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HuzuR sAĞLIK vE sosyAr, HizMETLER işçiı,rni sBNnixasr
(HuzuR sıĞı,ır-iş1

snNnirasr aNı rüzüĞü

ı.nör,üır
GENEL ESASLAR t/-q

MADDE-I. sENniraNrıı a»r

Sendikanın Adı: HUZUR SaĞrlr VE
SENDiKASI'dır. Krsa adl ise (HUZUR sıĞı-ı«-İş;,tir.

MADDE-2.sENoixeNrN ırıBnxpzi vB lnnpsi
Sendikanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi:

No:42104 Pendik / isıaNsuı'dur.

sosyAl ııizıııBrrıR işçiLERi

Merkezin baŞka bir ile nakline sendika genel kurulu, il içinde adres değişikliğine ilgili
mercilere bilgi vermek şartıyla sendika yönetim kurulu yetkilidir

MADDE-3.SENDiKANIN F,AALİYET GÖSTERECEĞİ iş xor,u

Huzur Sağhk-İŞ Sendikası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasında belirtilen 17 sıra
sayılı "sağlık ve sosyal Hizmetler" işkolunun kapsadığı tiım işyerleri ile bu işyerlerinin
eklentileri, bağlantılan ve araçlannda, işyerlerinde yiirüttilen asıl işe yardrmcı 

'"işleri 
de

kapsayacak şekilde Tiirkiye çapında etkinliklerde bulunur. İşkollan Tiizüsi'nde y". uı.uyrn
işler de Sendikanın etkinlik alanına girer.

MADDE-4.SENDiKANIN AMACI VE iLKELERİ

a)Huzur Sağhk ve SosYal Hizmet İşçileri Sendikası insan haklanna, evrensel ilkelere,
AnaYasa ve tabii hukuk ilkelerine saygryr esas alır. Ül*e utıttinıtıgiine içtenlikle inanır.
üyelerinin lıak ve menfaatlerini katılımcılogrı"u ,. özgiirlfüçü, demokrasi anlayışt icinde en
etkin_ bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve 

"."ğl yti"e a"g",
olarak kabul eder.

Hatboyu Caddesi Pendik İş M

b)Üyelerine yaptıklan işe uygun ve insan haysiyetine yaraşıı bir ücret temin etmek için
çalışmayı,

c)ÜYelerinin beden ve ruh sağlığmı koruyup, gelişmesini sağlamak için gerekli tedbirleri
almayı,

d)ÜYelerinin geleceğe güvenle bakmalannı sağlayacak ve haklan bakımından her ttirlü
istisman önleyecek tedbirleri almayı,

. e)Demol«asinin ve_özgiir sivil toplum yapılanmasnın gereğini kendi varl* sebebi sayar.
Insanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluİu olarak, temel insan hak ve
özgürlüklerini savunmak ve geliştirmck için mücadele vermeyi,

!ÜYelerinin; mesleki ve teknik eğitimi ile nitetikli. işgücünü geliştirerek bilgi çağınahazırlaınayı, ekonomik, sosyal ve kiiltiirel ihtiyhçlannı gidenneyi,
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g)Dil, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siya
ırıanevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevi
için hızlı ve güçlü sendikal teşkilatlanma, hür sendi
korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi,

si kaıraat farkı gözetmeksizin kendi değerini,
ni bilen bir işçi topluluğu meydana getinıek
kacılık, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının

h)yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin işyerısınırIannı aşarak tiim toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması sivil
toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkAnlarının geliştiriImesini,

ı)Kamu ve özel sektörde Sağhk ve Sosyal Hizmetler iş koluna giren tiim işyerlerind
SSK'ya tabi işçi olarak çahştınlan ve çaI ışan tiim personeli bir çatı altında toplamak,

i)Toplumumuzun, tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtacak, ekonomik, sosyal, siyasa
ve kültürel gelişmesini sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokatikleşme ile bunun
gerektirdiği her alanda ve kurumsal düzeyde yeniden yapılanmasının sağlanmasını ilke olarak
kabul eder ve bu yolda mücadele eder.

j)kamu kurum ve kuruluşlannda, alt işveren bünyesinde çalışan üyelerinin her tiir
haklan için yapılacak mücadeleyi görev kabul eder.

MADDEaTANMLAR;

Bu ti,iziikte geçenler;

A)İş KoIu: Sağlık ve Sosyal Hizrnetler

B)Sendika: Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmetler işçileri Sendikası (HUZUR sAĞLIK-iŞ)

C)Merkez: Sendika genel merkezi,

D)İşyeri: Çalışanlann hizmetleri verdiği ve alındığı işyerlerini

E)Delege: Genel kurullarda üyeleri temsilen görev yapan seçilmiş kişi.

F)İşyeri Temsilcisi: İşyerlerinde sendikayı temsile yetkili kılınmış kişi

. 
Sendika; TürkiYe genelinde 4.Maddenin (I) Fıkrasında belirtilen tiim işyerlerinde faaliyet

gösterir.

Mevzuat ve sendika|, gelonekl'erden kaynaklanan,hak, yetki ve görevleri kullanmaktan
başka sendikanın başlica faaliybt|eri şunlardır: ;, , , _ . ,i

G)ToPlu iŞ GörüŞme: ÇalıŞanlar için uygulanacak göstergeler aylık ve ücretler, her tih!ü
zam ve tazrninatlar, fazla çalşma ücretleri, ikramiye, dogum, tiİtim ve aile yardımı öİenekleri,
tedavi y_ardımı ve cenaze giderleri,. yiyecek ve giyecek yardımlan ile bu ;ahiy;üe, etkinlik
artıncı diğer yardımlara ilişkin yetkili olarak işyerleriyle yaİılan görüşmeyi,

. _ I)Toplu iş sözleşmesi: toplu iş görüşmesi sonucunda vanlan anlaşmayı gösteren belgeyi
ifade eder,

MADDEGSENDiKANIN FAALiynı AıaNr :

q
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A)Toplu iş sözleşn-ıesi imzalamak,

B)Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makaır-ıa, arabulucuya, hakem kurullarına, iş
mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,

c)Adli yardım olarak; çalışma hayatından mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve
adetten doğan hususlarda üyelerini temsileıı veya yazıIı başvuruları iizerine hizmet akdinden
doğan haklan ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya bu münasebetle
açtığı davadan ötiirü husumete ehli olmak,

D)Mevzuat ve uluslararası antlaşma hükümlerine
göndermek,

göre toplanan kurullara temsilci

ık,

L)ÜYelik şartı aranrnaksızın nakit mevcutlannın %o25'ini aşmamak kaydı ile ve Genel
Yönetim Kurulu kararı ile, ilgili bakanlıklara devretrnek üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya
spor tesisleri kurmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlanna ayni ve nakdi yaıdımda
bulrınmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda
doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı ile afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya
rehabilitasyon tesisi yapmak veya bu amaçla .kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi
yardımda bulunmak,

, M)Sendika üye ve mensuplannın, çalışanlarınln ve bunlaırn yakınlannın 'ihtiyaçlarını
karşılamak üzere misafirhane, konuk evi, otel, sosyal tesis, eğitim ve sağl* tesisi kurmak.
kuıdurmak, işletmek ve işlettirmek veya btınlan-,yapmak iizere(yasadaki ticaiet yasağı
htiktiynleri saklı kalmak..üzere)demek ve/veya şirket kurmak, kurulmuş olanlara üye.voya ortak
olmak veya devir alınak.

