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BlRLEŞ lK EM EKLiLER SENDiKASl

ANA TÜZÜK

MADDE 1: SENDiKANlN AD1,1VERKEZi ve ADRESi

Sendikanın adı "Birleşik Emekliler Senclikası" olup, kısa adı EBS'dir
istanbuldaıjı,r_Apr,eşi._]l.ı Ş]'lİ$*l',rr,,l,"'_\ , : Kartal /ISTANBUL
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MADDE 2: Birleşik Emekliler Sendikasıj yaşanılarının en genç çağlanndan başlayarak bugüne ;

kadar hizmet Vermiş emekliler, ÇALlŞAN EMEKLiLER Ve Uzantlslnda,
yaşlılık aylığı a lanlar,özel sigorta
emeklileri,dul ve yetim aylüğı alanların; emekli sandığı ve tarım sigortası emeklilerjnin ;

ekonomik, demokratik,hukuksal , sosyal hak ve çıkarlannı koruyup geliştirmeyi ,buna engel ;

teşkil edecek her türlü antidemokratık uygulamalara karşı örgütlülük ve biIinç içinde ;

demokratik yöntemler yoluyla mücadeleyi amaçlar.

tsirleşik Emekliler Sendikasına katllırla gönüllülük esasına dayanır. Çalışıp. çalışmadığına
lıakılmaksızın:

Dul ve yetim olanlar,

MalLl durumda olan la r,

Sosyal sigortaIar KurumUna bağlı olanlar,

Bağ-Kur' a bağlı olanlar,

Eınekli Sand ığın a bağ|ı olanlar,

TarIm sigo rtasl emeklileri,

Yaşlılık ay|ığı alan lar,

EmekliSandığı veya özel emeklilik kurı.:mlarından emekli aylığı alanlar sendıkamıza üye ;labilir

Birleşik Emek|iler Sendikası; ırk,cinsiyet, in anç,din,mezhep,renk,dil ve siyasi farklıl klara ;

bakılmaksızın herkese eşit davranır ve herkesin aynı haklardan yararlanması için nücadele ,

eder, Bilgi birikimi ve deneyimi son derece zengin olan emeklilerin evrensel temel hak ve ;

özgürlüklerini korUr, Tüm evrensel anlaşn,a, sözleşme ve yargı kararlarına sahip çıkarak ;

üyelerinin sendikal hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyacağına inanır.

Birleşik Emekliler sendikasl demokrasiye ve insan haklarlna dayalı özgijr,eşit ve barışçıl bir ;

ortamda birlikte yaşamayl; değişik etnik kökenlerden kaynaklanan kültür Çeşitliliğüni ortak ;

toplumsal zenginliğimiz sayarak, siyasi partilerden bağımsız, hep birlikte kardeşçe ve insan ;

onuruna yaraşır bir yaşamı egemen kılmak için çalIşır.

Birleşik Emekliler Sen nd ika larl nin.hakll ialeplerin e destek Verir,
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dayanışma içinde olur.

Birleşik Emekliler sendikası ülkede ve sendika içinde çoğulcu, katılımcı, yasakların olmadığı
bir demokrasiyi ve yönetim anlayışını benimser. sendika içinde "Tabanln söz ve karar sahibi
olması" ilkesi doğrultusunda en alt kademeden en üst kademeye kadar sendika çi
demokrasiyi işletir ve tabanln karar alma organlarında yer almasını sağlar. sorulları eleştiri
Ve özeleştiri temelinde çözümlemeyi temel ilke ve görev edinir.

BirleŞik Emekliler Sendikası çevreci planlama,temiz hava simülasyonunun arttırılması,yeşilin
ve mavinin korunması için çalışmalar yapar, görüş bildirir. Emeklilerin sağlıklı, huzurlu ve
refah içinde insanca yaşamasını amaçlar. Birleşik Emekliler sendikası;hak arama yollarının
sonuna kadar açık olduğu,toplumsal denetim mekanizmaları işIeyen,çoğulcu katılımcı ve
sağlıklı bir demokrasiyi benimser ve ulusal gelirdeki paylaşımın emek|iler lehine
düzenlenmesini amaçlar.

Birleşik Emekliler sendikası mali ve sosyal hakların belirlenmesı için sendikalar yasasInln
öngördüğü %'l'lik üye yeterlilik (baraj) sayısına ulaştıktan sonra, emekliler adına toplu
sözleşme ortamında pazarlık yapmayı amaçlar,

MADDE 3: SENDiKANlN ÇALlŞMA KoNULARl ve iıxrırRi,

Birleşik Emekliler Sendikası; yasal dayanağı T.c Devletinin onayladığı Avrupa insan Hak|arı
sözleşmesi ile diğer sözleşmeler ve insan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin, iLo kararlarının,
uluslararası yargı kararlarının, siyasal Haklar sözleşmesi'nin oluşturduğu "Her ins;anın
sendika hakkı ve toplu pazarlık hakkı vardır" ilkesini baz alır.sosyal adaletsizliği cüzeltici,
ekonomik eşitsizliği azaltıcı ve yalnız kendi üyelerinin değil bütün emeklilerin,çalışan
emeklilerin,dulve yetimlerin,yaşlılık aylığı alanların,öze| emeklilik statüsünden emekli
olanlan n,bakmakla yükümlü olunan kimselerin,emekli sandığı emeklilerinin daha iyi yaşam
koşullarına kavuşturulması, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi ve ekonomik
şartlarlnln insanca yaşayabilecekleri düzeye yükseltilmesi için mücadelesini örgi]tlenerek
sağlamayı amaç edinir

a) Birleşik Emekliler sendikası; bütün emekliler, ölen emeklinin eş ve çocukları, ernekli maaşı
alıp da geçinemediği için çalışmak zorunda kalan çalüşan emeklilerin örgi]tlenmesini amaçlar
ve sendikalar yasasındaki %1'lik üye sayısına ulaştlğlnda işveren olarak sosyal Gıivenlik
kurumu ve ilgili bakanlık ile emekliler adına toplu pazarlık yapar. Toplu sözleşme imzalar
,sendika üYelerinin sendikal amaçlar doğrultusundaki mücadelesinde hak ve çıkarlarının ihlal
edildiği her durumda her tüdü demokratik ve meşru mücadele hakkını kullanır.üyeleri ve
mirasçılan adına hukuksal girişim ve yardımda bulunur.

b)BiIinÇli bir üye topluluğu ve kamuoyu yaratmak amacıyla kültürel,sanatsal,eğitsel toplantılar,
şenlikler,saİon ve açık hava toplantllarl ve benzeri etkinlikler düzenler; amaçları
doğrultusunda sosyal etkinliklerde bulunur.Gazete,dergi,kitap,ajans, bülten,radyo ve
televizyon gibi yayln organı çıkarır ve kurar.

c)kadın üyelerin emeklilik yaşamında ve sendikalı etkinliklerde kadın olmaktan kaynaklı
sorunlarına Çözüm üreterek haklar elde etmeleri iÇin olanak sağlar.Sendikanın he.
kademesindeki seçimlerde en az "/"4o kadn kotası uygular, kadln adayln çıkmadığı
seçimlerde kota aranmaz. sadece kadın üyelerin sorunlarına çözüm için çalışma kurulları ve
komisyonlan oluşturur.

nin bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunınası amacıyla sağ lık, huzur
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mahkemelerde dava açma hakkı vardır. Mahkemenin kararı kesin karardır

/ADDE 6 UYE oLUNACAK YER : Sendika üyeleri ikametgah ettikleri il ya da ilçeoeki şube ya

da temsilciliğin üyesidir. Emeklinin bulunduğu İl ya da ilçede şube ya da temsilc lik olmaması
durumunda üyelık başvurusu, merkez yürütme kurulunun belirlediği ulaşımı coğıafi açıdan en

yakın şube ya da temsilciliğe yapılır.

MADDE 7 ÜYEL|ĞiN NAKL| : Bir şube ya da temsilciliğin alanında ikametgah ederken başka
bir şubenin ya da temsilciliğin ikametgah alanına taşınan üye,30 gün içinde yeni ikametgah
adresindeki şubeye ya da temsilciliğe başvurarak naklini ister. Üyenin yazı|ı nakil talebi yaptığı

şubenin isteği üzerine, eskı şube üyelik formunu ve diğer bilgilerini yeni şubeye gönderir.Bu
durum merkez yürütme kuruluna yazı ile bildirilir, üyenin başvurması durumunda ilgıli şubeler
bu işlemi kendi aralarında yaparlar. Üyeliği nakil edilenlerin eski şube kurullarında görevi
varsa, şube kongresine kadar bu görevlerine devam ederler,

MADDI- 8 UYFl lK TEN AYRlt MA

a,) Üyeler yazılı bildirimde bulunarak üyelikten aynlabilir.

b,)Üyelikten ayrılmak isteyenlerin dilekçesi sendika görevlisi tarafından alınır ve:ılındığına
ilişkin bir belge üyeye verilir, Ayrılma sendikaya başVUrU tarihinden başlayarak'l ,)y sonra
qeçerli olur.

