiş Güvenliği sekreteri
Genel Hukuk Ve Tls sekreteri

Olmak üzere.7jiy:qderyqlüJşur..A5ıljiye
belirtilen usullerle seçilir.
lJlADDE 22

-

kadar yedek üye seçilar. Genel Yönetim Kurulu MADDE

-

7 de

GENEL YöNEriM KuRutuNuN GöREV vE YETXiLER|

1.Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.sendikanln amaçlarl doğru|tusunda genel politikalar, programlar saptayarak Genel Temsilciler
Kurulu'na su n ma&_---ıE r-.*
3.Sendikanın gelir ve giderlerini, sendikanın amacı veüyelefinin çıkarları doğrultusunda kullanmak,
gelir ve giderlerini Genel Temsilciler Kurulu'nun bilgisine sunmak,
4.Genel Temsilciler Kurulu'nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,
5. Sendika merkezi ve şubesinde gerekli gördüğü çalışma birimleri oluşturmak, yeterli sayı, nitelikte

personel istihdam-etnr*rpersone[i

gerekli gördüğü konularda yetkili kllmak, ücretlerini belirlemek,

6.Demirbaş eşyanln terkini Ve şubelere devrini yapmak,
7.Sendikanın örgüt|ü bulunduğu kurum ve işyerlerinde üyelerce belirlenmiş işyeri temsilcilerini Şube
Yönetim Kurulu'nun bildirimi ile onaylamak,
8.Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını beIirlemek ve gerekli işlemlerini takip etmek,

stlİl$İeİEFEğıtljhak'Töplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak uygulamak ve
gerektiğinde kaldırmak gerektiğinde ilg|li makamlara, arabuluculara hakem kurullarına ve yargı
organlarlna başvurmak.
9.Toplu iş

10.Üyelerinin çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu İş sözleşmeleri ile ilgili önerilerin, işyeri temsilcileri
kanalı ile toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda olgunlaştırılmasını sağlamak.
Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyelerin bilgisine sunmak,
--._-rr.E!i+-!..4r"

JA*

H_+L_+

11.Gerektiğinde toplu iş sözleşmelerini yürütmek üzere şube yönetici, temsi|ci
görevlendirmek, yetkili kılmak,

ve

üyelerini

12.Sendikanın 8erek parasal konulardaki harcamalarında gerekse sendikayı üçüncü kişiler nezdinde
temsil ve akitlerde yönetim kurulu'nun en az iki üyesinin müşterek imzası ile temsil etmek,
".-..-'-Ü..ElÇ*..İ.,,İ..

13.ÇalıŞma dönemine ait faaliyetlerini, aldığı karar|arı, bir rapor|a Merkez Genel Kurulu'na sunmak,

l4.Send|kanın örgütlü bulunduğu işkolunda örBütlenmeyi geliştirmek ve örgütlülüğü sınıf bilinci

anlayışıyla pekiştirmek,

15.Sendika adına, şubelerde yapılan her türlü gider ve harcamaları usul, tüzük ve yönetmelikler
uyarınca inceleyerek Genel Temsilciler Kurulu'nun bilgisine sunmak,

,.-.-.-----nlilF-*,..-.'"

16.Sendika faaliyetlerinin eksiksaz ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan yönetmelikleri
hazırlayıp, Genel Temsilciler Kurulu'na sunmak,

17.Merkez Genel Kurulgiindemini belirleyerek Genel Temsilciler KuruIu'nun bilgisine sunmak,
18.Sendika bürolarının işleyişini ve verimli çalışmasını sağlamak.

19.Gerekli görü+eft,yeı.lıtde.bir{ge t8m5ilciliklera açar
20.Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak bölge temsilcilikleri ve şubeler açmak,

2l.işyerlerinde yapılan seçimler sonucunda belirlenen temsilcileri atamak, Ana tüzük tereği geri

çağlrllan yöneticİve temsilcilerin yerine seçimle belirlenmiş olan yedeklerini atamak.
MADDE 23

- 6ENEt BAşKANlN GÖREV VE YETKlLERl
1.Sendika iüzdl'ffiili$hffiürtiçihtb" ve yurtdışında temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu, Genel
Temsilciler Kurulu ve sendika bünyesinde genel hükümler içinde kurulacak tüm komisyonlara
baŞkanlık eder, gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden
birine devreder,

2.Diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izle1 bilgi alır, gerekli
uyarıda bulunur,
,.'.
"-.-n-fı|!F+

:, ___..,

3.Sendikanın genel politikasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler

Verir,

4.Genel sekreter ile birlikte genel yazışmaları, Genel Mali sekreterle birl|kte mali konularla ilgili
yazlşma Ve işlemleri imza eder,

5.Genel Başkan acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmaksızın
bütçedeki ödeiffiTffiıi- vd böHelere dayalı olarak brüt asgari ücret kadar harcama yapmaya
Yetkilidir. Harcama Ve belgeleri Merkez Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısına bilgive onay için sunar,

6.Merkez Denetleme kurulu raporunu

yükümlüdür,

ilk

Merkez yönetim kurulu toplant|slna getirmekle

7.Sendika adına yayınlanan yayın organlarının 5ahibidir,

e.Çal,şmalaİİnGİ'?6İffierİei'fiiıietim
MADDE 24

- GENEt

KuruIu'na karşı sorumludur.

sEKRETERiN GöREV VE YETKlLERi

1.Genel BaŞkan bulunmadlğl zamanlarda onun görevlerini yerine getirir Ve yetkilerini kullanlr,

2. Sendika Merkez Genel Kurulu, Yönetim KuruIu ve Genel Temsilciler Kurulu toplantılarının

gündemini hazırlayarak kurullara sunar,
_,-_.=-_inİ!!t.*,
.