4.

r,)
Y)

E)Bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarhk, ölüm, sakatl
işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçh sandıklar kurulmasına(nakit mevcudun
%S'inden faz|a olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle)yardımcı olmak,

F)Kurulduğu iŞ koluna giren işyerlerindeki tiim çalışanlarını ve diğer çalışanlarını
sendika altında teşkilatlandırmaya çalışmak,

G)ÜYelerinin mesleki bilgilerini artıracak milli tasamıf ve yatmmının gelişmesine, reel
verimliliğin artmaslna hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri,
kütiiPhane kurmak gayesi, ilkeleri ve faaliyetleri doğrultusunda radyo ve teİevizyonlİa program
hazırlamak, gazete, mecmua, dergi, bülten, broşiir, afiş vb. basın ve yayın o.gunİ- çıkahak ve
YaYımlamak. İŞÇilerin boş zamanlannı verimli bir şekilde geçirebilmeleri için Imkin sagıamak,

H)BağıŞta bulunmamak şartıyla; üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etınek ve
nakit mevcudunıın %lO'undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vırmek,

_ I)Gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mülkti edinmek, edinilen mülkler ile ilgili her
ti,irlü tasamıft a bulunmak

İ)Sendika mensuplannın aile fertleri sendikanın manevi üyeleridir. Bu itibarla, sendika
mensuPlan ve aile fertlerinin kiiltiirel, sosyal ve ekonomik diizeylerini yükseltmek için gerekli
tesisleri kurmak ve işletınek,

J)Nakit mevcudunun oZ4O'ından fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi teşebbüsleıe
yatınm yapmak,

K)Uluslararası işçi kuruluşlanna delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak,



N)696 sayılı Kanun Hiikmiiııde Karamameye ekleıren 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnaı-ıre ile taşerondan kadroya geçen işçilerin ücret, enıeklilik, tayin hakkı vb. tiinı işçilik
alacak ve haklarını nrüdafaa etnıek, hak kayıplarının telafisi için idari ve hukuki çözüırı yolları
üretmek, bu yönde kamuoyu oluştunnak için çahşmak.

2.BÖLÜM
üvnı-iĞiN KAzANILMAsI, üvELİKTEN çEKiLME, üyrıirrnx çIKARILMA

MADDE-8.ÜYELİK:

A)ÜYE OLABİLECE
nolu fikasında belirtilen tiim
işçiler üye olabilir.

t}- )

KLER: Sendikaya, Türkiye Cumhuriyeti genelinde 4.Maddenin (I
işyerlerinde SSK'ya tabi işçi olarak çalışan ve çalışürılan tiim

l)Sendika Ana Tiizüğün 3.maddesinde belirtilen "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" işkoluna
giren iŞYerlerinde 6356 sayıh Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunununl7.maddesindeki
tanrmlamaya uygun şekilde işçi olarak çalışmak,

2)sendika Ana Tiizüğü ile Ana Tüzüğe göre çıkanlan yönetmeliklerde yer alan
hiikiimlerin aksine hareket etmeyeceğini kabul etmek,

3)ÜYelik, üYe olmak isteyen işçinin, Bakanlıkça sağlanacak elektronik Başvuru sistemine
e-Devlet kaPısı iizerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Sendika tiiziiğıitıde belirtilen
yetkili organlann kabulü ile kazanılır. Üyelik için yapılan başwru, sendika taıafından en çok
otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

_ 4)Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, ret karannın kendisine
tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalanıa bakmakla görJi mahalli mahkemede dava
aÇabilir. Mahkemenin karan kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik
mahkeme karannın kesinleştiği tarihte kazanılmış sayılır.

Iı,IADDE_9.iJYELiKTEN AYRILMA

Üyelikten aynlma ihtiyaridir.
suretiyle yapılması gerekir;

Ancak, istifanın aşağıdaki hususlara riayet edilmek

a)İstifa iŞÇinin, Bakanlıkça sağlanacak elektronik Başvuru sistemine e-Devlet kapısı
üzerinden üyelikten çekiIme bildiriminde bulunulması suretiyle üyelikten çekilebilir.

B)ÜYELİĞİN KAZANILMASI: Sendikaya üye olabilmek ve üyeliğin kazanılması iç
aşağıda belirtilen nitelikler gereklidir.

Sendika üyelerindeı:

b)Istifa, Bakanlıkça sağlanacak elektronik Başwru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden
üYelikten Çekilme bildiriminde bulunulması tarihinden. itibaren bir ay sonra geçerlidir.,Bir ay
sonuna kadar işçi üyelik aidatını ödemek zorundadr.

MADDE-IO.ÜYELİKHAKKINI KAYBETME .,

i .. a)sendikanın kurulu bulunduğu "sağlık ve sosyal Hizınetler" işkoIunda ıtya bir başka
iŞkolunda kurulu bulunan sendikalardan ,birinin kurucu, heye,tinde, yetkili oıganİaiında Veya,
herhangi bir biriminde görevli olduğu tespit edilenlerin . | ı \ .
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W
b)Sendikaya taahhiit eltirdiği ödentilerinj, özi.irsüz oiarak bir yıl içinde iki defadan fazla

aksatmış oldukları sendikaca tespit edilenlerin,

c)Ana Tüzüğün 6.maddesinde, sendikaya üye olabilmek için gerekli olduğu belirtilen
niteIikleri kaybedenlerin, üyeliklerinin düştüğü genel yönetim kurulu karırı ile tespit İdilir.

MADDE-I l.ÜYELİKTEN ÇIKARMA

fiilleri
edilir;

Sendika Ana Tüzüğü ve Yönetmeliklerine aykırı harekette bulunan,\2.mad
işleyen sendika üyeleri, genel kurul karan ile aşağıdaki usuller izlenerek üye

hakkrnda Genel Disi
ihracına karar veri|ir.

plin Kurulu veya Genel Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel kurul

dede sayılı
likten i

a)Genel Yönetim Kurulu Genel Denetleme Kurulu, Genel Disıplin Kurulu üyel

., . _bls"Pi\a _üyeleri, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ve Şube Disiplin
Kurulu UYeleri hakkında Şube Disiplin Kurulunun veya resen Genel Yönetim Kurulunun teklifi
ile Genel Disiplin Kurulunun onayı üzerine Genel Kurulca ihraç karan verilir.

c)Çıkarma kararı, üyelikten çıkartılanlara 6356 sayılı Sendikalaı ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun l9l4.fıkrasına göre e-Devlet Kapısı iizerinden Bakanhğa elektronik ortamda bildirilir
ve çıkanlana bir yazı ile tebliğ edilir.