MADDl- 9 Üytı iĞirı soNA FRMFSl:

a.) Üyenin ölümü

b.) Üyenin istifası

c.) Yetkili organlar tarafından üyelikten çıkarılma hallerınde gerçekleşir

MADDE 10 UYEL|KTEN ÇlKARMA

a.)Sendikanın amaç ve ilkelerine ters düşen davranışlarda bulunan, tüzük hüküm,erine aykırı
davranan veya yönetmeliklere Uymayan, organ kararlarını yerine getirmeyen, getlımemekte
direnen, sendikayı kamuoyu önünde küçük düşürecek eylem ve davranışlarda bu unan, üyeler
arasında birlık ve dayanlşmayı bozan, üye ve yöneticiler, Merkez Yürütme Kurulunun yazılı
istemi üZerine, Genel Merkez Disiplin KUrUlUnca Verilen üyelikten çıkarma kararın n Genel
KUrulca onaylanmasl sonUncUnda uyelikten çıkarılır. Yargıya başvurma hakkl sak ldır.

b.)Genel Merkez Dısiplin Kurulu taraflndan sendika üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına
karar verilen üyenin üyeliği, Merkez Disiplin Kurulu kararından itibaren yargl karar sonuna
kadar askıya alınır ve üyelik hakIarını kullanamaz, varsa sendika organlarındaki gorevleri

kendiliğinden sona erer.

Hakkında üyelikten geçici çıkarılma kararı verilmiş olan üyenin üyeliğinin askı siıresi, Merkez
Disiplin KurulunUn üyelikten geçici olarak çıkarılması kararındaki süreyle sınır|ıdır

c.)Sendika para ve mal varlığı ile ilgili hırsızlık, yetkiyi kötüye kullanma, dolandırıc llk Ve rüşvet
fiillerinden birini iŞ|eyen ve bu suçu yargı organlarlnca sabit görülen üye veya yöneticilerin

sendika üyeliği sona erer.

d.)Merkez Disiplin Kurulu,lvlerkez Yürütme Kuruiunca görevde kalmaları sakıncalı
görülüp,tedbiren görevden el çektirilerek kurula sevk edilen temsilcilik,şube ve,merktz organ
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Birleşik Emekliler sendikası, sendika amacına uygun uluslararası kuruluşlara genel kurul
delege sayısının ?/3'ünin kararıyla üye olabilir ya da üyelikten çekilebilir.

MADDE:,l3_BiR BAŞKA SEND|KAYLA BiRLEŞME Ve KAT|LMA:

sendikanın bir başka sendika iIe birleşmesı veya başka bir sendikaya katılması ya da başka
bir sendikanın sendikaya katllmas| için sendika genel kurul üye tam saylslnın 2/3 \.jnün onayl
ile mümkündür. Birleşme ya da katılmanın gerçekleşebilmesi diğer sendikaların genel
kurullarında bu yönde bir karar verilmiş olmasına bağlıdır.

MADDE"] 4_PLATFoRM LARDA YER ALMAYA Ve AYR|LMAYA KARAR VERME:

sendikanın amaçları ile ılgisi bulunan ve yasal olan başka sendika, dernek,vakıf ve benzeri
siviltoplum kuruluşlarıy|a ortak bir amacl gerçek|eştirmek üzere, genel kurul karaıı ile
platformlar oluşturur o p|atformlara katılır velveya ayrılır,

üyelerınden boşalan görevlerin uzun süre boş kalmaması için, soruşturmayı dosyanın kurulailetilmesinden itibaren 30 gün içinde sonuç|andırır.

MADDE 1-1 KONFEDARASYoN üYEL jĞi]

Birleşik Emekliler sendikası BFs konfederasyona üye olması ya da üyelikten ayrı ması genel
kurul delege tam sayısının 2/3'ijnijn onay| ile mümkündür.

MADDE:-l2_ULUSLARARASl SENDiKAL ÜST KURULUŞ ÜYELjĞi

MADDE:1 5 TUZEL KiŞiLiK

Tüzel kişilik genel merkeze ait olup şubeler ve temsilcilikler genel merkez adına gr,rev y6p61
ve verdiği yetkiyi kullanırlar.

MADDE.16 GENEL MERKEZ ORGANLAR|

A.) Zo runIu organlar.

a.) Genel Merkez Genel Kurulu,

b.) Genel Merkez Yürütme Kurulu.

c.) Genel Merkez Denetleme Kurulu-
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d.) Genel Merkez Disiplan KurUlu.

B,) Danışma Orqanları.

a.) Danışma Ku ru lu,

b.) Genişletilmiş Danışma Kuru lu

MADDE:1 7_MERKEZ GENEL KURUtUNUN oLUŞUMU

a.) Genel Merkez Genel Kurulu endikanın en yetkilı karar organıdır,

b.) Genel kurul mahalle temsilcileri (delegeleri) temsilcilik vasfını kazanmış mahalle

temsilcılerinden oluşur, Genel Merkez Yürütme Kurulu,Genel Merkez Denetim Kurulu,Genel

lüerkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri, şube sözcüleri ve bölge temsilcileri doğal delege olarak
genel kurul delegesi sayılır.

c.) Genel kurulda oy kullanacak temsilcilerde (delege) ve doğal temsilcilerde (de ege) üyelik

aidatını ödemiş olması şartı aranır. Temsilcilik vasıflarını kazanmış her mahallecen bir

temsilci oy kullanır. Genel kurul ile ilgili yapılacak itirazlar genel yürütme kurulunı:a 5 iş günü

içinde karara bağlanır, Ve taraflara genel kuruldan 15 gün önce bildirilir.

MADDE:,l8_MERKEZ GENEL KURULUNUN ToPLANl,,4A VE ÇALlŞMA YÖNTEMi

a.) olağan Genel Kurul en geç 3 yılda bir Genel Merkez Yürütme Kurulunun belirleyeceği
yer,gün Ve saatte toplanlr.

b-) Olağan Genel Kurul gündemi mahalle temsilcilerinin de görüşü alınarak Geneü Merkez
Yürütme Kurulunca hazırlanır. Olağan genel kurulun gündemli toplantı yer,gün ve saati ile

delege listesi çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantlya ilişkin h!ısuslar

olağan genel kurul toplantısından en az ] 5 gün önce yetkili seçim kurulu başkan ığına yazılı

olarak bildirilir, Ulusal bir gazete ile ilan olunur. Olağan genel kurul bir defadan fazla
erteIenemez.

c ) Olağan Genel Kurul temsilci (delege) tam sayısının salt çoğunluğu iie toplanır llk

toplantlda yeter saylsl sağlanamazsa en geç 15 gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantlya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. iki genel kurultopIantlsl arasındaki döneme ilişkin
faaliyet ve hesap raporu, genel denetim raporu Ve disiplin kurulu raporları ile gelecek döneme
ilişkin tahmini bütçe önerisi olağan Genel Kurula katılacaklara toplantl tarihinden en az 15

gün önceden bildirilir,

d,) Olağan Genel Kurul, genel yazman (genel sekreter) tarafından açılır. Genel yazmanın

olmaması durumunda Genel Yürütme Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır, Genel kurulu

açan genel kurul, Divan Kurulu seçimini yaptırır.

e.) olağan Genel Kurul Divan Kurulu. Genel Kurulca açık oyla seçilen bir başkan, ıki başkan
vekili ve iki yazmandan oluşur. Genel Kurulca allnan bütün kararlar tutanakla tesl)it edilip,

Divan Kurulu üyelerı tarafından imzalanır.

rini yazlIı istemi halimsilci (delege) veya üyelerinf.) Genel kur ulda hazır bulunan iell,, 
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evi,rehabilitasyon merkezleri ile lokaller,spor ve dinlenme tesisleri kurulması için gerekli
girişimleri ve çalışmaları yapar,

e)sendikanın maddi olanak|arı dahilinde üyelerlne sendikal eğitimler verebilmek amaclyla
gelirlerinin en az %'] 0'u oranında eğitim fonu olu şturur. ihtiyaç hallnde bu oranı artırabilir.

f)Demokratik ve meşru haklarını kullanırken deprem, sel ,yang n gibi doğal afetle.de zarara
uğrayan üyelerine dayanışma fonu kurarak yardım eder.

g.)Sendika içinde demokrasinin işlemesi için, söz ve karar mekanizmalarının üyeden
baŞlayarak yayıldığl, üyelerin eleştiri ve öneri haklarının korunduğu, bu haklarını k..ıllandığı için
üyelerin cezala ndırılmadığı eşitlik ilkesi esas alınır.

h.)Üyelerin sosyal aktivitelerini sürdUreceği dernekler ve vakıflar kurar,

l.)sendika bilincini geliştirmeyi, dayanışma ve birliği pekiştirmeyı amaçlayan çalışmalar yapar

j.)sendika ve siyaset ilişkisindeki hatları kalın çizgilerle çizen, siyasetten bağımsı,ı ancak
üyelerinin hakları ve talepleri doğrultusunda politikalar belirleyen, bu politikalan ö.gütlü gücü
ile iktidar partilerine uygulatmayı amaç edinen bir yapı içindedir.

k,)imkanları doğrultusunda üyelerinin faydalanacağı sosyal tesisler,lokaller, send kanın
kullanacağı bÜrolar gibi taşlnlr Ve taşlnmaz mallar satln allr,

l) Yasalardan doğan yetkiyi üyelerinin çıkarı iç|n tüzel kişi olarak kullanır.

m.)Engellilerin daha rahat yaşaması için çözümler üret|r Engellıler komisyonu oluşturur.