.._,_

3.Yaz|şma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar,

,/

-!..--.-*.fıı'r*

4.Sendikanın organ|arının ve bürolarının yönetmeliklerini hazırlayarak Genel Merkez Yönetim
Kurulu'na su|alr_glglglgnG Genel temsilciler Kurulu'nca kabul edilen yönetmeliklerin uyguIanmasını
saglar ve

denetleJ-

"'*'-

5.Gerek sendikanın, gerekse sendika üyelerinin karşılaşacağı hukuksal sorunlar|n çözümü için

gereğini yapar,

6.İnsan hakları bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunur,
Z.İnsan hakkını zg.de"leLe.n gygulam_alann önlenmesi için karşı ça|ışmalarda bulunur,

8.Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur,
MADDE 25 - GENEt MAti sEKRETERiN GÖREV VE YETK|LERl

1.
2.

sendikanln mali işlerinin yürütülmesini sağlar,

Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile
mali raporlarırr€eıretıİrlerkez -Yönetim Kurulu'nca belirlenen sürelerde Genel Merkez Yönetim
Kurulu'nun bilgi, onay ve kararına sunar,

3.

Sendika gelirlerinin toplanmas|nı, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe
kayıtlarının ilgili mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesinİVe bütçenin uygulanmasını sağlar,

4.
5.

Vergi Ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar,

yapar,

Şube'sarfTg'affiarının zamanlnda gönderilmesini sağlar, bunlarln 8özetim Ve denetimini

6.

Sendikanın taşlnlr ve taşlnmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne
uygun tutulmaslnl sağlar,

7.
8.

sendika hesaplarının denetime hazlr bulundurulmasını sağlar,

Sendika mattanaırr(Taşınır
yenilenmesini sağlar,

4/e.

taşınmaz) sigorta ettirilmesi, gerektiği zamanlarda poliçelerin

9.

Genel Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para
çekilmesini sağlar,

10.

Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itİbaren 7 (yedi) gün içinde Merkez Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecek
olan bankalara vatırılmasını sağlar.
.

11. Merkez---ş!t_Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ve brüt asgari ücretin 4 (död) katını aşmayacak
miktarda sendikanın günlük ihtiyaçlannı karşılayacak parayı sendika kasasında bulundurulmasını

sağlar,

12.

Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 26 :_GEAıEl*öB(iiirLENME şEKRETERiNlN GöREV VE YETxitERl

1. Şubelerin (Şube Yönetim Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu, il Temsilciler Kurulu) sendikal
faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gerektiği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur, faaliyetlere
ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'na rapor sunar,
2.

Üye kayltlarl Veüyelikten ayrılmalara ilişkin işlemlerin yürütülmesi, sendikanın üyelik arşivinin
düzenlenmesi, ijye envanterinin çıkarılması, üyeliği kesinleşen üyelerin üye kayıt fişinin 15 gün içinde
ilgili kurumlbiaffiilffllEiE3ini'sağht,

3.

Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması
konularında incelemelerde bulunur, bu konularda yönetim kuruluna raporlar hazırlayıp sunar,

s

4.

Sendikanın örgütlü olmad|ğı işyerlerinde örgütlenmeyi sağlar,

-z

5.

Şubeler için delege

yardımcı olur,

5.
7.
8.
9.

,"çi.ı"ıi've

şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına

İşkoluna ve diğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönelik
çalışmalarda bulunur,
Sendika Tüzüğü veProgramı doğrultusunda sosyal faaliyetlerin planlanıp, uygulanmasını sağlar.

Demokratik*çu|$,la*-vgsendikalarla ilişkileri yürütür.
Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 27 - GENEL EĞlTiM sEKRETERiNlN GöREv VE YETKitERi

1. sendika

programına, amaç ve ilkelerine uygun olarak işyerlerinde, illerde,
şubelerde, Genel
Merkezde uygu|anmak üzere eğitim programları hazırlar ve Merkez Yönetim Kurulu'nun onayına
" '- ------!-!nF}ri, , T .,..,_
Sunar,

2.
3.

Merkez Yönetim Kurulu'nca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar,

Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yü.rütülmesini, bu konularda veri sel araştırmaların
yapılmasını sağlar

4.

Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınların
hazırlanmasıve§ılorrlrrusmı sağ}ar-,.

5.

Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla iletişimi sağlamak, Genel Başkanln düzenlediği basın
toplantılarında ve yazılı demeçlerin haz|rlanmasında yardımcı olur

6.
7.

Sendika, yayınları ve diğer yayınlarla ilgili arşiv oluşturur,

Çalışmalarlndan dolayı Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 28 - GET;|TŞffiĞİ'Ğı fd iş

cuvrıLlĞi sExRErERlNlN

GöREV VE YETK|ıERı

1. Sendikanın İşçi Sağlığıveİş Güvenliği konularında çalışmalarını planlar ve onay için Merkez yönetim

Kurulu'na rapor sunar.
2, sendikayı

isc ile il8ili faaliyetlerde temsil eder.