MADDE-r2.iHRACI GEREKTiREN HALLER

a)Sendikanın gaye ve ilkelerine aykın davrantşta bulunmak,

. b)Sendika Tiizüğü ve bunlara dayanılarak çıkanlan Yönetrnelikler ile yetkili organlann
kararlanna aykın davranışta bulunmak,

c)sendikanın gayesine ulaşmasını veya gelişmesini engetleyerek eylem veya çalışmalaıda
bulunmak,

d)Sendikayı kişisel çıkaıları için kullanmak,

e)Sendika Genel Yönetim Kunılu ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri hakkında asılsız ihbar,
şikAyet ve bunlan tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

_ Qsendika sırlannı açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşiaecek eylem
ve çahşmalarda bulunmak,

MADDE-I3.KONFEDERASYONA VE ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYB Oİİlİ
VE t YELiKTENAYRILMA

_ konfederasyona üye olup ayrılma kararı genel kurulda alınacaktır. sendikanın
konfederasyon üyeliği ve üyeIiktbn aynIabilmesi için, sendika genel kurulunda deıege İam
saYıslnın salt Çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Sendika, amaçlarına uygun ve ilgili yasalara
uYguı rıluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabitir ve üyelikten ç"ı.İı"uilır. 

-Uır.l*u.usr,
kuruluşiara üye olma veya üyelikten çekilme genel kurulu deiege tam sayısının salt çogunlufu
i]e olur.
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MADDE-ı4.işçi srN»ixnsı vr KoNFEDERAsyoNu vöNrriciı-iĞiNiıı
TEMINATI

sendika tiizel kişiliğinin sona ermesi, sendika ve konfederasyonların yönetim
kurullannda veya başkanhğında görev aldığı için, kendi isteği ile çahştığı işten ayrılan işçiler; bu
görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle
son bulması halinde. Sona erme tarihinden bir ay içinde aynldığı işyerinde işe başlatılmak üzere
!şverene başwrabilir; işveren talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, bu işçileri o anki
şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler
süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedi lmiş sayılır. B
takdirde, işçinin eski kıdem hakları saklıdır

Işverene düşen pay dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarının prim ve sigo
aidatlannı ödemeye devam etmek suretiyle ayn|dıklan işyerlerindeki sigortalılık haklannı
devam effirebilirler. Yukanda gösterilen haklardan sendika şube yönetim kurulu üyeleri ile
başkanlan da yararlanır.

3.BoLüM
SENDİKANIN YAPISI

MADDE_15.SENDiKANıN ORGANLARJ

sendika, genel merkezi, şubeleri, bölge başkanlıklan, il ve ilçe başkanlıklan, işyeri
sendika temsilcilikleri ve üyeleri ile bir bütiindiir.

A_SENDiKA oRGANLARI
a-Genel Merkez
b-Şube
c-Bölge Başkanlığı
d-İl ve İlçe Başkanlığı

B-SENDİKA ZORUNLU ORGANLARI
a-Merkez Genel Kunılu
b-Genel Yönetim Kurulu
c-Genel Denetleme Kurulu
d-Genel Disiplin Kurulu

C-ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI
a-Şube Genel Kurulu
b-Şube Yönetim Kurulu
c-Şube Denetleme Kurulu
d-Şube Disiplin Kurulu

D_isTişARi oRGANLAR
a-Başkanlar Kurulu
b-Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
c-Temsilciler MecIisi

MADDE-I6.MERKEZ GENEL KURULIJ

Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yüksek ve yetkili organdır. Genel Kurul şu
delegeIerden oluşur:

İ},



b)Şube Genel Kurullannda aidat ödeyen üye sayılan göz önüne alınarak aşağıdaki esaslar
d6hilinde seçilen 200 (ikiyüz) Üst kurul delegesinin toplamından oluşur.

a)Genel Merkez Genel Kiıruiunda seçilnliş olan Genel Yöneıinı, Denetleme Kuru|u
üyeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri olan l l doğal delege ile

bl)Genel Kurulu oluşturacak üst kurul delegelerinin tespiti amacıyla; Sen
Genel yöneti m Kurulu; Genel merkez Genel Kurul tarihini en az 3 ay önceden belirlemek

lanma

şub

b7)ust kurul delegelerinin tespitinde, ilçe seçim kurlu tarafından tasdik edilen
listedeki sıralama esas alınır.

ve bu durumu şube başkanlanna yazı ile bildirmek zorundadır.

b2)Sendika Genel Yönetim Kurulu; Genel merkez Genel Kurulunun top
tarihinden iki ay önce, şubelerin getireceği üst kurul delege sayısrnı belirlemei
Başkanlar Kurulunu toplar. Başkanlar Kurulu toplantısı en az |5 gün önceden
Başkanlıklarına yazıh olarak bildirilir.

b3)Şube Yönetim Kurulları; şubelerine bağlı toplu iş sözleşmesi bağıtlanmş ve
aidat ödeyen üyelerin, toplu iş sözleşmesi yetki tespiti almış işyerlerinde çalışan üyelırin,
listelerini başkanlar kurulu toplantısından l0 gün önce Genel yönetim kuruluna bir üst
yazı ile teslim eder.

b4)sendika Genel yönetim kurulu, Şube yönetim kurullannca, gönderilen bu
belgeleri, genel merkez kayıtlan ile karşılaşhnr. Üst kurul Delegelerinin tıspitinde esas
ahnacak üye sayısını kesinleştirmek için inceleme yapar. Şubelerin üye sayısını tespit
eder

b5)Genel Yönetim Kurulu Tarafindan tespit edilen toplam üye sayısı, 200
rakamına bölünerek kaç üyeye bir üst kurul delegeliği düştiiğü belırlenir. Her biı şubenin
sendika genel kuruluna katılacak delege sayısı tespit edilir.

bQBütiin bu işlemler Başkanlar Kurulu toplantısına sunulur. Bu şekilde üye
sayılan ile şubelerin Genel kurulda kaç üye ile temsil edileceği kesinleşmiş olur.
kesinleşmiş olan Üst kurul delege sayılan yazıh olarak şube başkanlıklanna yazılı'olarak
bildirilir.

c)Delegelerin delegelik sıfatlan seçildikleri genel kuruldan başlar. Müteakip olağan genel
kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

MADDE-I7.MERKEZ GENEL KURULUNIJN ToPLANMA TARZI

Merkez Genel kurulu, dört yılda bir genel merkezin bulunduğu ilde toplanır. Merkez
Genel kuruluna çağn Merkez yönetim kurulunca yapılır. Merkez yönetim kurulunca;
toPlantının Yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantıntn
yapılacağı gün, en az on beş gün öncesiıden kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirılir.