Komisyonun önerileri doğrultusunda çalışmalar yürütür.

lVADDE 4 ÜYELiĞE KABUL: Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olanları, çalışan
emeklileri,dul ve yetimIeri,yaşlılık aylığı alanları, tarlm çiftçi sigortaslndan emekli ınaaşı
alanları,emekli sandığına bağlı emeklileri, malullük ay|ığı alanları, özel sigortadan emekli
olanlan, ölen emeklinin eş ve 18 yaş üstü çocuklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin ve başka bir
nitelik aramaksızın üyeliğe kabul eder.

MADDE 5 : ÜyıriĞiı.ı KAZANlLMAslNlN KOŞULLAR|

a,)sosyal Güvenlik kurumundan ve özel sigortadan emekli,çalışan emekli,dul ve yetim maaşı
alan,yaşlılık aylığı alanlar,tarım ve çiftçi sigortasından emekliolanIar,malullük aylıılı
alanlar,emekli sandığı,ölen emeklinın hak sahibi olan eşı ve 18 yaş üstü çocukları olarak
emekli maaşı alıyor olmak.

b.)Kimlik bilgilerini doldurup imzaladığı üye kayıt fişini sendikaya vermek.

c.)Merkez yürütme kurulunca üyeliğe kabul edilmek

d.)Tüm bu aşamalardan sonra üyelik başvurusunu alan şube veya temsilcilik,3 nüsha olarak
doldurduğu üye formunu kabulü için genel merkez yürütme kuruluna gönderir.Meıkez
yürütme kurulu ise üyeliğe kabul edilen üyenin üye kaylt fişinin onaylanmlş bir nüshasını
şubeye ya da temsilciliğe gönderir,

e.) Uyelik başvurusu sendika taraflndan en çok 30 gün içinde redded
kabul edilmiş sayılır. Haklı bir gerekçe gösterilmeden üyeliğe kabul e

ilmediği takdırde üyeliğe
dilmeyen üyenin ya da
için de malpIlhak sahibi kişinin, kararın kendis
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gündeme ilave yapılır.

g.) olağan Genel kurul toplantlslnln, gündemdeki konular dikkate alınarak 1, Gün akşamlna
kadar görüŞmeler bitecek ve bir sonraki gün 09.00 -] 7,00 saatleri arasında organ seçimleri
yapılacak şekilde düzenlenmesi zo ru nludur.

h,) Genel kurulda yapılacak organ seçimleri adaylık başvuruları, Genel kurul Diva1 kurulu
tarafından, görüşmelerin biteceği 1. gün sonu alınır ve organların asll ve yedek acjaylarlnln
tamamlnln Genel kurul kararına uygun, isimlerin ayrl ayrl veya birleşik olarak yaz,], oüdugu
liste hazırlanarak Başkanlık kurulu tarafından mühür|enmek üzere ilgili seçim ku-ulu
Başkanına teslim edilir.

i-) Olağan Genel Kurulda organların seçimi gizli oy açık sayım esasına gore yapılıı,

j.)Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilenIer bir dönem 3 yıl ile sınırlıdır,

peş peşe ikinci dönem aday olamaz ancak bir dönem aradan sonra tekrar aday o abilir.

Bjr dönemi tamamlayamayan olağan Genel kurula 1 yıldan fazla süre varsa-i dönem şartı
aranmaz.

lVADDE:19_0LAĞAN GENEL KURULUN GÖREV ve YETKiLERi:

a.) Gündemi onaylar öneri varsa ekleme yapar.

b)Genel kurul temsilci (delege) tamsaylslnln 2/3nin onayı ile tüzükte değişiklik yapar.

c.) Genel kurul temsilci (delege) tam sayısının 2/3'nin onayı ile konfederasyona üye olmaya
veya üyelikten ayrılmaya karar verir,

d.) Genel kurul temsilci (delege) tam sayısının 2/3'nin onayı iIe uluslararası kurulu:;lara üye
olmaya veya üyelikten ayrılma kararı verir,

e.) Genel merkez organlarının sundukları raporları görüşüpkKarara bağlar.

f,) organları aklamak, aklamadığı organlarla ilgili yasal işlemler başlatmaya karar verir.

g,) Genel Disiplin Kurulu kararlarını görüşüp karara bağlar.

h-) Gelecek döneme ait bütçeyi görüşüp karara bağlar.

i.) Şube ve temsilcilik açmak iÇin Genei Yürütme Kuruluna yetki verir.

l.) sendika merkezinin bir ilden diğerine naklinde genel kurul delege tam sayısının 2/3 nin
onayı ile karar verir

j) Taşınmaz malların alım, satımı ve üzeri
Merke7 Yürütme Kuruluna yetkj verir,

k.) Üyesi bulunduğu ulusal ve uluslararası

l-) Genel kurul temsilci (delege) tam sayısı
sendika ile birleşmeye ya da ayrılmaya kar

nde ayni hak kurulması ve kaldırılması ic n Genel

üst kuruluşlara ve kurumlara delege seçer. ..

nın2/3'nin onayı ile aynı amaca yönelik kurulu
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m.) Ana tüzijğe UygUn öneriler hakkında kararlar alır ve organIara yetki verir,

n,) Genel kUrUl temsilci (delege) tam saylslnln 2/3'nin onayı ile sendika tüzel kişiliğine son
Verir.

o.) sendikanın genel politikasl ile ilgili kararlar allr ve bu kararları uygulamak üzeıe Genel
lMerkez Yürütme Kuruluna yetki Verir.

p.) yasa ve tüzük uyarlnca genel kuruica yapılması gereken diğer görevlerini yerl,ıe getirir

r.) sendika merkez ve şubelere sendika çalışanlarının ücretlerini yolluk ve harcırahları için
Genel l,,4erkez Yürütme Kuruluna yetki Verir,

MADDE:20 oLAĞANÜsTÜ GENEL KURUL

Merkez YÜrÜtme KUrulu veya Merkez Denetim Kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar ile
ya da son olağan genel kurul delegelerinin en az ol"20'nin yazılı ve imzalı Çağrlsl üzerine genel
kurul toplanlr, olağanüstü gene| kurul kararı, başvuru tarihinde itibaren en geç 60 gün içinde
Merkez yürütme kurulu taraflndan yerine getirilir. olağanüstü Genel kurul tek güııdemle
toplanır. Gündemin değiştirilmesi önerilmez, olağanüstü kurulda üst kurul temsi ci (delege)
seçimi yapllamaz. Bir önceki o|ağan kurulda seçilen temsilciler (delegeler) dönen] sonuna
kadar görevini sürdürür. olağanüstü genel kUrUl talebi olağan genel kurula 6 aydan az
kalmışsa genel kurul yapılamaz.

MADDE: 2-1_GENEL il/ERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN oLUŞUMU:

Merkez yürütme kurulu, genel merkez Genel kurulu taraflndan sendika üyesi mahalle
temsilcileri (delegeleri) arasından gizli oy açık sayım esasına göre seçiIen tek deıecelı
seçimin (başkan ve genel sekreter) olmadığı 9 üyeden oluşur. Merkez yönetim külruluna asil
üye kadar yedek üye seçilir. 9 kişilik Merkez yürütme kurulu seçilebilmek için geçerli oy
saylslnln salt çoğunluğunu almasl gerekir, Bir turda salt çoğunJuğun oyunu alamayan adaylar
2 Tur seçimleri ile salt çoğunluk aranmaksızın en fazla oy alanlar seçilir. seçilen 9 kişilik
Merkez yürütme kurulu kendi arasından bir sözcü (başkan), bir yazman (sekreteı), bir
örgut|enme sorumlusu, bir mali işler sorumlusu ve dlğer organ sorumlularını bellr er tek
dereceli seçim olmadığından yönetim kurulu kendi içinde yaptlğı görevlendirmele.i istediği
zaman değiştlrebilir. Mazeretsiz olarak yürütme kurulu toplantllarlna art arda 3 kez
katılmayan merkez yürütme kurulu üyesinin yöneticiliği düşürülür. yılda 5 kez toplantllara
katllmayan kurUl üyesinin de yönetici|iği düşürülür.