3. iŞçi Sağlığıvelş" Güve4[iği k4p_samında işkolu, işyerleri ve üyelerin sorunları ile ilgili araştırmalar
yaptlrlr Ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üretilmesini sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşçi Sağlığıveİş Güvenliği kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek sorunların
tespit Ve çözüm yollarının geliştirilmesini Ve yayglnlaştlrllmaslnı sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 29 -_QEILEIJIIIuJ( vF TlşşEKRErERlNlN GöREV VE YETKİtERi
1. Sendikanın ve üyelerin karşılaşacağı hukuki ve adli sorunların çözümü için hukuk çevreleri ve en
başta aVukatlarla birlikte çaba gösterir, bu konuda gerekli girişimlerde bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla ilgili mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, sendikal
hakların gelişmesine yönelik değişiklikler yapılması için görüş ve raporlar hazırla1 hazırlatır ve

girişimlerde bulunur.

|.--+?ilı!.q.'].,4'.

3. Sendikanln yapacağı toplu iş sözleşmelerİne esas olacak bilgileri toplar Ve Genel Yönetim Kurulu ile
barlikte yöntemi saptar.

4. Toplu iş sözleşmesi prosedür ünün başından toplu iş sözleşmesinin yapılmaslna kadar işleyiş ve
yürütülmesinden sorumludur.
5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 30 - GENEI YöNErlM

'xÜİüLuıuı

eOREv yETKltERl, ToplANMA EsAstARı

-----ilş*.:..'.ğı.

Genel yönetim kurulu olağan olarak on beş günde bir toplanır. Toplantı veçalışma yöntemi
madde- 7 de ki usullere göre yapılır.

MADDE

31-

GENEL DENET|M

xuRutuNuN otuşUMU

Genel Denetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7
asil 3 yedek üyeden oluşur.
MADDE 32 -,GEıİErDffiTiM,xuRutuNUN

1.
2.

-

de ki esas|ara göre seçilen 3

GöREV YETKitERi, ToPtANMA EsAstARl

Genel Denetim Kurulu en geç 3 ayda bir toplanır.

Her Denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna rapor verir. Verdiği Raporların bir suretini de,
iŞYeri delegeleri, işyeri sendika temsilcileri ve işyeri birim Komiteleri üyelerine sunulmak üzere
şube
Yönetam Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde ise İşyeri sendika temsilcilerine
uIastırır.
_

3.

_-itı-.

Toplantllarlnı Madde - 7 da ki esaslar çerçevesinde yapar.

MADDE 33 - GENEL DlsiPtiN KuRULUNuN otuŞUMU
Genel DisiPlin Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE

3 yedek üyeden oluşur.

MADDE

34- Gt]lıtEDbiPtlN xuRtJtuNuN

- 7'deki

esaslara göre seçilen 3 asil

GÖREV YETKitERi, ToPıANMA EsAsı-ARl

Şube Disiplin kurullarından gelen dosyaları inceleyen Genel Disiplin Kurulu gerekçeli kararlarını
tüm Şubelerin disiplin kurulu üyelerine sunulmak üzere Şube Yönetim Kurulu Başkanhklarına ulaştırır.

Genel Disiplin kurulu'nun toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğudur, karar yeter

sayısının da toplantıya katllanlarln salt çoğunluğudur.
YETKl Ll GEN

EL"tıEBüİış§ıl lşMAoRGANtARl

MADDE 35- şuBE BAşKANIAR KURuLu

1.

Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetİm Kurulu, Genel Disiplin Kurulu,

Başkanlar|veŞubeOluşturulamayan yerlerdeki Bölge Temsilcilerinden oluşur.

2.
3.

6 ayda

1 defa Genel

Şube

Yönetim Kurulunun Çağrısı ile toplanır.

Bu toplandanİF*ndikanın 6 aylık, idari, mali Ve örgütlenme çalışmaları tartlşlllr. Aksayan
ÇalıŞmaların düzeltilmesi için sunulacak görüşveönerilerin Genel Yönetim Kurulunca uygulanması için
kararlar alınır. Kararlar MADDE - 7 de ki esaslara göre alınır.

4.

Alınan kararlar, şube delegeler Meclisi, Şube temsilciler Meclisi ve Şube Birim Komiteleri Meclisİ
üyelerine Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 3e. 9Eu|ştErJ}JYıls p+şl(AlltAR KuRULu

1.

Genel Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Denetim, Disiplin Kurulu

üyelerinden ve şube oluşturulamayan bölgelerdeki Temsilcilerinden oluşur.

2.
3.

LYlda bir GenelYönetim Kuru|unun çağlrası ile Genel veya Bölgeselolarak toplanır.
Bu toplantllarda sendikanın 1yllhk, idari, mali Ve örgütlenme çalışma|arı tartışlhr. Aksayan

ÇalıŞmaların dqiglgb!şşI_1§jn sunulacak görüşveönerilerin Genel Yönetim Kurulunca uygulanması için
kararlar alınır. Kararlar MADDE - 7 da ki esaslara göre alınır.

4.

Allnan kararlar, şube delegeler Meclisi, Şube temsilciler Meclisi Ve şube Birim Komiteleri Meclisi
üyelerine Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37--TEMsirclıİ&MEctısL,.

1,

Genel Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri,
Şube Yönetim, Denetim, Dis|plin Kurulu üyeleri

Ve işyeri sendika temsi|cilerinden oluşur.

2.
3.