Merkez Genel Kurulu, delege tam sayısınln salt çoğunluğu ile toplanır. ilk toplantıda
Yetef saYı sağianaııazsa, en çok on beş gün içinde ikinci toplantı yapıiır. İkinci toplanİıda salt
çoğunluk aranmaz. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Merkez Genel kurullarında de|epe 
, 
olmayanlar nisapta dikkate . aluımaz|ar, oy

kullanamazlar ve zorunIu organlara seçiIenıtjzteİ.
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Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim veya Denetleıııe Kurulunun gereklj göIdüğü
hallerde veya Merkez Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazıh isteği üzerine en geç altmış
gün içinde olağanüstü toplanır. Toplanü isteminde, toplantının ne için yapılmak istendiği
gerekçeleri ile belirtilir.

Olağanüstii genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte
bulunulamaz.

MADDE-I8.MERKEZ GENEL KURULUN ÇALIŞMA TARZI

Merkez Genel Kurulu, genel başkan veya görevlendireceği
çoğunluk mevcut ise genel kurul toplanfisını yönetmek üzere açık

bir üye açar. Yoklama yapar,
oyla seçilecek bir başkan,

başkan vekili ve yeteri kadar kitipten oluşan başkanhk divanı teşekkiil ettiriliı. Merkez Gen
Kurul toplantı nisabı, genel kurul de
sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en

a-yrT

lege/üye tam sayısmın salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter
çok 15 giin sonraya bırakıhr.

Merkez Genel Kurul kararlan Ana Tüztikte aksine hüki.im bulunmadığı hallerde, mevcut
bulunan delegelerin yandan fazlasmın oyu ile kabul edilir, Merkez Genel Kıınılunda, organların
seÇimleri hariÇ, kararlar çok aç* oylama ile alınr. Organlann seçimleri, kapah oy açık tasnif ile
Yargı gözetiminde yapılır. Merkez Genel Kurulunda, zorunlu organlara seçilen'asil üye sayısı
kadar yedek üye seçilir.

Merkez Genel Kurulu, toplantı giindemindeki konulan, Merkez Genel Kurul delegeleri
tarafindan ileriye siirülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek iizere gerekli göİdtıgtı
komisYonlan teŞekkiil ettirebilir. Komisyonlar, raporlann hazırladıktan sonra, Merkez Genel
kurula sunarlar. komisyonlar, kendi üyeleri arasrnda bir başkan, bir raportör seçerek
ÇalıŞmalanna devam ederler. Komİsyonlann raporlan, Merkez Genel Kurulunda gtirtıştiltıp
karara bağlanmadıkça geçerli değildir.

KomisYonlara, Merkez Genel Kıırul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlaı
liizum gördügü takdirde, konu ile ilgili uzman alabilirler.

Bu gibi hallerde, uzmanlann oy haklan yokiur. komisyonlann, üye sayısı Merkez Genel
Kurulca tespit edilir. Merkez Genel Kurulun görüşme kararlan ile oylama neticeleri, Merkez
Genel Kurul kararlannın yazılmasına mahsus karar defterine geçirilir ve aynca tutanakla tespit
edilir. Bu hususa mahsus karar defteri ve tutanaklar, Merkez Genel Kurul Başkanlık Divanı
tarafindan imza edilir. imzalanmış tutanaklar ve defterler geçerlidir. Merkez Genel kurul
BaŞkanlık Divanı, Merkez Genel Kuru| delegelerinden, kahlmış iseler Konfederasyon ve başka
sendikalanı yöneticilerinden seçilir.

MADDE-I9.MERKEZ GENEL KURULUN YETKİLERi

a}Ana Tiiziikte değişiklik yapmak.

b)Sendikanın feshine karar vermek,

c)TiirkiYe'de ve başka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak işçi teşekkiillerine, sendikal üst
kuruluşlara ve sosyal kuruIuşlara üye olma-va veya üyelikten ayrılmaya ya da bunlarm
kuruluşunda kurucu üye ırlarak yer almaya karar vermek,

, d)Genel DisiPlin Kurulu kararlarına, yapıİaeak itiraz ve miiracaatları görüşüp kararabağlamak, , . ı
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e)Genel Yönetiıır Kunılu, Gene] Denetlenıe KuruIu ı,e Yeminli ınali müşavir raporların
görüŞüP karara bağlanıak, yöneticileri ibra etı-ırek veya haklarııda dava açılıııasına karar venııek,

f)Ana Tüzükte yazılı gaye ve prensipler ile yetkilerin gerçekleşmesi için sendika yönetici
ve organlarına talimat vermek ve sair lüzumlu kararları almak,

g)sendika organlannda görev alan ve alacak olan yöneticilere verilecek ücretler ile he

l
C

ttirlü yolluk ve ödenekleri tespit etmek, tahmini bütçeyi görüşüp karara bağlamak ve bu
konularda Genel Yönetim KuruIunu yetkilendirmek,

h)Organların seçimini yapmak,

i)Şubeleri birleştirmek veya kapatmak. Şube açmak veya bu konuda genel yöneti
Kuruluna yetki vermek. Coğrafi konumlarına, çalışanlann ve/veya ilgili şube başkanlıkların
talebine, işyerini örgütleyen şubenin muvafakatine göre, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve
verimli Yürütiilebilmesi için, işyerinin bağlı olacağı şubeyi belirlemek, işyerinin doğrudan Genel
Merkeze bağlamak veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermeİ,

j)Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ödenecek
ücret, gündelik yolluklann tavanınl tespit etmek,

k)Mevcut veya Ana Tüzük gereğince Merkez Genel kurulu tarafindan yapılması
öngörülen diğer iŞlemleri, yerine getirilmesi başka bir organa bıralolmamış konuları- karara
bağlamak,

l)Sendikanın üye olduğu üst kuruluşların genel kurallanna katılacak delegelerin seçimini
yapmak,

m)Sosyal amaçlı harcama yapmak iizere Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

n)Sendikanın gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mülkii edinmek, edinilen mülkler
iizerinde satış, rehin, trampa, kira vs. her tiirlü tasarrufta bulunmak veya bu konuda Genel
Yönetim Kuruluna yetki vermek,

o) Tüziik DeğiŞikleri Genel K'.ırulunun Toplanh yeter sayısının üye veya delegelerin tam
sayısınm salt çoğunluğu ile yapıhr.

MADDE-20.MERKEZ YÖNETİpr xuRuıuNt N OLUŞMASI

Merkez Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve 4 Genel Başkan Yardımcısı üyesinden oluşur.
Görev dağılımını kendi aralannda seçimle yapar. Genel Başkanın ve 4 Genel Başkan Yardımcısı
üyesinin seçimi Merkez Genel kurul delegeleri arasından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve
dökiim esasına göre seçilir. Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılan üyelikleri için l'den
faz|a aday olması durumunda en çok oy alan aday seçimi kazanır. Genel Başkan ve her Genel
BaŞkan Yardımcısı üyesi için aynca l ledek üye seçilir. Oylann eşitliği halinde adaylar arasında
kura çekilir.