MADDE: 22_GENEL MERKEZ YÖNET|M KURULUNUN GÖREV BoLÜMÜ Ve ÇALlŞMA
YoNTEM l

Genel Merkez yürütme kurulu genel kuruldan 1 hafta sonra Genel Merkez yürütme kurulu
üyelerinın tamamlnln katılımı ile yapacağı ilk toplantlslnda kendi arasında görev dağılımı
yapar. Kendi aralarından bir yönetim kurulu sözcüsü (başkan), bir yazman (genel :;ekreter), bir
mali işler sorumlusu, bir örgütlenme sorumlusu, bir eğitim araştlrma sorumlusu, bir genel
hukuk ve TopIu sözleşme sorumIusu, bir sGk ve Dış ilişkiler sorumlusu, bir basın ypyın halkıa
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ilişkiler,sendikanın internet sayfaları sorumlusu, bir kadın çalışmaları ve engelli çalışmaları
sorumlusu. Sendika uzmanlık birimlerinin hangilerinin ilgili sorumlulara, yazmana ve Sözcü

bağlanacağını belirler. Merkez yönetim kurulu sözcük kurul üyesi (başkan) taraflndan en az

ayda bir kez toplanır, Sözcü kurul üyesinin yokluğunda kurul yazmanı (genel sekreter)

öncülüğünde toptanır, sözcük kurulu üyesinin veya yönetim kurulunun çoğunluğılnun istemi

ile her zaman toplantı yapılabilir. Alınan kararlar karar defterine yazılır. Toplantıy.l katülanlar

taraflndan imzalanır. Karara muhalif olan kurUI Üyelerinin muhalefet gerekçeleriniyazmak

suretiyle karar defterini imzalar.

MADDE: 23_GENEL MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN GoREV VE YETKlLERl:

Genel Merkez yürütme kurulu, sendikanın genel kuruldan sonra en yetkili karar ve yürütme

organıdır, Genel merkez yürütme kurulu sendikayı tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde
yönetir.

a,) Genel kurul kararlarını uygular

b,) Sendikayı üçüncü şahıslara kurum ve kuruluşlara karşı temsil eder.

c.) Sendikanın amaçları doğrultusunda genel politika ve programlar saptayarak §ube

kurullarının onayına sunar şube kurullarının önerileri doğrultusunda çalışmalar yapar,

d.) sendikanın gelir, gider hesaplarına ilişkin işIemleri, şube kurullarında görüşü ve önerileri

alınarak üye ödentisi nin topIanmasl yöntemlne karar verir,

e.) sendikanın amaç ve iIkelerinin gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar yapar Emeklileri

ilgilendiren her türlü konu ve olaylar hakkında karar alıp bunları uygular ve uygulanmasını

sağ la r.

f.) Genel kurulun ve tüzüğün belirlediği yetkiler çerçevesinde yeni şube açmak y,ı da

kapatmak Ve birleştirilmesine karar verir şubelerin tüzük hükümlerine göre sınır arını belirler.

q,) Ölüm, istifa, nakil, disiplin cezası ve benzeri nedenlerle Şube kurulu sayslnln azalmasl,
yedek üyelerle tamamlanamaması olanağının kalmaması ve bu nedenle toplant

çoğunluğunun yitirilmesi halinde Şube Geçici yürütme kurulunu şube temsilcilerinin görüş ve

önerilerini alarak görevlendirmeye karar verir. Şube Genel Kuruluna 6 aydan az zaman

kalmışsa Şube Geçici yürütme kurulunun şubeyi olağanüstü genel kurula götürınesini sağlar.

Ücretli yöneticilik yapacak görevliler genel kUrUl temsilcileri ile birlikte belirlenir,

h,) sendika yönetim kurulu ile genişletilmiş şube kurullarını toplantlya çağlrlr. Toplantlnln yer,

gün Ve saati ile gündemine hazırlar.

l.) Tüzüğe aykırı davrananları gerektiğinde genel disiplin kuruluna sevk eder. Herhangi bir

yönetim kurUlU üyesi kendisi ile ilgili kararln allnacağl yönetim kurulu kararına katılamaz.

Disipline sevk edilen kişinin saVUnma tutanağl da disipIin kuruluna iletiler veya disiplin kurulu

disiplin kuruluna sevk edilen kişilerin ister savunma tutanağl alınmadan herhangi bir ceza
verilemez. Ancak disipIine sevk edilen kişi savunma tutanağlnln istenmesine rağmen

savunmasını vermez ise Disiplin Kurulu gerekli kararı alır,

i.) Tüzük ve yönetmeliklere aykırı dav

ğmen tanım/makt
ranan, organ kararlarını ve tüzüğü tantmayan, uyarı ve

a ısrar eden, üye Ve yöneticileri gerektiğinde disiplin,nİJ,
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kuruluna sevk eder.

|.) Eğitsel ve kültürel çalışmalar yapar,

k.) Sendika üyeleri adına toplu sözleşme imzalar, protokol veya anlaşmalar yapa..

l,) Sendikanın gelirlerini sendikanın amacı ve üyelerin çıkarı doğrultusunda kullanır. Gelir,
gider bilgilerini Genel Şube Kurulları ile paylaşır.

m.) Faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli zorunlu harcamalar yapar- Sendika adına hesap
açar, Hesaptan para çeker veya çekmek için görevlilere yetki verir.

n.) Sendikada uzman personel çalıştırır, bunlara verilecek ücret ve sosyal hakları belirler,
uzmanlık birimleri oluşturur, çalışmanın özelliklerine göre bürolar oluşturur.

Seçilmiş genel yönetıciler ve şube yöneticileri gönüllülük esasına göre çalışır,. m,raş almaz.
Sadece sendikal çalışmalarda konaklama,yemek,yol ücreti gibi harcırahları karşı anır.

o.) Taşlnlr, taşınmaz mal satın alır veya kiraya verir bey bu konularda her türlü tasarrufta
bulunarak, şUbe Ve temsllciliklerin ihtiyacl olan demirbaşları bu birim|ere devrini vapar.

p.) Sendikanın olağan ya da olağanüstü genel yürütme kurulunu toplantıya çağır r, olağan
genel kurulun gündemiyle yer, gün Ve saatini belirler. Çalışma dönemine ait faaliyet Ve kesin
hesap raporunu hazırlar. Genel kurula katılacak temsilcilere raporu süresinde ulaştırır,

r.) Ulusal ve uluslararası sendikal kuruluşlar ve bağlı bulunduğu üst kuruluşlar taıafından
organize edilen toplantllara Birleşik Emekliler Sendikası adlna kattlacaklarl tespit eder.

s.) Sendikanın temsilcilik, Şube ve Merkez Genel Kurullarının ,tüzüğe uygun şekilde takvimini
belirler. Genel kurulların tüzüğe uygun yapılmasınıtakip eder ve sağlar.

t.) Genel Merkez Yürütme Kurulu üye sayısı ayrılmalar veya başka sebeplerle yeoeklerinin de
göreve gelmesinden sonra Üye tam saylslnln yarısından aşağl düşmesi halinde nevcut
yönetim kurulu üyeleri veya Merkez denetleme KurulU taraflndan bir ay içerisinde genel
merkez genel kurulunun toplanması için çağrı yapar, Gerekli hallerden Sendikanın bağlı
bulundu bir üst kuru}uş varsa yardım ister.

MADDE: 25_MERKEZ DENETLEME KURULUNUN 0LUŞUMU:

Genel Denetleme KurulU, Genel Merkez Genel Kurulunun sendika üyeleri arasınd,:n seçtiği 5
asıl üye, 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Denetleme Kurulu seçimlerden itıbaren en geç bir
hafta içinde en yaşlı üyenin öncülüğünde toplanır. Üyeler arasından bir kurum sözcüsü ve bir
yazman seÇer. Genel Merkez Denetleme Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olması
durumunda, yedekler arasından en çok oyu alan asıl üyeliğe çağrılır.

MADDE: 26_GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETK|LERi

a,) Genel Merkez Denetleme Kurulu Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe,
genel kurul kararlarına, harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler.

b.) Genel Merkez Denetleme Kurulu, olağan denetlemeleri 6 ayda bir ve Genel kurul öncesi
yapar, Merkez yürütme kurulu'nun ve soruşturma nedeniyle merkez disiplin kuru unun isteği
ile olağanüstü denetlemede yapar.

etleme kurulu denetleme sonunda MeJJ
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toplandlğlnda genel kUrula, gerekli görürse soruşturma istemiyle Merkez disiplin kuruluna

rapor verir.

d.) Gerek görürse olağanüstü genel kurul önerisinde bulunur genel merkez Yürütme Kurulu bu

isteğe en fazla bir ay içerisinde cevap vermek zorundadır, Cevap vermezse yargı yolU açlktlr,

e.) Genel Merkez Yürütme Kurulunun istemi üzerine sendika şubelerini denetler, fenetleme
sonunda hazırladığı raporun bir nüshasını ilgili şubeye, bir nüshasını da Merkez yönetim

kuruluna verir. Gerek görürse şube olağanüstü genel kurultoplantlsı önerebilir.

f.) Merkez Denetleme Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır,

q.) Denetleme süresince ilgili evraklar ve dosyalar sendika dışına çıkarılamaz, Evrak ve

dosyaların bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.