2yılda 1Genel Yönetim Kurulunun çağrısı ile Genel veya Bölgesel olarak toplanır.
Bu toplantllarda Şube Temsilciler Kurullarının, sendikanın idari, mali Ve örgütlenme
çalışmaları

ile i|gili karara-baĞla*lcaçı ,görüşygönerileri tartışılır. Her
şube kendi temsi|ciler mecliıinin almış

olduğu kararlan kendi belirleyecekleri 1temsilci aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.

Genel yönetim kurulunca uygulanmasını istediği kararlar Madde

gerçekleşir.

-

7'deki esaslara göre

6.BöLüM

zoRuNtU vE YExitı+|9E-DAN|şIuA oRGANLAR|NIN otuşuMu GöREV VE YEtKltERl ToPLANMA

VE çAtlŞMA YÖNTEMLER|

zoRUNtu şuBE oRGANtAR|
MADDE 38_ şuBEtERiN

otuşUMu

1. 500 üyesi bu|unan bölgelerde Genel Kurulun kararı ile veya Genel Kurulun verdiği

çerçevesinde GenelJiıfn{im,.Kuru|!run kararı ile şube ve Bölge Temsilciliklerİ kurulabilir.

yetki

2.Kurulacak olan şubenin müteşebbis heyeti Genel Yönetİm Kurulu taraf|ndan atanlr.
3. Atanacak o|an müteşebbis heyet 5

yapmak mecburiyetindedir.

ay içinde Yasalar Ve Ana tüzük hüküm|erine töre Kongresini

MADDE 3!F BÖtGE TEMsltcitiKLERiNiN

otuşuMU

1.Şube bulıtıirıTayen'EÜİgğİerdE; ÜgÜtlenmeyi gerçekleştirebilmek için Genel Yönetim Kurulu Bölge
Temsilcilikleri açabilir.
2.

Genel Yönetim Tarafından atanan bölge temsilcilikleri Genel Örgütlenme ve Eğitim sekreterine

bağ|ı olarak çalışır.

3.Bö|ge temsilcİliklerinin üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ediyorsa o bölgedeki
işyerlerinin.Genel, Mf r&t? G€n€l.(ur.ulundaki
temsili 18. maddenin 9. bendine göre belirlenir.

MADDE 4(F ŞUBE GENEI KURULUNUN OLUŞUMU

1.
2.

Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar organıdır.

Şubenin üye saylsl 500 ekadar ise üyelerden
500 -1000 üye ise 100 delegeden
1

oo1 - 2Öo6Tye-

iffi i

a Ö ıe gö

j

b

n

2001 -3000 üye ise 175 delegeden
3001- 4000 üye ise 200 delegeden

3.
4.

4001 -üye den fazla ise 250delegeden oluşur,
Şube

YöneMğretirr|

KuEu|U üyeleri Şube Genel kurulunun Delegeleridir.

İŞYerlerinin Genel Kuruldaki temsil sayısını belirlemek için, öncelikle
şubenin Genel üye sayısı
delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç kişiye 1 delege çıkacağını belirleyen anahtar sayl belirlenir.
Daha sonra işyerinin üye saylsı, belirlenen anahtar sayrya bölünür.

MADDE 41- şuBE GENEL KURuLUNuN ToP|-ANMA vE çAL|ŞMA YÖNTEMLER|

1.
2,

Şube Genel Kurulu

3

yılda b!r toplanır.

Genel Kurula çağrı Şube Yönetim Kurulu'nca yapılır. Toplantının yer,8ünü,
saati, gündemi, ilk
toplantlda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantlnln yapılacağı
güidemi şube
saat
ile
yönetimince saoııınara4lqplantlya
katllacak delegelere en az 15 gün önceden bi|dirilir.

3.

lki Genel Kurul toplantlsı arasındaki döneme ait faaliyet raporu ve gelecek dönemİn
tahmini
bütçesi de toplantı tarihinden 15 gün önceden delegelere bildirilİr.

4.

ToPlant| esas Ve usul|eri hakkında Sendika Merkez Genel Kurulu için uygulanan
esas ve usuller
uygulanır.

5. Del98elerin si{\.ÇQğunluğu, ile toplanır, ilk toplantıda sa|t çoğunluk sağlanamaz ise ikinci
toplantl katllanlar ile yapı|ır. Ancak bu oran delege tam saylslnln 1/3'ünden ., olrrr.. olağanüstü
toplantl|arda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt
çoğunluğu ile alınır. Ancak bu oran
üye veya delege tam sayısının %'ünden az o|amaz. oylama şeklınde Merkez Genel kurulu'ndaki
yöntem uygulanlr.
MADDE 42- şuBE GENEL KuRuLuNuN GÖREV vE YErKltERi

1.

Şube YdıiEtİfr-Riİiüilij'n'un' Çdlişma ve hesap raporları ile Denetleme Kurulu'nun raporlarını
görüŞmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya aklamamak, Disiplİn Kuru|u'nun
raporunu görüşmek,

2.
3,
a.

Şube Yönetim, Denetleme Ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

Merkez Genel Kurulu'na, Şube adına katılacak delege|eri seçmek.

Gfrııffi-veıri

biı§ka bir şube ile birleşmesine karar veremez. Borç altına sokamaz.
şuuenin
ile
ilgili
sorunları,
Merkez Genel kurulu'na iletilmek üzere dilek ve temennide bulunur.
şube

MADDE 4!F şUBE YÖNEriM xuRutuNuN

otuşuMu

Kurulu
Şube Yönetim
....--İ-İ!F4.-..,.