Merkez yönetim kurulunda herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda, yedek üye
göreve davet edilir. Herhangi bir sebeple Genel Başkanlığın boşalması veya Merkez yönetim
kurulu üye tam sayısının yansından aşağı düşınesi halinde, seçimleri yapmak iizere mevcü
Merkez yönetim kurulu üyeleri veya Merkez Denetleme kurulu tarafından 6 ay içinde Genel
Kurul Olağanüstii toplanüya çağırılır.
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MADDE-2ı.sENDiKA yöNETiCiLERiıınr enaNacıx Nirrr,i«rnR

sendikaya yöneticilerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır; 6356 sayıIı sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yöneticilik için öngörülen şartlara ve niteliklere sahip olmak

MADDE-22.GENEL YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA TARZI

Genel Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunca giz|i oyla seçilen genel başkan ve
yönetim kurulu (Genel Başkan Yardımcısı) üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşur. Genel Başkan te
dereceli, yönetim kurulunun diğer üyelikleri (Genel Başkan yardımcıları) için ise adaylar
yönetim kurulu üyesi adayı olarak seçime girerler. Genel başkan ve Genel yönetim kurulu
(Genel Başkan Yardımcısı) üyeleri oy kullanan delegelerin ?3'üniin oyu ile seçilirler. ilk turaa
23 çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci turda oy kullanan delegelerin salt çoğunluğunun
oyları ile seçilirler. Bu da mümkiin olmazsa, üçüncü furda en fazla oy
olur. Genel Yönetim Kurulu asıl sayısı kadar (beş) yedek üye seçilir.

alan aday göreve seçi

{"^,

trr")

Genel yönetim kurulu üyelerinin (Genel Başkan yardımcılan) yapacağı ilk toplantıda,
görev dağıhmı genel başkan taıafindan yapılr. Görev değişikliği gerektiği hallerde, görev
dağılımı aynı usulle değiştirilir. Genel yönetim kurulu unvanlan; genel başkan, genel
sekreterlikten sorumlu genel başkan yardımcısı, mali işlerden sorumlu genel başkan yardrmcısı,
genel teşkilatlanma işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, genel mevzualtoplu
görüşmelerden sorumlu genel başkan yardımcısından oluşur.

Genel Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir defe toplanır. Olağanüstii toplantılar
ise genel başkanının talebi iizerine veya genel başkanın raporlu veya izinli olduğu ya da yurt
dıŞında bulunduğu tarihlerde, genel başkanlığa vekilet eden genel yönetim kurulu üyesinin talebi
üzerine derhal toplanır.

Genel yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde;
Genel yönetim kurulu, Ana Tiizi,ikte gösterilen usul ve esaslara göre toplant. Önce boşalan
veYa boşalacak görevler, ikinci fıkrada gösterilen usule göre genel başkan tarafından, Genel
Yönetim Kurulu içerisinde doldurulduktan ve görev dağılımı yeniden belirlendikten sonra, boş
olan göreve yedeklerden birisi davet edilir.

Genel başkanın bulunmadığı hallerde, toplantıya genel başkanın vekilet verdiği genel
yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkanın ya da vekalet verdiği üyenin çağnsı ile
üYelerin salt çoğunlugu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çogunluğu ile karar alır.
Oylann eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır.

MADDE-23.GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKiLERI

Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)Genel yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken, Genel Başkana karşı
sorumludur.

b)Sendikanın ana prensiplerinin tahakkul«ı için Ana tiiziiık Yönetmelik ve Mevzuat
hiiıkümlerince sendika adına faaliyette bulunmak.

c)Üyeleri vasııası ile sendika ile ilgili ınuhabereyi sağlanıak.
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d)Toplu iş sözleşnıesi yapıııak veya bu konrıda gerekli gördtiğü kişi ya da kişilere yetki

vermek,

e)Faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayıp Merkez
Genel Kurula sunmak,

f)Sendika ve şube zorunlu organlannda bulunan yöneticiler ile üyelerini Genel Disiplin
Kuruluna sevk etmek,

g)Ana Tüzüğii tefsir etmek, Merkez Genel Kurulun verdiği yetkiye istinaden yeni şube
aÇmak, coğrafi konumlarına, çalışanların ve/veya ilgili şube başkanlıklannın talebine, işyerini
örgütleyen şubenin muvafakatine göre, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli
yürütiilebilmesi için, işyerinin bağlı olacağı şubeyi belirlemek veya işyerini doğrudan Gene
Merkeze bağlamak

h)Lüzumu halinde merkez ve şube genel kurullarını çağırmak,

ı)Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

i)sendika üyeliğine başvuranlann üyeliğinin kabul veya reddine karar vermek veya bu
konuda şube yönetim kurullanna yetki vermek,

j)Şube Yönetim Kurulundaki aynlmalar halinde, yeni yönetim kurulunun
oluŞturulabilmesi için geıekli işlemleri yapmak, seçimin yapılmasına kadar gerekli tedbirleri
almak,

k)Sendikanın ana tüzi.lkte belirlenen amaçlannı gerçekleştirebilmek için
biirolan kurmak ve bunlar için personel, uzman ve danışman istihdam etmek,

gerekli
sendika

organlannda çahşhnlacak personelleri atamak, bunlann ücretlerini ve çalışma şartlannı tespit
etmek sendika biinyesinde çalışan personel, uzman ve danışmanlar ile sendika adına akitİer
yapmak,

l)Sendika bünyesinde istihdam edilecek personelle ilgili her ttirlü kadro ve unvanlan
ihdas etmek,

m)Aıa tiızüğiiı l4.maddesinde sayılan organları, ihtiyaç duyulan yerlerde ise bu
organlann irtibat bürolannı açmak, açılacak biiıolara yeterli elemanlan atamak ve görev
unvanlannı tespit etmek,

n)Sendikanın ve şubelerin teşkilat ve organlannda görev yapan. Yöneticilerden, 6356
sayılı sendikalar kanununun 6, maddesinde belirtilen kuruculuk şartlanna uygun olması
zorunludur. Bu niteliklere uygun olmayanlann üyeliklerin düşürüImesi için Bakanlığa veya
Mahkemeye Müracaaı etmek.

o)Şubelerin idari veli mali denetimini yapmak,

P)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunun27.maddesinde belirtilen
esaslar dAhilinde işyeri sendika temsilcisi tayin etmek, gerektiğinde görevden almak,(Genel
Yönetim Kurulu getektiğinde bu konuda şubeler ile il veya ilçe başkanlıklanna yetki verebilir.),

r)Sendika ve şube yöneticiliğine seçilenlerin profesyonel olarak çalıştınlmasına veya
pıofesyonelliğin kaldırılmasına karar vermek,
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s)Ana Tüzükte yer aIan yönetmelikleri çıkaımak,

ş)Sosyal aııraçIı harcaırra yapnrak,

t)Genel Yönetim Kurulu sendikayı temsil eder. Gerektiğinde sendikayı temsil etmek
üzere genel yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

u)Sendika adına bankalarda hesap açtırmak veya açılmış olan hesapları kapatmak,

v)Genel kurulca verilen yetki çerçevesinde Şubeleri birleştirmek veya kapatmak, şube
aÇmak ve coğrafi konumlarına, çalışanların velveya ilgili şube başkanlıklarını talebine, işyerini
örgütleyen şubenin muvafakatine göre, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli
yürütiilebilmesi için işyerinin bağlı olacağı şubeyi belirlemek, işyerini doğrudan Genel Merkeze
bağlamak.