MADDE: 27_GENEL MERKEZ DisiPLiN KURULUNUN 0LUŞUMU:

lvlerkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu taraflndan sendika üyeleri arasında,ı seçilen 5

asıl üyeden 5 yedek üyeden oluşur- Merkez Disiplin Kurulu seçimden sonra en geç bir hafta

içinde en yaşlı üyenin öncülüğünde toplanarak üyeleri arasından bir kurum sözci.sü, bir

yazman seçer. Genel merkez dısiplin kurulunda herhangi bir boşalma olması durumunda

yedekler arasından en çok oyu alan asıl üyeliğe çağrılır. Merkez Disiplin Kurulu üvelerinden

hakkında Disiplin Kurulu soruşturmas| açılan kurul üyeleri, kendileri ile ilgili disiplin dosyasının
görüşüldüğü kurul toplantısına katllamazlar. Bu durumda Disiplin Kurulu yedek listesinden ver
geçici olarak göreve çağnlır ve üye sayısı tamamlanarak dosya görüşülüp karara bağlanır.

MADDE: 28 GENEL MERKEZ DislPLiN KURULU GÖREV VL YETKiLERi:

a.) Merkez Disiplin KUrUlU tüzükte belirlenen amaç Ve ilkelere aykırı hareket eden niye ve
yönetıciler hakkında soruşturma yapar.

b,) Merkez Disiplin KUrUlU, hakkında soruşturma yaptığı üyenin savunmaslnl aldl(tan sonra,
gerektigörürse genel merkez, şube organ üyelerini görevden alma, uyarl, klnama, üyelikten
geçici çıkarma veya üyelikten kesin çıkarma cezalarından birini verebilir.

c.) Hakkında üyelikten kesin çıkanlma kararı vermiş olduğu üyelerle ilgili ha raporunu genel

merkez genel kuruluna sunar.

d,) Üyelikten kesin çıkarılma genel kurulun kararıyla gerçekleşir. Yargı yolu hakk saklıdır.
Üyelikten genel kurul karan ile kesin çıkarılanlar için tüzüğün 'l0. Maddesinin b flkrasl
hükmüne göre işlem yapılır.

e.) Merkez Disiplin Kurulu Merkez yürütme kurulu'nun ve şubelerin kendi disiplin kurullarının
istemi üzerine şubeler ile ilgili soruşturma yapabilir-

f.) Merkez Disiplin Kurulu her soruştUrma sonucunda Merkez yürütme kuruluna ve hakkında
soruşturma yapılan organ ve kişilere yazılı bilgı verir.

h,) Merkez Disiplin Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır.

MADDE: 29 DANlŞMA KURULUNUN OLUŞUMU:

a.) Danışma Kurulu genel yönetim kurulu sözcüsünün öncülüğünde, Genel Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri, denetim ve Di iplin kurulları üyeleri ile şube yönetim kuru lu sözcü erind\
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b.) Şubeyi temsilen Şube Yürütme Kurulu sözcüsü (başkan) katıImazsa yerine şube yazmanı
ya da şube yönetim kurulunun belirlediği bir şube yönetim kurulu üyesi katllır.

MADDE:30. DANlŞMA KURULUNUN GÖRtV VE YtTKiLtRi:

a,) Sendikanın genel politika Ve programlarl konusunda tavsiye kararlarl allr öner lerde olUnur

b-) Genel merkez organlarlnca alınan kararların şube ve temsilcilikler de uygulanına
durumunu değerlendirir.

c.) Şubeler ve temsilciliklerin dönem için çalışmalarını değerlendirir

d.)Şube ve temsilcilikler de ortaya çıkan sorunların çözümü için tavsiye kararları ,ılır ve
önerilerde bulunur.

e,) Merkez Yürütme Kurulunun istemi üzerine gerektiğinde olağanüstü Genel Kur.ll için
tavsiye kararl allr.

f.) Gündem konuları hakkında tavsiye kararları alır.

MADDE: 31_DANlŞMA KURULUNUN ÇALlŞMA ESASLARl:

Danışma Kurulu en az 3 ay en fazla 6 ayda bir genel Merkez Yürütme Kurulunun i;ağrısı ile
olağan, kendi üyelerinin en az üçte birinin çağnslyla olağanüstü toplanlr. Danlşma Kurulunun
olağan toplantı gündemi ise en az 10 gün önceden Danlşma KUrulU katlllmcllarına gönderilir.

MADDE: 32_GENişrıriLviş DANlŞMA KURULU:

Genişletilmiş Danlşma Kurulu Genel Yönetim KUrUlu sözcüsü öncülüğünde toplanır. Genel
l\ilerkez yürütme kurulu, Denetim ve Disiplin kurullan, şube yürütme kurullarından oluşur.

B_ÇALlŞlüA YÖNTEMi:

a,) Genişletilmiş Dan|şma Kurulu en az yılda bir kez Genel Merkez Yürütme Kurulunun
belirlediği yer, gün ve saatte yine Genel Merkez Yürütme Kurulunun belirlediği gündemle
toplanlr.

b.) Genişletilmiş danışma kurulunda ki görüşler tutanak altına a|ınır. Genel Merkez Yürütme
ku ruluna verilir.

c.) Genişletilmiş danışma Kurulu Sendikanın genel politikasının belirlenmesinde (jenel

Merkez yürütme kuruluna katk| sunar.

d.) Genişletilmiş Danışma Kurulu bir danışma organı olup görüşleri Genel Merkez Yürütme
Ku ruluna tavsiye niteliğindedir.

e.) Genişletilmiş danışma kuruluna genel merkez Yürütme Kurulu ihtiyaç duyduğunda
danışma kurulu toplantısına bilim adamı, uzmanlar ve alanında uzmanlaşmış hor:alar ve
eğitmenler çağırır.

MADDE: 33_sENDiKA YÖNETiClLERiNDE ARANACAK KoŞULLAR:

Uyelerin sendika organlarına seç ilebilmesi için, tüzük hükümleri çerçevesin
kümlülüklerini yerine getirmiŞ olmasl yetere olarak tüzükszü
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Yürütme Kurulu üyeliği iIe şube kurul üyeliklerine seçılenlerin seçildikten en fazla 3 ay
içerisinde mal beyanlnda bulunması gerekmektedir.

MADDE: 34_ŞUBELERl N AÇlLMASl

Şubeler Merkez geneI kurulunun verdiği yetkiye dayanarak Genel Merkez Yürütme Kurulu
tarafından genel merkeze bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde açılır. Büyükşehir ve illerde
bölge temsilcilikleri kurulur. Bölge temsi|cilikleri ılçeierde temsilci belirler ilçelerde belirlenen
temsilciler mahalle temsilcilerini belirler. Belirlenen temsilciler Merkez yürütme kuruluna
bildirilir, Merkez Yürütme Kurulu görevlendirmeleri yapar. Üye sayısı 250'nin altında olan il ve

ilçe temsılcilikleri, temsi|cilik, üye sayısı 250'nin üzerinde olanlar ise şube statüsıınde

çalışırlar. il Ve ilçe temsilciIikleri genel merkez Yürütme KUrUlU taraflndan coğraf konum Veya

ulaşım imkanları göz bnüne allnarak en yakın şube bağlanır. Her aşamadaki temsilcilik 3

kişiden oluşur biri baş temsilci diğer ikisi ise temsilci olarak çalışır.

^/ADDE: 
35_ŞUBE oRGANLARl

a.) Şube Genel Kuru lu

b.) Şube Yönetim kuru lu

c.) ŞUbe Denetleme KUrUlU

d.) Şube Disiplin Kurulu

ŞUBE DANlŞt\4A ORGANLARl

a.) Şube Temsilcıler Ku rulu

b.) Şube Genişletilmiş Temsılciler Kurulu

MADDE: 36_ŞUBE GENEL KURULLARl

Şube genel kurulları şubenin en yetkili karar organıdır ve şube genel kurulları şubenin üyeleri

ile yapılır. Şube olağan genel kurulunun gündemi, toplantı, yer, gün ve saati ile üye listesi

çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikınci toplantı için çoğunluk aranmaksızın katılan
üye|erin salt çoğUnluğu ile yapılır, Şube kongresinde üye aidatlnl ödeyen üyeler oy kuIlanır.

Şube olağan genel kurulun gündemi, toplantı, yer, dün ve saati ile oy kullanacak ı,ye listesı,
çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar olağa"ı genel kurul
toplantısından en az ] 5 gün önce yetkili seçim kurulu başkanlığına yazılı olarak t,ildirilir. Yere|
bir gazete ile ilan olunur. Olağan genel kurul bir defadan İazla geri bırakllamaz. Genel kurul
toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, genel denetim Kurıılu raporu
olağan genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az '1 5 gün önceden bıldırılir. Şubeler
genel kurullarından en aZ ] 5 gün önce dönem içinde toplanan aidat miktarınl ve haklarında
tüzüğün 9 ve 10. Maddeleri uygulananlar ayrıca belirtilmek üzere, aidat ödemiş ve ödememiş
üye listelerini ayrı, ayrı düzenleyip Genel Merkez Yürütme Kuruluna göndermek zorundadırlar.