1.
2.
3.
4.

5.

Şube Başkanı
Şube Sekreteri
Şube Mali Sekreteri

ŞubeÖrgütlenmeSekreteri
Şube

Eğiti6'S;EETE?i-

Şube Yönetİm Kurulu MADDE

-

-

--

'

7 da be|irtilen usullerle seçilir.

MADDE 44- şuBE YÖNETİM KuRutUNuN GÖREV VE YETKltERi

1.
2.
3.
4.
5.

Genel Tems|lciler Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Temsilciler Kurulu kararlarını uygular.
Şube ve hağl, l|ledşklsendlka_l,f_aaliyetlerin yerine getirilmesini sağlar.

Sendikal faaliyetlerin yürütü|mesi için gerekli harcamaları yapar.
Şube Genel Kurulu'nu toplantlya davet eder.

Üyelik başvurularını inceler, belgeleri varsa görüş ve düşünceleriyle birlikte beş 8ün içinde
Merkez Yönetim Kurulu'na gönderir.

5.

Şube Genel

küiüEiHisu rİuliöali hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7,

Şube Temsilciler Kurulu'nu gerektiğinde toplantlya çağlrlr. Şube ile ilgili konuları görüşür,
varılan

sonuçları Merk€*+df€*ift](uruluina

8,

bildirir.

Şube temsilci|er meclisini, şube delege meclisini, şube birim komiteleri meclisini toplantlya
çağlrmak.

9.

Temsalci seçim|erini, delege seçimlerini, birim komitesi seçimlerini
organize etmek.

10. Seçilmiş birİm komites| üyelerini atamak.
MADDE

1.
2.
3.
4.

4F şu6ETFfiilıüiN

GöREV VE YETK|LER|

Şube sınırlarındaki il ve ilçelerde sendikayı temsil eder,
Diğer Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, inceler, bilgi a|ır, uyarır,
Şube Temsilciler Kurulu, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

ilgili sekrrİeİleJs§dlgörevlçri ile ilgili yazışmalan, Şube sekreteri ile birlikte tüm yazlşmalarl,
Mali sekreter ile birlikte mali konulardaki yazışma ve işlemleri imzalar.

5.

O|ağanüstü durumlarda Yönetim Kuru|u Kararı olmaksızın ve be|geye dayalı olarak brüt asgari
ücret kadar harcamada bulunabilir. Ancak harcamalarla ilgili belgeleri üç gün içinde
şube yönetim
Kurulu'na sunmakla yükümlüdür.

6.
7.

Basln toplantls| düzenler. Yazı|ı ve Sözlü demeçler verebilir,
.'.
-----_i-İı.*F*.

!

_.q._

Tüzük Ve Yönetmeliklerle yetkilendiri|diği konularla ilgili olarak
Şubeye bağlı organ, kurul,
komasyon, temsilci ve kişi|eri toplantıya çağırabiIir.

8. ÇalıŞmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumlu olan şube Başkanı;
Tüzük, Yönetmelikler ve anılan Kurulların verdiği diğer görev Ve yetkileri yerine getirmekle
yükümlüdür.

4c

MADDE

1.
2.

ŞuğE§ERRETER|NlN.GÖREV vE YETKltERl

Şube BaŞkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

Şube Yönetim Kurulu'nun toplantılarına ilişkin gündema hazırlar, alınan kararları deftere

yazdırır.

3.
4,
5.

Yazlşma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.
'.r--?qil]!t_.,İ-'...i-

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar,

ÇalıŞmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına karşı sorumlu olan şube sekreteri;

Tüzük, yönetmelikler ve anılan kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle
yükiimlüdür,
MADDE 47

1.
2.
3.

- şuBE MALi

.-.

--_--,--aiı!Ç.E,

SEKRETERİN GÖREV VE YETKiLERl
l, _.n|-

Şubenin mali işlerinin düzenli yürümesini sağlar,
Şube hesaplarını iç Ve dlş denetİme hazır bulundurur,
Şube kaPsamı döhilinde sendika gelirlerinin toplanmasını ve Genel Merkezce Banka hesabına 7

(yedi) gün içerisinde yatırılmasını sağlar,

4,. Şube harcamel uıın- uqulüne €öre
.
gönderilmesini sağlar,

5.

yapılmasını, harcama belgelerinin her ay Genel Merkeze

Çalışmalar|ndan dolayl Merkez ve Şube yönetim kurul|arına karşı sorumlu olan şube Mali
Sekreteri; Tüzük, Yönetmelikler ve anılan Yönetim Kurulların verdiği diğer görev Ve yetki;eri yerine
8etirmekle yükümlüdür.

MADDE ıı8_ şuBE ÖRGÜTIENME SEKRETERiNlN GÖREV vE YETK|tERl

1,

ŞubeYe bağlı Şube Temsilciler Kurulu ve.lşyeri Kurulları i|e işyeri temsilcilerinin sendikal
faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin yerine getirilmeİine yardımcı
oIur,

2,

Şubeüye kayltlarl Veüyelikten ayrı|malarına ilişkin işlemleri gözetir,
şubeüye arşivini düzenler,
üye envanterini-şkaııtrıEp-üyeliğe *abul ya da üyelikten ayrılma başvurulannı, tayin ve
emeklilik

işlemlerini 5 (beş) gün içerisinde sendika Merkez yönetim kurulu'na
tönderilmesini sağlar,

3,

Sendikanın aktif uğraŞ alanı dışında kalmış işyerlerindeki
çalışanların, sendika bünyesinde
örgütlenmesini sağlar,

4.