MADDE_Z.GENEL BAşKANIN GÖREV vE YETKiLERi

a)Genel baŞkan sendikayı yönetir. Genel yönetim kurulu adına sendikayı yurt içinde ve
1urt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder.

b)Genel yönetim kurulu toplantılanna başkanlık yapar,

c)sendika adına resmi beyanatta bulunmak, basın toplantısı yapmak, (beyanat ve basın
toplantısından genel başkan mesuldür)

d)Liizumu halinde mutat harcamalar dışında herhangi bir karar almaksızn, maaşının 10
kah tutannda harcama yapabilir. Ancak, bilahare Genel yönetim kuruluna bildirir.

e)Sendikanın müaberat ve muamelatını Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile
müŞtereken imzalar. Genel başkan görevle ilgili olarak yaphğı seyahatlerde, liizumu halinde tek
başına imza etmek suretiyle sendika adına yazışmalar yapabilir.

f)Genel başkan, Genel Denetleme Kurulu dışında, sendika içinde kurulan tiim
komisyonlara ve bürolara başkanlık eder, sendikanın merkez ve şubelerinde görevli yöneticiler
ile personeli gerekli gördüğü iş ve işlemleri yapmak iizere görevlendirir.

g)Mali mevzualta ilgi|i yazı ve gerekli belgeleri genel mali sekreter ile birlikte imza
eder,

h)Sendikanın bankadaki hesabından genel mali sekreter veya genel yönetim kurulu
üyelerinden birisi ile birlikte para çeker. Genel başkanın raporlu, yurt dışında ya da izinli olduğu
tarihlerde genel başkanlığa vekilet eden genel yönetim kurulu üyesi ile biılikte genel mali
sekıeter parayı çeker.

ı)Sendika üyelerini, sendikanın veya sendika şubelerinin organlannda görev alanlan
Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

i)Sendika adına çıkan yayın organrnrn sahibidir

MADDE-2s.GENEL SEKRETERLİKTEN SORUMLU
YARDIMCI§ININ GÖREV VE YETKİLERİ
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a)Hizmetlerin yerine getirilmesinde yeterli sayıda uzınan personelin istihdanıı için genel yönetinr
kuruluna teklifte bulunur

b)Sendikanın muhaberat ve muamelat işlerinden sorumludur

c)Sendika bünyesi içinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazırlar ve
genel yönetim kurulunun onayına sunal. Genel yönetim kurulu tarafından bir başka ü
görevlendirilmediği takdirde, Genel yönetim kurulu kararlannın uygulanmasından genel sekreter

d)Sendika organlarının almış olduğu kararlann yürütiilmesini koordine eder,

e)Miizakeresi icap eden meseleleri hazırladığı gündemle birlikte Genel yönetim kuruluna getirir,

f)Sorumluluk alanındaki bürolar ile genel yönetim kurulu üyeleri arasındaki koordinasyon
sağlar

g)Genel başkan ve Genel Yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

h)Sendika genel yönetim kurulu üyelerinin, 6356 sayılı Sendikalar Kanununun uyannca
düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıklan belgeleri, Sendika denetim
kuruluna verir.

ı)Mevzuat gereğince ilgili kurumlara bildirilınesi gereken bilgi ve belgelerden, bildiriminin
yapılması Ana Tüzük ile başka bir organm görev alanına bırakılmamış olanlan zamanında ve
tam olarak bildirir.

i)Eğitim programlannı hazırlar ve yönetim kurulıınun onayına sunar.

j)Genel Yönetim kurulunca onaylayan programın uygulanmasını sağlar.

k)Sendika Ana Tiizüğü ve kanunlar gereğince yapabileceği sosyal faaliyetler konusunda genel
yönetim kuruluna teklifte bulunur. Karar altrna alınan faaliyetlerin uygulanmasmı sağlar.

l)Kendisine bağh biiro, personel ve uzmanlan yönetir, düzenli ve verimli çalışmalannı sağlar.

m)Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda teklifte
bulunur,

n)Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütiilmesinde her ti,irlü araştırmalann yapılarak
istatistiklerin tutulma§ını sağlar ve sendikanın çıkaracağı gazete, deıgi, broşiir, kitap vs. yazılı,
sesli ve görüntülü yayınlar yoluyla üyelerin eğitilmesini sağlar.

MADDE-26.GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

Genel başkan ve genel sekreterin teklifi ve genel yönetim kurulunun karanyla atanırlar. Genel
başkan ve genel yönetim kurulunun verdiği görevler yerine getirirler. Genel başkan veya genel başkan
vekdlet eden genel yönetim kurulu üyesinin çağrısı üerine genel yönetim kurulu toplantısına katılırlar
Gündemdeki konularla ilgili görüş ve öneride bulunabilirler. Ancak oy hakları yokfur.

MADDE-26.GENEL MALi SEKR_ETERLiKTEN SORUMLU GENEL
YARDIMCISININ GÖREV VE YETKiLERi

ü/,,J
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a)Sendikanın muhasebe işlerini iIgili yasa, tüzük yönetmelik hükünlleri gereğince yürütür, devre
bütçelerinin uygulanmasını sağlar.

b)sendikanın geiir gider tablosunu her ay sonunda Genel yönetim kuruluna sunar.
c)sendika gelirinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe
kaytlarının gerektiği gibi yürütiilmesini sağlar ve muhasebe bıırosunu y<lnetir.

d)Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

e)şubelerde zamanında sarf avansının gönderitmesini sarfların gözetim ve denetimini yapar

f)sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili vergilerin ödenmesini ve demirb
kayıtlarının usulüne uygun olarak tufulmasını İağlar.

g)Sendika hesaplarını her ay iç ve dış denetime hazır bulundurur.

rulunun karan doğrulfusunda sendikanın taşınır ve taşınmaz mallannın
sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar

ı)Merkez genel kurul karar uyarrnca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar hususunda
genel yönetim kuruluna karar almak için tekliflerde bulunur,

i)Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmalan genel
baŞkanla birlikte imza eder. Genel başkanın yokluğunda Ana Tiizijt hıiktımİerine göre yetkili
olan genel yönetim kurulu üyesi ile imza işlerini yürütiir.

j)Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve Genel yönetim Kuruluna
slınaır.

k)Sendika gelirlerinin elde edildikleri tarihten itibaren 30 giin içinde genel yönetim kurulunca
belirlenen bankalara yatmlmasını sağIar.

l)Genel Yönetim kurulunun bilgisi dışında sendikanın kasasında aylık gelirin 7o lryundan fazla
para bulunduramaz.

m)Sendika giderlerinde alınabilecek tasamıf önlemleri için Genel Yönetim kuruluna tekliflerde
bulunur.

n)6356 saylı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununl8.maddesi gereğince; sendika üyelik
veYa daYanıŞma aidatlannın kesilmesi için sendika şube|eri tarafındurİişrJ.enı"." gönderilecek
üYe iŞÇilerin listelerinin zamanında işverenlere gönderilmesini sagİamak ," "işr"r"nı".""
send-ika üYelik ve daYanıŞma aidatlarının üye ve işçi ücretlerinden kesiİip zamanındu ,"naikuyu
gönderilmesini temin etmek için her ttirlü işlemleri yürütiir.

o)Genel başkan ve Genel yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

ö)Sendika kademelerinde istihdam edilen personellerin bildirimlerini ilgili mercilere yapmak.

p)kendisine bağlı büro peısonel ve uzmanlarr yönetir, düzenli ve verimli çalışmalannı sağlar.