Şube genel kurulları 3 yı|da bir yapılır. Şube Genel kurullan Genel Merkez genel kurullarından
en az2 ay önce genel merkez yürütme kurulunun belirleyeceğl seçlm takvimine göre toplanlr,

Şube genel kurulunun top|antl yeter saylsl, üye tam saylslnln (aidat ödeyen) salt çoğUnlUğU
dUr. ilk toplantlda çoğUnlUk sağlanamazsa ikinci toplantl en geÇ 15 gün iÇinde k;ltılan üyelerin
salt çoğunlUğu ile toplanır. BU toplantlnln karar yeter saylsl katılan üyelerin salt çoğunluğu dur

Şube genel kurulunu şube yazmanıya da yönetim kurulu üyelerinden biri aÇar Ve divan kurulu
seçiminiyönetir Şube genel kurulunU yönetecek Divan KUrulU, bir başkan, bir ba,;kan
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yardımcısı ve 2 yazmandan oluşur. Şube genel kurulunda uyulacak esaslar genel merkez
yürütme kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir,

MADDE: 37 ŞUBF GENEL KURUI UNUN GÖREV VE YFTKiLERi:

a.) Şube Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür ve karara bağlar. ilgili
kurulları aklar.

b,) Şubeye ilişkin konularda karar verir

c.) Şube yönetim, denetleme, dısiplin kurullarını seçer.

b.) Şube kapanmasına veya başka bir şube ile bırleşmesine karar veremez. Borçl,]namaz,
şube ile ilgili sorunlarl Merkez Genel Yürütme Kuruluna iletmek üZere dilek ve tenıennilerde
bulunu r.

MADDE: 38_0LAĞANÜsTÜ ŞUBE GENEL KURULU:

Toplanma koşulları:

a.) Şube Yönetim ya da Denetleme KUrUIU karanyla,

b,) Genel Merkez Yürütme Kurulunun çağrısıyla toplanır

c.) Genel Denetim KUrUlU denetlediği şubelerin olağanüstü genel kurula götürülmesinl genel
merkez yürütme kuru luna önerebilir.

d,) Şube olağanüstü Genel Kurulu, şubenin son olağan genel hazirun cetvelinde bulunan
üyelerin '] /5'nin(beşte birinin) şube yürütme kuruluna vereceği yazılı ve gerekçeli istemi ile
to pla n lr-

Oluşumu

Şubenin son olan genel kuruluna katılan üyelerın salt çoğunluğu ile toplanır. Top antı
başvurudan itibaren 30 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır

MADDE: 39_ŞUBE YURUTN,4E KURULU

şube yürütme kurulu, kendi Genel kurulu tarafından sendika üyeleri arasından seçilen 7 asıl
üyeden oluşur. Asjl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu ilk totılantısını
genel kurulu izleyen 5 gün ıçinde yapar. ŞUbe yönetim kurulu ilk toplantısında kerıdi içinden,
bir Sözcü (başkan), bir yazman (sekreter), bir malisorumlu seçer- i!4erkez dairelere uygun bir
şekilde diğer görevIend irmeleri yapar. Şube yönetim kurulunun olağan toplantllal 15 günde
bir yapılır, şube sözcüsünün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanlr- ŞUbe Yürütme
Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları başkanlar kurulunun görüşü
alınarak genel merkez yürütme kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDI-: 40_ŞUBl YÜRÜTMt KURULUNUN ÇAL|ŞMA YÖNTEMi:

Şube Yürütme Kurulu en az 15 günde bir toplanlr top|antıyı şube sözcüsü, yokluğunda şube
yazmanl yönetir. Şube yÜrÜtme kurullarının toplantl Ve karar yeter sayısı salt çoğıınluğu dur.
şube yürütme kurulu olağan toplantllarlna mazeretsiz olarak art arda 3 kez veya bir yıl içinde
5 kez katllmayan şube Yürütme Kurulu üyesinin Yürütme Kurulu üyeliği düşer.

ŞUbe yürütme
}
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a.) ŞUbe slnlrlarl içindeki tüm emeklileri örgütler,

b.) Üyelik başvurularını inceler, varsa eksiklikleri giderek belgeleri Genel Merkeze gönderir.

c.) Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez Yürütme Kurulu ve Şube Genel Kurtılu
kararlarını uygu lar.

d.) Şube genel kurulunu toplantıya çağırır.

e,) Şube denetim ve Disiplin kurullarının kararlarını uygular.

f.) Şube sınırları içinde gerekli gördüğü yerlerde genel merkez yürütme kurulunu
bilgilendirmek kaydlyla temsilcilikler kurar ve temsi|ciler atar, çalışmalarında yard mcı olur.

g.) Şube sınırları içerisinde sendikalar, demokratik kitle örgütleri ile iletişim kurar, şube
kapsamındaki sorunların çözümü konusunda işbirliği yapar,

h.) Tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda Çallşmalarl /ürütür,

ı.) Şube temsilciler kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırır, kararları uygular, ilgili <onuları
görüş[jr, varılan sonuçları merkez yürütme kuruIuna bildirir.

MADDE: 41 ŞUBE YÜRÜTME KURULU ÜYEl ı-RiNiN GÖRFV VE YETKiLER|

A. ŞUBE SÖZCÜSÜNÜN GÖREV VE YETKiLER|,

a.) Olağanüstü hallerde ve yerel gelişmeleri dikkate alarak şubesinde basın toplantısı
düzenler, yazılı ve sözlü demeç verebilir, ancak yaptlğj bu faaliyetlerden dolayı ger.el yürütme
kuruluna karşı sorumludur.

b-) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olmak üzere şubeyi temsil eder,

c ) Şube Yürütme Kurulu topiantılarına sözcülük eder.

d,) Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar, çalışmalar ve hesapları denetler, gerekli
uyarıla rda bu lu n ur.

e.) İlk imza yetkisi ile yazışmaları ve işlemleri imzalar.

f.) Danışma Kurulu veya bölge toplantılarlna katlllr, zorunlU nedenlerle kattlamadı 1akdirde
Yürütme Kurulu üyelerinden bir kiŞiye katllmak üzere görevlendlrir.

g.) Şube sınırları içerisinde temsilcilerle bir araya gelerek yerel toplantılar düzenler

ı.) Şube ile ilgilitüm yazışmaları şube yazmanı ile birlikte, mali konulardaki yazışm,ıları ise
şube malisözcüsü ile birlikte ımzaIar.

j.) Acil hallerde, sonradan şube yurütme kuruluna bilgi vermek koşuIuyla, net asgari ücretin
yarısı kadar parayı belgeye dayalı harcama yetkjsine sahiptir.

k.) Şube temsilciler kuruluna sözcü]ük eder,

m.) Çalışmalarından dolayı merkez ve şube yürütme kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük ve
yönetmelikler ve alınan yürütme kararlarlnın verdiği diğer görev Ve yetkilerini yerine
getirmekle yükümlüdür.
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B. ŞUBE YAZMANlN GÖREV VE YETK|LERi:

a,) ŞUbe Yürütme KUrUlu gündemini hazırlar.

b,) Şube Yürütme Kurulu karar defterinitutar.

c,) Alınan kararları uygulamak ve uygulanmasını denetler.

d,) Şubece tutulması gereken dosya ve defterlerin düzenli olarak tutulmasını sağ ar,
yazışma|arı yapar ve bunlan ikinci imza olarak imzalar.

e.) Şube sözcüsünün olmadlğl hallerde onun görevini yerine getirir ve yetkilerini kıllanır.

f.) Ça|ışmaIarından dolayı Merkez ve şube yürütme kurulIarına karşı sorumlu olup, tüzük ve
yönetmelikler ve anllan yÜrÜtme kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine getirmekle
yükümlüdür,

c. ŞUBE MALİ SÖZCÜsÜNÜN GÖREV VE YETKiLERi:

a,) Şubenin mali işlerinin düzenli yürümesini sağlamak.

b.) Şubeye mali konuda iç ve dış denetimi hazır bulundurmak.

c.) Şubeye ait harcamaların titizlikle yapılmasını ve aylık mali raporlarln Genel Meıkezi
gönderilmesini sağlamak.

d.) Gelir ve giderlere ilişkin belgeleri düzenler, saklar.

e.) Giderlere ilişkin her türlü belge ile Genel merkeze gönderilen kendi alanıyla ilgili yazı ve
raporları şube sözcüsü ile birlikte imzalar,

f,) Demirbaş defterinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

g.) Çalışmalanndan dolayı Merkez ve Şube yürütme kuruluna karşı sorumlu olup, tüzük
yönetmelikler ve anllan yürütme kurullarının Verdiği diğer görev Ve yetkilerini yerine getirmekle
yükümlüdür.

D. ŞUBE ÖRGÜTLENME SORUMLUSU:

a,) Şubeye bağlı şube temsilciler kurulu ıle mahalle temsilcilerinin sendikal faaliyetlerini izler,
sendikal görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olur.

b-) Şube üye kayıtları i|e üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemIeri yapar, niye arşivini dıizenler, üye
envanteri çlkartır, üyeliğe kabul ya da ayrılma başvuru belgelerini 5 iş günü içerisinde
sendikadan Merkez yürütme kuruIuna gönderilmesini sağlar,

c.) Şube gene| kurulunun zamanında ve gereği gibi yapılması için Şube yürütme kurulu ile
birlikte çalışır.

d.) Şube sınırları dahilinde, sendikanın örgütlü olmadığı yerlerde örgütlenme çalışmaları yapar,

e,) Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube yürütme kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük ve
yönetmelikler ve anılan yürütmek kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine
getirmekle yükümlüdür.