Şube Genel Kurulu'nun zamanında ve gereği gibi yapılması için Genel örgütlenme sekreteri ile
koordineli çe!|ş]L§eg4jİ*!J.n ö;g_üt|ü olmadığı işyerlerinde örgütlenmeyi sağlar.

MADDE

4}şuBE EĞlTiM SEKRETERiııılıı

e

Önev ve vETKltERi

şube kapsamındaki işyerlerinde çalışanlar için sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun eğitim
programları hazlrlayarak Yönetim Kurulu'nun onaylna sunar,
Onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez yöri6tiErkff[ıffifi-da planlanan ve yürütülen eğitim çallşmaları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği
kapsamında, işyerleri ve üyelerinin sorunları ile ilgili araştlrmalar yapar ve bunlara ilişkin işyeri
eğitimleri yapılmasını Veçözüm öneriler| üretmesini Genel işçi sağlığı ve |ş güvenliği Sekreteri ile eş
güdüm içinde sağlar.
Sendika Merkez Yönetim Kurulu'nca yayınlanan, kitap, broşür ve bülten gibi eğitsel yayın araçlarını
Şube kapsamındaki tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

'.._..-*.fı.'r.*...-,,'.

Merkez ve Şube Yönetim Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans giba toplantılara en
üst düzeyde katılımı sağlar,

ÇalıŞmalarından dolayl Genel Merkez Eğitim sekreterliğine ve Şube Yönetim Kurullarına karşı
sorumludur. Yönetmelikler ve anılan Yönetim Kurulların verdiği d!ğer görev Ve yetkileri yerine
getirmekle yükümlüdür.
MADDE

5r

ŞirğEvğ[lEftM xuRutlrNuN ToPı-ANMA VE çAtlşMA YöNTEM|

şube Yönetim Kurulu olağan olarak haftada bir toplanır. Toplantl Veçallşma yöntemi MADDE - 7 da ki
usullere göre yapılır.
MADDE 51- şuBE GENEI DENET|M KuRUIuNUN

otuşuMU

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7

üyedenolu§ür.ffi-

-

da ki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek

MADDE 52- şUBE DENErlM KuRuLuNUN GÖREV,YETKitERl, ToPtANMA EsAsl_ARl

1.
2.
3.

Şube Denetİm Kurulu en geç 3 ayda bir toplanlr.
Her Denetjnlon$q4aŞuPe Yönetim Kuruluna rapor verir.

Verdiği RaPorların bir suretini de üyelere işyeri delegelerine, işyeri birim Komateleri üyelerine
sunulmak İşyeri Sendika temsilcilerine ulaştırır.
Toplantılarını Madde - 7 de ki esaslar çerçevesinde yapar.
MADDE 5:FşUBE DislPtlN KURuLuNUN

1.

otuŞuMU

Şube Dİsiflm-K[iEıAşube Geİel Kurulunca Madde

üyeden oluşur.

-

7 'deki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek

:- .,._ l_

----r--,nrrFi-

MADDE slFşuBE DlsiPtiN xuRutuNuN GöREv YETKlırnl,

roıı.aııııııı

EsAsLARl

1, Sendikanın tüzüğüne, amaÇ Ve ilkelerine ayklrl hareket
ettiği öne sürülen sendika üyeleri hakkında

gereklİ soruŞturmayrTqrarve'bu,konuda hazırlayacağı
raporJ karar verilmek üzere Şube Temsilciler
Kurulu'na ve bi|gilendirmek üzere Merkez Disiplin Kurulu'na gönderir.
2. Toplantllar|nl Madde

-

7 'deki esaslar çerçevesi4de yapar.

YETXlLi şuBE DANlşMA oRGANl_ARl

MADDE 55-şUBE DEIEGE MEctlsi

1.
2.
3.

J..--|-

Şube Delege MeclisiŞube Genel Kurul Delegelerinden oluşur.
-İ.flıF+

senede 1defa Şube Yönetim Kurulunun çağrlsl üzerine toplanlr.

Toplantıya Şube yönetim kurulu 1 yıl içinde yapt|ğı çalışmaları kapsayan bir rapor sunar. Bu
rapor toplantldan en geç 15 gün önce delegelere ulaştlrlhr.

4.

Şuben_in_Lytliç]4{a yQp|].ı§,olduğu çalışmalar bu toplantıda tartış|hr. Görüşler ve öneriler
sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenleritartışılır.

5.

Görevini aksatan Yönetici Var ise Genel Delege Meclisinin 1/5 inin yazılı istemi üzerine

Görevden geri çağırılma uyarı oylaması yapılır.

5.

Aynı istem aynı yönetici hakkında bir sonraki toplantlda tekrar gerçekleşirse o yönetici Merkez
Genel Kurulunda adav§lgr}en,vermiş olduğu taahhüt gereği yöneticilik görevinden istifa eder.
MADDE

1,
2.
3.

ssşuBE TEMsitclLER MEcllsi

şube yönetim, Denetim, Disiplin kurulu üyelerive işyeri sendika temsilcilerinden oluşur.
5 ayda bir Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

Bu toplantllarda işyerleri Temsilcİler Kurullarının ve işyeri birim komitelerinin, sendikanın idari,
ma|i alıŞmalarr,ilei$ iderara .bağladıkları görüşveönerileri tartışılır. Her lşyeri kendi temsilciler
meclisinin almıŞ oIduğu kararları kendi belirleyecekleri 1temsilci aracı|ığıyla bu kurula sunarlar.