MADDE_27.G ENEL TEşKiLATLANMADAN SORUMLU GENEL BAşKAN
YARDIMCSININ GÖREV VE YETKİLERİ

2,
l-

h)Genel yönetim ku
sigorta ettirilmesi ve
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a)Şube, bölge, il ve i|çe başkanlıkları ile işyeri sendika teıı-ısilciIiklerinin sendikaI faaliyetlerini Y",)
izlenıek ve bu f'aaliyetlerin gereği gibi yerine getirilnıesine yardııncı olmak,
b)6356 sayılı Sendikalar ve TopIu İş Sözleşınesi Kanunun l7.maddesı uyarınca İşçi|erin üy
kaYıtları ve üyelikten ayrılmalarını ilişkin işleri gözetir. Sendikanın arşivini düzenler, bu işler
ile ilgili görevleri yönetir, üye envanterlerini çıkarır.

c)Şube, bölge, il ve ilçe başkanlıklarının faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubele
açılması, fonks iyonunu yitiren şubelerin kapatılması veya birleştirilmesi konularınd

ıLw
incelemelerde bulunmak, bu konuda yetkili organlarca karar alınabilmesi için rapor hazırl
ve genel yönetim kuruluna sunmak.

ç)şube delege seçimlerinin, şube genel kurullannın zamanında ve gerektiği gibi yapılması
sorumludur,

d)Sendikanın heniiz teşkilatlanmadığı işyerlerinin sendika bünyesinde teşkilatlanmasını sağl

e)Sendika temsilcilerinin tayin edilmesi veya görevden alınması konusunda şubelerle istişare
ederek genel yönetim kuruluna bilgi verir.

f)TeŞkilatlanan işyerlerindeki işçilere teşkilatlaıımanın faydalannı anlatan kitap, broşiir ve
bildiri gibi yayın organlarınrn dağıtımrnı temin veya bizzat toplantılar diizenlıyerek
teŞkilatlanmanın faydalannı anlatır, Teşkilatlanma hususunda alrnan kararlann uygulanrnasını
sağlar ve bu konuda başkanla birlikte mesai sarf eder.

g)Genel başkan ve genel yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yürütiir.

h)Kendisine bağlı btiro, personel ve uzmanlan yönetir, dtizenli ve verimli çalışmalannı sağlar

TOPLU sÖzLEşME cÖnÜşılu,nniNnnN
YARDIMCISININ GÖREV, YETKi VE

a)Toplu görüşmeye esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak ve merkez
yönetim kuruluna sunmak.

b)ToPlu görüşme ile ilgili mevzuat değişiklikJerini takip etrnek ve merkez yönetim kurulrırıa
sunmak.

c)Toplu görüşme ile ilgili her tiirlü iş ve işleri yürütmek,

d)kanun, ttieiik ve yönetmelikler gereği oluşfurulan kurultara, sendikayı temsilen
görevlendirilecek üyelerle ilgili çahşma yapmak ve merkez yönetim kuruluna sunmak.

e)Hizmet kolu ile ilgili üyelerden gelen problemlere, aksakhklara ve şikiyetlere çözüm bulmak.

i)Hizmet koluna ve sendikal çahşmalara ilişkin her ttirlü mevzuat. bilgi, belge ve yayınları
toplamak, düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek.

g)I{evnıattaki değişmeler ve gelişme]eı sonucu yapılması gereken yeni diizenleırreler hakkında
merkez yönetim kuruluna bilgi sunmak,

h)üyelerin her tiirlü sosyal hak ve menfaatlerinde gelişme sağlayacak mevzuat çalışmalanna
katılmak, ilgili ve yetkili mercilere sunulmak üzeıe konulu merkez yönetiın kuruluna getirnıek.

^7

MADDE-2aGENEL MEVZUAT VE
SORUMLU GENEL BAŞKAN
SORUMLULUKLARJ
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ı)ToPIu görüŞırrelerden, ıııevzuattan ve çaI!şııa hayatından doğan anlaşnıazlıklarda, idare ile
doğacak ihtilaflarda, ortak hak ve ıııenfaallerin izlenırıesinde veya hukukİ yardınr gerekliliğinin
ortaya çıkması durumunda; üyelerini ve mirasçılarını, her düzeyde ve derecedekı yönetim ve
Yargı organları önünde temsil etmek veya ettirnek, dava açtırmak ve açılan davalarda taraf
olmak,

v)
ry"
ü/ )A4 \

i)Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli olarak yürütmek,

j)Kendisine bağlı bürolann çalışmalaıını düzenlemek.

k)Merkez yönetim kurulunun vereceği, görev alanıyla ilgili diğer işleri yapmak.

MADDE-2g.GENEL DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Denetleme Kurulu, merkez genel kurul tarafından, Ana Tüzüğün 16.maddesinde sa an
niteliğe sahip gizli oy|a seçilen 3 (üç) asil üyeden teşekkiil eder. Asi l üye sayısı kadar da yedek
üye seçilir. Genel denetleme kurulu asil üyeleri yapacaklan ilk toplantıda kendi aralannda bir
başkan ve bir raportör seçerler.

r1

Genel denetleme kuruIu,6(altı)ayda bir sendika ınerkezinde toplanarak denetim görevini yerine
getirir. Genel denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerindın en az üç deneğinin bir araya
gelmesi Şarttır. Genel Denetleme Kurulu, kararlannı oy çokluğuyla alır. Oylann İşitliği halinde,
başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Genel Denetleme Kurulu toplanhlanna yalnız asil üyeler kahlır. Asil üyelerden birinin kurul
üyeliğinden aynlması veya boşalma halinde, boşalan üyenin yerine yedek üyelerden biri
göreve Çağnlır. Genel denetleme kurulu üyeleri, denetirn esnasında sendikaya aİt evrak reya
defteıleri sendika merkezinden dışanya çıkaramazlar.

Genel denetleme kurulu, Ana Tiizüğe uygun olarak idari ve mali denetimi yaparak ara
raporunu sendika başkanlığına verir. Devre sonu raporunu da merkez genel kuruluna sunar.