E. ŞUBE HUKUK VE TOPL
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a )Sendika üyelerınin karşılaşacağı hukuki sorunlarda sendika avukatları ile iletiş mi sağlar,
onlara gerekli bilgi ve dökümanları iletir.

b.) Toplu sözleşme hazırlıklarında ilgili kurullarla birlikte çalışır

c ) Toplu sözleşmeye konacak hükümlerle ilgilı olarak niye önerilerinin toplanmaslnl, toplanan
önerileri derleyerek Merkez Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlar.

d.) Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yürütme Kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük
yönetmelikler ve anılan Yürütme Kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerirıe
getirmekle yüküm|ÜdÜr.

t. ŞUBE KADlN, SOSYAL GÜVENL ir vr SaĞıır soRUMLUSU,

a.) Kadınların kendilerine özgü ihtiyaçlannı belirler, özel ve kamusal alanda var olan cjnsiyetçi
politikalar Ve uygulamaları tespit ederek çözüm önerileri geliştirir, cinsiyet eşitliğlüle yönelik
politikalar geliştirerek onları Sendikanın politikasl haline getirmek için özgün bir ç ılışma
yü rütür,

b.) Kurulların oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirebilmeler kolektif bir

çalışma gerektirdiğinden kadın çalışmaları için komisyon oluşumunu sağlar.

c.) Sendikanın kadın mücadeleleri ile ilgili olarak diğer örgüt ve kurumların kadın kuruluşları
ile ilişkiler kurarak bu çalışmaları yürütür. BU çalışmalarından dolayı Merkez Yürüt.ne KUrulU

ne merkez temsilciliklerine karşı sorumludur.

d.) Sosyal GüVenlik Ve sağllk alanlarlnda değişiklikleri takip eder, sendika üyelerin
değişiklikler hakkında zamanında bilgilendirir.

e.) Diğer şube kurullarının mevzuat değişiklikleri hakkında haberdar eder.

f.) Sosyal Güvenlik ve sağlık alanlarında üye|eri ilgilendiren düzenlemeler hakkındiı sendika
üyelerini bilgilendirme çalışmaları yapar.

g.) Üyelerin sağllk taramalarlnın düzenli oIarak yapılması için çalışmalar yapar.

h.) Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yürütme Kurullarına karşı sorumlu olulı, tüzük ve
yönetmelikler ve anılan yürütme kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine getirmekle
yükümlüdür.

G. ŞUBE EĞiTiM, BAS|N, YAY|N, HALKLA iLiŞKiLER VE ARAŞTlRlVlA soRUMLUSU

a ) Şubeye bağlı sendika üyeleri için uygun eğitim programı hazırlamak ve Genel Merkez
Yürütme Kuruluna sunar, onay alır.

b.) Sendika Merkez Yürütme Kurulunca planlanan ve yürütülen eğitim çallşmaları ıle ilgili

Şube Yürütme Kuruluna sunmak üzere rapor hazırlar.

c ) Sendika Merkez Yürütme Kurulunca yayınlanan kitap, broşür ve bülten gibi eğitsel yayın
araçlarının şube kapsamındaki sendika üyelerine ulaşmasını sağlar,

d.) Merkez ve şube yürütme kurulunca panel, Bilgi şöleni, konferans gibi toplantıla a en üst
düzeyde katlllm sağlar.

e ) Yayln organl için bölgesinde, sendika ve üyeler ile ilgili üyelerden gelen habRr, oneri,
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eleştirileri ilgili genel merkez kurullarına bildirir.

f.) Emekli yaşamı ile ilgili mevzuat değişiklik ve yenilikleri üyelere aktanr.

1,) Çalışmalanndan dolayı Merkez ve Şube Yürütme Kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük
yönetmelikler ve anılan yürütme kurullarının Verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle
yükümlüdür.

MADDE: 42_ŞUBE DENETLEME KURULU:

Şube Denetleme Kurulu,Şube Genel Kurulunca şube üyeleri arasından, kendi genel
kurullarında seçilen 3 asil üyeden oluşur. AsıI üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Şube
Denetleme Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esaslan, danışma kurulunun
görüşü allnarak genel merkez Yürütme KUrUlU taraflndan hazırlanacak yönetmelikle
düzenIenir. Şube Denetleme Kurulu yaptığı denetleme sonuncu hazırladığı raporu, Merkez
Yürütme Kuruluna, Şube Yürütme Kurulu aracılığı ile gönderir.

MADDE: 43_ŞUBE DiSiPLiN KURULU:

Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulunca şube üyeleri arasından, kendi genel kırullarında
seçilen 3 asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Şube disiplin kurullarının
oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları, danışma kurulunun görüşü alınar,ık, genel
merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Şube D siplin Kurulu
Sendikanın tüzüğüne, amaç Ve ilkelerıne ayklrl hareket ettiği öne sürülen Ve şUbe Yürütme
Kurulu tarafından kendisine havale edilen, şube organ üyeleri ile şubeye bağlı sendika üyeleri
hakkında gerekli soruştUrmayl yapar Ve bu konuda hazırlayacağı raporu Merkez t]isiplin
Kuruluna gönderir.

MADDE: 44_ŞUBE TEMSiLciLER KURULU:

A. Oluşumu

Şube Temsilciler Kurulu, şube sözcüsünün öncülüğünde Şube Yürütme Kurulu üyeleri ile
denetim, disiplin kurullan sözcülerinden ve şubeye bağlı ilçe temsilcilik yönetim kurulu
sözcüleri ve mahalle, köy, belde baş temsilcilerinden olUşUr.

Şubelere bağlı mahallelerde temsilcilik saylsına ulaşamayan mahalleler birleştirilerek üye
saylslnln toplamına göre delege temsilcilik verilir. Delege sayısını yakalayan tems,ılciler genel
kurul delegesi olarak sendikanln genel kurulda en yetkili karar organıdır,

MADDE: 45_BöLGE TEMsiLCiLERi:

Genel Merkez Yürütme Kurulunca belirİenecek bölgelerde şubeler Ve temsilcilikler araslnda
eşgüdüm, ortak çalışma ve koordinasyonu sağlamak ve genel merkezde iletişim
kurulmasının kolaylaştırılması amacıyla bölge temsilcilikleri oluşturulur. Bölge slnırları içinde,
tüzüğün ve genel merkez yürütme kurulunun tanıdığı yetki çerçevesinde sendikayı temsiI
etmekle görevlidir. Bölge temsilcileri sendika adına Kendi bölgelerinde en yetkili kişilerdir.
Şubeler ve temsilcilikler bölge temsilcisi ne bağlı olarak çalışmalarını yürütürler. tlölge
iemsilcileri bölgesindeki şubelerin kurulları ile mahalle temsilcilik vasfını kazanmış
temsilcilerin oyu i|e seçimle belirlenir. Mahalle temsilcilikleri seçimi, şube kongre eri
tamamlandlktan sonra bölge temsilcilikleri seçimi yapılır. Seçilen Bölge baş temsilcileri aynl
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MADDE: 46_iL VE iLÇE TEMSlLClLlKLERl:

Sendika şubesi bulunmayan il ve iIçelerde örgütlenme çalışmaları sınırları içinde bUlUnduklan

şube tarafından yürütülür. ŞUbe Yürütme KUrUlU, örgütlenme çalışmaları yürüttür ve

temsilcilik açılmasını uygun bulduğu il ve ilçelerde ikamet eden, sendika üyeleri aıasından

belirlediği il Ve ilçe temsilcilik yönetim kurulunun listesini yazılı olarak genel merkez yÜrütme

kuruluna bildirir. Temsilcilik açılacak il ve ilçe temsilcilik ybnetim kurulu genel merkez

yürütme tarafından atanır. İl ve ilçe temsilcilik yönetim kurulları 3 asıl üyeden olu5ur,

Temsilcilik yürütme kurulu kendi içinde bir sözcü, bir yazman ve biz sayman seçerek şubeye

bağlı olarak çalışlr. 51 üye sayısını aşan temsilcilik vasfını aIır, 250 sayısını aşan l ve ilçe

temsilcillkleri şubeye dönüştürülür, Şube olma yetkisi genel merkez yürütme kurıjlu

tarafından verilir.

MADDE: 47_GELiRLER:

Sendikanın gelirleri bankalara yatırılır. Zorunlu giderleri karşılamak için brüt asgaıi ücretin 3

katı kadar para sendika kasasında bu lundurulabilir.