4.

Şube Yönetim Kurulunca uygulanmasının istendiği kararlar Madde

-

7 'deki esaslara göre alınır.

MADDE 57- şUBE BlRlM KoMiTEtERl MEctİsi

1.

Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, işyeri sendika Temsilcileri ve Sendika

Temsilcilerine 1rardırrıenolrnak arnaeıyla işyeri birimlerinde oluşturulan Bİrim Komite üyelerinden
oluşu r.

2.
3.

2ylda

1 Şube

Yönetim Kurulunun çağrısl ile olarak toplanlr.

Bu toplantllarda işyeri Temsilciler Meclisinin, işyeri De|ege Meclisanin, işyeri birim komiteleri
meclİsinin Şubenin idari, mali ve örgütlenme çalışmaları ile ilgiIi karara bağladıkları
8örüşveönerileri
tartıŞılır. Her_iŞygri keElj.tglnsilcile_r.meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1temsilci
" " 'aracılığıyla bu MecliseTJnarlaİ.

4.

Şube Yönetim Kurulunca uygulanmasının istendiği kararlar MADDE

-

7 de ki esaslara göre alınır.

işveRi zonuıııtu oRGANl-ARı
MADDE 58- lŞYER}sEnaDl*A TEMsiLciLER MEctlsl

1.

iŞyerlerinde Yasa'nln belirledaği sayıda, üyeler taraflndan seçilen Sendika Yönetim Kurulunca
atanan 1 baş temsilci Ve temsilcilerden oluşur.

2.

İŞYeri sendika temsilcileri üye ile Şube Yönetim Kurulu ve İşveren arasında köprü vazifesi görür.

3,

raaliYdfi6iih'ilffi5'fiDüli gere'ği birimlerde oluşturulan birim komiteleri
ile diyalog içerisinde
yürÜtür.
MADDE 5$- lşYERl DELEGE MEctlsl

1,

Ana tüzük gereği belirlenen sayıda ve Ana tüzük de belirlenen usullerle işyerinde
üyeler

tarafından seçilen delegelerden oIuşur.

2.

işyeii Sffii[Fi6nisflc|leti-,ile üyeler arasında köprü vazifesi görür. üyelerin
çalışma
koŞullarından ve TiS den doğan sorunlarının halledilmesinde işyeri Sendika Temsilcİlerine yİrdımcı

olur.

işyERi yETKiLi DANışMA oRGANtARı
MADDE 6(F lşYERl BlRlM KoMlTEtERı MEctlsl

1.

İŞYdile?iEiFd-ülffil-er'' eşasma göre oluşturulan, işyeri sendika temsilcilerinin ve işyeri
delegelerinin Yasalardan ve Ana tüzük'den kaynaklanan sendikal görevlerine yardımcı organlardır.

2.

Birim komite üYeleri, birimde çalışan üyelerin 1/5 inden az olamaz. lşyerinin özelliğine ve
üyelerin katılım isteğine bağlı olarak bu sayı 2/5 - 3l5 veya daha fazla olabilir.

3.
4.

olağan toplantılarını işyeri sendika temsilciler kurulunun çağırısı ile 2 ayda bir yaparlar.

Bu toPlTn-tilE?iff§'erihdetii'Sendikal çalışmalar değerlendirilir. Aksayan çalışmalar var ise
görüŞveöneriler sunulur. lşyeri sendika temsilcilerinin
çalışmaları ile ilgiIi değerlendirmeler yapılır.

5.

Şube temsilciler

ve

görüşveönerileri karar altına alır

6.

Delegeler Meclisine sunulmak üzere sendikal çalışmalarla ilgili

Şube Yönetim Kurulunca işyeri ile ilgili uygulanmasının istendiği kararlar MADDE

esaslara göre alı!JL--"E

r*-

-

7 da ki

Birim komitesi üyesi olmayan üyelerin, temsilci ve delege seçiminde aday olmaması esas alınırAncak
bu üyenin temsilcive delege adayı olmasının önünde engel teşkil etmez.

7.BötüM
otAĞANÜsTÜ GE§ErİırRUttAR. -,

-

MADDE 51- otAĞANÜsTai MERKEZ GENEı KuRUtUNuN ToPIANMA EsAsLARl

1.

Merkez Yönetim veya Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Veya Genel Kurul
delegelerinin l/S'inin yazılı isteği üzerine en geç 50 gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle
görüŞmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanlr. olağanüstü Genel Kurul toplantlsl için
yapllan iste,klerd€-lo*|aaünln, yap ma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim
Kurulu tarafından yapılır.

2.

Olağanüstü Genel Kurul çağrısında belirtilen gündem maddelerinde merkez yürütme kurulunca

3.

Gündem dışı konular görüşülemez. Önerilerde bulunulamaz. olağanüstü Genel kurul

eksi|tme yapllamaz.

toplantlslnda da olağan Genel Kurul Toplantısl hükümleri geçerlidar.
MADDE 62

',.-i.fFtF!--'......

- oLAĞANÜSTÜ şuBE

GENEL KuRutUNuN ToP|ANMA EsAslARl

şube yönetim kurulu veya Şube Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da şube Genel
Kurul delegelerinin l/S'inin yazlll isteği üzerine olağanüstü toplanlr. Çağrıda Genel Merkezdeki
yöntem uygulanIr.