Sendıkan ın gelirleri şunlardır:

a.) Üyelik aidatı

b.) Yasaya göre yapılabilecek etkinliklerden elde edilen gelirler

c.) Bağ lş ve yardımlar.

d.) Mal varlığında elde edilen gelirler.

e ) Sendika yayınlarından elde edilen gelirler.

f-) Diğer yasal gelirler,

MADDE: 48_Ai DATLARl N ToPLANMASl:

Sendika üyelik aidat miktarl Merkez Olağan GeneI KurUlU tarafından belirlenir. Seıdika üyesi

olan kişi, üyelik başvurusu ile tüzüğü okumuş Merkez Genel kurulunca belirlenen üyelik

aidatlnl maaş almakta oldUğu Sosyal Güvenlik kurumunca kaynaktan kesilmesine ve

Sendıkanın kuruma bildireceği banka hesabına yatlrllmaslna onay vermiş sayılır,

MADDE: 49_SF NDiKANlN GiDERLFRi:

sendikaya bağll tüm birimlerin harcamalanna karar vermeye genel merkez yürüt,ne kurulu

yetkilidir şubeler genel merkez taraflndan kendilerine gönderilen aylık avansla harcamalarını

yapar ve ay sonunda harcamalarına iIişkin belgeleri merkez mali daireye gönderiı sendika

gelirlerini amaçların dışında kullanamaz ve bağlşlayamaz_ Demirbaş slnlflna giren her türlü

eşya ve malzeme envanter defterine kaydedilir. Sendika dayanışma sendıkaları dışında

üyeiere, yönetlcilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettıği gelirler

dağıtılamaz. Sendika gelirlerinin yüzde onU eğitime ayrıtır. Üye oIunan ulusal veya uluslararası

üst kuruluşlara konfederasyon, federasyon Ödenen aidatlar, şL]belerin harcama ve muhasebe

kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar Genel Merkez Yürütme KUrUlunca hazırlanacak yönetmelikle

belirlenir.

MADDE: 50_DE MlRBAŞ
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Sendika demirbaş defteri tUtUlUr. Demirbaş sayılan her tÜrlü malzeme demirbaş defterine

kaydedilir. Demırbaşların eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yerlere aktarülma nedeniyle

kayıtları düşürülür. kaylttan düşürülme iştemi, blr yönetim kurulu Üyesinin başkanlığında 3

kişiden oluşacak komisyon raporu ve yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Şubeler ve

temsilcilikler demirbaş listelerini Genel merkeze bildirmek zorundadırlar. Şubedeki
demirbaşların kaytttan düşürülme yöntemi aynı şekilde yapılır. Demirbaşlarln sat şlna Ve

alışına ilişkin hususlar genel merkez yürütme kurulunca hazırlanacak yönetmelik e belırlenir

MADDE: 51_YoNETMI-1 iKLE DÜIENLEi\4F:

Merkez Yürütme Kurulu şube ve şubelere bağll birimlerin oluşumu, görev Ve yetkr;eri,

görevlendirmeler, çallşma yöntemleri ve tüzük hükümlerinde ayrlntlll düzenleme t)ulunmaya

hususlar danışma kurulunun öneri Ve dÜşünceleri alınarak, genel merkez yürÜtme kurulunca

hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. Yönetmeliklerin kaldırılması Ve değiştirilmesi de aynl

esaslar çerçevesinde yapılır.

MADDE: 52_TOPLANlVlA VE KARAR YETER SAYlSl:

Genel merkez, şube ve şubelere bağlı birimler Ve atanmlş kurUllar toplantllarlnl si,lt

çoğunlukla yaparlar, Toplantllarda kararlar katılanlarln salt Çoğunluğu ile alınır. yeni seçilen

organların görev bölüşümü yapacakları ilk toplantlda 2/3 çoğunluk aranır.

MADDF: 53_BiRt FŞMFYECEK GÖREVLFR:

sendika üyeleri genel merkez, şube ve organlarl birden çok organa seçilemezler 3izden çok
organa seçilme halinde, ilk seçildiği görev kendiliğinden düşer.

Temsilciljk ve delegelik organlardaki görevle birleşebilir,

MADDE: 54_FES|H VE DEViR:

Tüm emekliler sendikasının feshi kararı genel merkez genel kurul delege tam saylslnln 2/3

nin onayl ile alınır. sendikanIn feshi, kendiliğinden dağılma ve kapatllma halinde ı aşınır,

taŞlnmaz mal varlığı, Sendikanın üst kuruluşu olan konfederasyona devredilir.

MADDE: 55_TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYlTLAR:

TUtUlmasl zorunlu defter ve kayıtlar:

a,) Genel Kurul, Genel Merkez Yürütme Kurulu, Genel Denetim Kurulu Ve Genel Di ;iplin KUrUlu

karar defterleri.

b.) Üye kayıt defteri,

c.) Aidat, yevmiye, envanter defteri ile defteri kebir.

d.) Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

e.) Zimmet defteri,

f.) Üyelikten ayrılan ların dosyası.

g,) BilanÇo Ve kesin hesap defteri.

h.) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin ğı gelen ve giden eyrak dosyaları. \a
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Yukarıda belirtilen a,b,c ve d bentlerinde yazılı defter|er her oIağan genel kurulu iz eyen 15 gün
içinde notere onaylatılır, eskileri saklanır.

ŞUbelerce tutUlacak defter Ve kayltlara ilişkin Usul Ve esaslar genel merkez yürütme
kurulunca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir,

MADDE: 56 sEÇiMLER:

Sendika genel merkez seçimleri mahalle temsilcilerinin tüzükte belirtilen temsilci k vasfını
kazanmış temsılciler genel kUrUl delegesi olarak.

Şube sözcüleri ve bölge temsilcileri doğal delege olarak genel kurulda oy kullanır.

Şube Genel Kurullarında bütün üyeler oy kullanır.

Bölge temsilciliklerinde şube kurulları ve bölgedeki temsilcilik vasfını almış maha e
temsilcileri oy kullanır.

Sendika merkez, şube, bölge ve mahalle tem silciliklerin seçimleri genel merkez yLrütme
kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenır.

Tüm seçimler Genel Merkez Yürütme Kurulunun seÇim takvimine uygun olarak yalıılır.

MADDE: 57_ üü,/üK DEĞiŞiKı iĞi.

Sendikanın tüzük değişikliği Genel Merkez Genel KurUlU temsilci (delege) tam say slnln

2/3 inin onayı ile gerçekleşir,

MADDE: 58_UZMANLlK BlRlMLERl:

sendika çalışmaIarının daha düzenlive verimliyürütülebilmesi için Merkez yürütme kurulu
kararı ile uzmanlık birimleri oluşturulur, Gerektiğinde lüerkez yürütme kurulu karaııyla yeni
birimler kurulabilir. uzmanlık birimlerinın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulu klarını cüzenleyen
yönetmelikler danışma kurulunun görüşü alınarak genel merkez yürütme kurulu tarafından
hazırlanır. Uzmanlık birimlerının başkanlıklarını 

^/erkez 
Yürütme Kurulu üyeleri üst enir.

uzmanlık birimleri:

a.) Araştırma,Geliştirme ve Sağlık Komisyonu

b.) Yo ksullukla Mücadele Komisyonu,

c.) Fmekli Sorı.:nları Komisyonu.

d.) Çevre Sorunları KomisyonU.

e.) Sosyal İşler, Huzurevleri, Rehabilitasyon ve Geriatri Merkezleri Yaptırma Komisyonu.

l.) l oplu Sö,,leşme Komisyonu

g_) Eğitim KomisyonU

ı.) Hukuk Komisyonu 
,/

i.) Kadın Komisvonu(',..(_ \(,1,Il -,A
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.i.) Gençlik Komisyonu

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERi

MADDE: 59_YüRÜRLÜK TARiHi:

Bu ana tüzük BiRLEŞ|K EMEKL|LER sENDiKASl'nln Tarihinde yapılan
.,.., Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş ve Genel Kuruldan itibaren yürürlüğe g rmesi
kararlaştlrllmlştlr.

MADDE: 60_YURUTME:

Bu tüzük hükümlerini BiRLEŞiK EMEKLiLER sENDiKAsl Genel Merkez Yürütme Kt,rUlu yürütür

Genel Merkez Yürütme KUrulu, Genel Kurula karşı sorumIudur.

GEÇici MADDE_]

llgili makamlarca bu tüzükte yasaya aykınlık ya da eksiklik tespit edildiğinde, ilk Genel Merkez
Genel kurulunda eksik ya da aykırılık yasaya uygun hale getirilir, gerekli düzenleme ve
düzeltmeler yapılır.

GEÇici MADDE_2

sendika üyelerinin üyelik aidatları kaynaktan/maaştan kesilinceye kadar, aidatlarır genel
merkez taraflndan bastlrllan tek tip ve seri numaralı makbuzlarla şubeler ve temsl cilikler
taraflndan toplanmasüna devam edilir. Ancak aidatlarln daha pratik olarak toplannlası
konusunda Merkez yürütme kurulu değişik yöntemler geliştirir ve Danlşma kurulunun da
görüşü nü alarak uygulamaya koyar,

GEÇiCi MADDE_3

Merkez yürütme kurulu sendıka ödentileri kaynaktan, maaştan kesılinceye kadar, vapılan
ihtara rağmen haklı bir nedene dayanmaksızın üyelik ödentisini 3 ay üst üstte ödelnediği
şubesince bildirilen üyenin üyeliğinin askıya alınmasına karar verir. Üyenin daha sonra ödenti
borcunun tamamını ödemesi durumunda askı süreci sona erer
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