8,BötüM

'...c.r*rF....,.s'.

MALi HÜxÜMLER
MADDE 6:F sENDlxnıvııv

e

ıı-inunl

1.Üyelik aidatl,

.--+*i.*FF-*.!....,

2.Dayanışma aidatı,

3.onur üyelerinin aidatl,
4.FaaIiyetlerden sağlayacağı gelirler,
5.Malvarlığının devir, temlik ve satışından doğan gelir|er,
5.Kanunun oldn-ervE7ağTEağl§lar vediğer gelirler.
MADDE

6+ ÜYEtix aioarı

Üye aidat tutarı, güncel brüt asgari ücretin %l'dar. Dayanlşma aidat| tutarl üyelik aidatl
kadardlr

MADDE 65 - G|DERLER
1.sendikal faalivPtiJil{itp. pk için.yapılan harcamalar,
2.Üstörgüteödenen aidatlar,
3.Toplu sözleşmelerle ilgiIi masraflar,
4.Grev ve Lokavt hallerinde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödentiler,
5.Basln-Yayln d6hil eğitim masrafları (Gelirlerin en az %15'i eğitİm için kullanlhr),
_ --?-

!l'r_,

ı._,.-|_

6.Sendikanın amaç Ve ana tüzüğünden doğan diğer masraflar,
7.sendika amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç veremez,
MADDE 66-TUTuLMAsl zoRuNtu ol_AN DEFTER DosYA VE xAYlTtAR
1.Üye kayıt fişleriıedu"fteri.i|e,ç|kış bildirami,

2.Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar defterleri
3.Ge|en ve giden evrak ile zimmet defteri,

4.Aidat, yevmiye, döküm defteri ve defter-i kebir defterleri ve bunlarln tutulduğu dosyalar.
- -*--t!r*.

," _-4l_

MADDE 67 -YöNErıcl, uzMAN vE PERsoNEtE öDENEGEX ÜCRET, TAZM|NAT, YoLtUK VE

HARclRAHl_ARlNlN MiKTARı.ARlNlN BELlRtENME EsAstARl

1.sendika yönetacive uzmanlarının ücretleri, Genel Merkez Genel kurulunca belirlenir.
2.Ücretler işkolunda çalışan en yüksek sendika üyesinin ücretinden fazla olamaz.
3.Sendika yönetiçil€üi$]ı"hizmet_ta3minatları,

kıdem tazminat| tavan sınIrınI aşamaz.

9.BötÜM
MADDE 68- T{Jzüx DEĞişiKtiĞi
'-._.--.rf|.!?.9,'1

Sendikanın feshi veya bir başka sendika ile birleşmesi halinde uygulanacak esaslar

§

--"i,al.,

1, Tüzük değişikliği sendika Merkez Genel kurulu'nun
üye/delege tam sayısının salt çoğunluğunun
oyu ile yapılii.

re

2. Fesih ve tasfiye halinde karar; Merkez Genel Kurulu'nun

üye/delege tam saylslnln sa|t

Çoğunluğunun oYu ile alınır. Bu durumda sendikanın taşınIr ve taşınmaz malları (Türkiye
insan Hakları
Vakfı)'na bağışlanır.

MADDE 6ü Ko'frFTEğm3İoNA'KAİıtMA,
EsAstARı itE ltcltl HÜKÜMtER

utusıARARAsı KuRutuşuARA üyE otMA vE AvRıLMA

Genel merkez genel kurullunun üye tam saylslnln 2/3 yeterlilik oyu ile sendika
konfederasyonlara ve
uluslararası kuruluşlara üye o|abilir veya üyelikten ayrılabilir.
MADDE 70- sENDlxaııııı
.-----lİFtF---

xuRucuıenı
...6|_

AD_soYAD

T.c. No

EĞiTiM

MEsLEK

ADREs

Mazlum Oruç

18917194156

ortaokul Mezunu

Garson

Ahmet Ysevi Mah. Takat

sok, No:7 Kapl

No:2

sultanbeyli/lsT

Yusuf Turan

Umut Doğan

sedef özer

75t72042660

297ML2407o

10349559916

üniversite
Öğrencisi

üniversite
Öğrencisi

Llse Mezunu

Garson

Yeni (ahraıhan

Mah,

Polat cad, No:39 Kapı

No:5 osmangazi/Bırrsa

servis komisi

Garson

Gazl Mah.

1415
Kapl
s,Jltan8azi//lsT

Noi4

lnönü Mah.
sok. Özdemir

sok.
No:5

LeYlaklar
Blok

B
No:20 Kapl Noi2

Ataş€hir/|sT

Candaş İşcan

10343551350

Üniversite Öğrenci5i

Bar servis e|emanı

Gaıi Mah.

No:4

1415

(apl

5oı.
No:5

sultan8a.i/lsT

yılmaz coruk

ErkinBarlnGöylüler

7072.E ,.

47302388634

Lise Mezunu

Üniverslte Öğrencisi

Ahmet Yesevi
Bar servis elemanı

Garson

Mah.

Nedve sok. No:3 lç XaPl
No:4 sultanbeyli/l5T

lçerenköy Mah. P.oi Dr
Necnettin Erbakan cad,
Kuve|oğlu Apt. glok

No:9G92

lç

Ataşehir/lsT

#%

XaDl No:5