Genel yönetim kurulu çağrısı iizerine şubelerde gerekli denetimi yapar. Genel yönetiın
kurulundan merkez genel kurulun olağanüstii toplantıya çağnlmasını isteı sendika ana

Genel denetleme kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanm ma|i işlerinde
usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğii takdirde durumu Genel yönetim kuruluna bir raporla
bildirir.

SoruŞfurmayı derinleştirmek üzere liizum gördüğü takdilde yukanda belirtilen fiil veya fiilleri
işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister.

Genel yönetim kurulunun, Genel denetleme kurulunun bu isteği kabul etmemesi, yolsuzluk
veYa usulsiizliik yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme karannda ısrar etmesi halinde,
Genel Denetleme kurulu, Genel yönetim kurulundan, Merkez genel kurulun olağanüstii
toplantıya çağn|masını isteyebilir. Bu halde Genel denetleme kurulunun oy birliği iĞ karar
vermesi şartıır.

Görevden bu Yolla el çektirilenlerin, Merkez Genel Kurulu tarafından görevlerine iadelerine
veYa sendikadan ihraçlanna karar verilebila. Görevlerine iade edilenlerin görevden el
çektirildikleri siireye ait sendikadan almalan gereken'ücret veya sosyal haklan sendikaca

|,7



ödenir. sendikadan ihracına
başvurulur.

karar verilenlerin hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine

MADDE-3O.GENEL DisiPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKiLERİ

A)YAPI§I:

t)Genel Disiplin Kurulu,3(üç) asil ve 3(üç) yedek üye olmak üzere Merkez Genel Kurulu
tarafından gizli oyla seçilir. Genel Disiplin Kurulu üyeleri, seçimi takip eden bir ay içerisinde
bir araya gelerek aralarında bir başkan ve sekreter seçerek görev bölümü yapar. Disiplin
kurulunun toplanabilmesi için en az üç üyenin bir araya gelmesi gereklidir.

2)Genel disiplin kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine
görev yapmak üzere Genel yönetim kurulu tarafından en faz|a oy alan yedek üye davet edilir.
Genel disiplin kurulu başkanınrn veya seketerinin ayrılması halinde yeniden yapılacak seçim
yedek üye katıldıktan sonra gerçekleştirilir.

B)GOREV VE YETKILERI:

a)Genel dİsiplin kurulu, genel yönetim kurulunun kendisine sevk ettiği işler ile Şube disiplin
kurulu kararlarına iliraz eden ilgilinin miiracaatr iizerine gerekli inceleme ve soruşturmayı
yaparak karara verir. Aynca, genel yönetim kurulunca itiraz edilen Şube Disiplin Kurulu
kararlannı inceleyerek sonuçlandırrr. Genel Disiplin Kurulu, kurula intikal eden olayın
mahiyetine göre makul bir siire içerisinde karannı vermek zorundadır. Bu siire üç ayı geçemez.

b)Genel disiplin kurulu, kendisine sevk edilen konulan görüşmek tizere en geç on beş gtin içinde
başkanın çağnsı iizerine toplanır. Başkanın bulıınmadığı hallerde, bu görevi sekreter yürütiir.
Genel disiplin kurulu oy çokluğu ile karar alr, oylann eşitliği halinde başkanın kahldığı taraf
çoğunluk sağlamış sayılır. Hakkında inceleme yapılan kişi disiplin kurulu üyesi, ise hakkındaki
dosyaya miinhasır olmak iizere göıevinden çekilmiş sayılır. Görevden çekilmiş sayılanlann
yerine en fazla oyalan yedek üyeler çağnlr.

c)Genel disiplin kurulu kendisine inıikal edilen olayı aydınlatmak tizere gerekli gördüğü
araştırmayı yapaı, tanık dinler, bilirkişi incelemesi yaphrabilir.

ç)Yazılı sawnması alınmaksızın üye hakkında ceza vei|emez. Ancak, yazılı çağnya uymayarak
savunma yapmayan üyelerin gıyabında kararlar verilebilir. Karardan önce üyelikten aynlmış
kişiler hakkında da karar verilebilir.

d)Genel DİSİPLİN Kurulunun karan ile ilgili kişilere yazılı olarak tebliğ edilir. Kararlar, tebliği
müteakip otuz gün içerisinde iliraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içerisinde, ilgililerin
karara itiraz etmeleri halinde, karar, Merkez genel kurulunda görüşülür.

e)Genel Disiplin Kurulu, sendika üyeleri veya sendikanın teşkilat ve organlarında görevli olanlar
tarafindan işlenen fiil, davranış veya suç. İhracı gerektirmediği takdilde, fiilin, dawanışın veya
suçun niteliğine ve ağırlık derecesine göre; sendika üyesine veya sendikanın teşkilat ve
organlannda görevli olanlara kınama, maaş kesimi, geçici siireyle görevden uzaklaştırma, ceza
ve tedbir kararlanndan birini veya ikisini biılikte verebilir. Bu üyelerden delege olanlann
delegelikleri bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege secim tarihine kadar. devam
eder. Genel Disiplin kurulunca, sendika Geııel Yönetim Kurulu, Genel Denetleıne Kurulu ve
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-JGenel Disiplin Kurulu iiyeleri ile Şube Yönetim Kurulu, Şube denetleıne kuruiıı ve Şube Disiplin
Kurulu üyeleri haklında geçici sürey|e veya süreklı olarak görevden uzaklaştırma cezası
verilebilınesi için üyenin, sendika veya şube yönetiııı kurulu kararı veya genel başkanın talebi
üzerine. Genel Disiplin KURULUNA SEVK EDiLMEsi GEREKİR. Genel Disiplin Kurulu.
sendika üyesi veya yöneticileri hakkında geçici ihıaç kararı verebilir. Genel Disiplin Kurulu,
sendika üye veya yöneticilerinin üyelikten kesin ihracını gerektiren hallerde, Merkez genel
kuruluna sunulmak üzere teklif hazırlar.

MADDE_3I.şUBE GENEL KURULU

Şube genel kurulu, şubenin en yüksek organı olup 4 yılda bir Şube Yönetim kurulunun
teklifı ve Genel Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tarihte yapıhr. Şube Yönetim Kurulunun
veya Denetleme Kurulunun oy birliği ile teklifi ile veya üye veya delegelerinin l/5 inin talebi ile
Genel Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte veya Genel Yönetim Kurulunun kararı ile
Olağanüstii genel kurul yapılır. Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile
belirtilir. Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul
Toplantısının giindemi yer gün ve saati en az 15 gün önce o mahalde yayınlanan bir gazete ile o
mahalde gazete yayınlanmıyorsa mahalli imknn ve vasıtalardan yararlanmak sureti ile ilan olunur
ve durum en az |5 giin önceden o yerin en büyük mülki amirine bildirilir. Genel Kurul
gündemİnde seçimler olması halinde mülki amirliğe bildirilen ilçe seçim kuruluna da bildirilmesi
zorunludur.

Olağanüstii genel kurul toplantılannda giirıdem dışı konular görüşül emez ye giindemin
değiştirilmesi için teklifte bulunulamaz.

Uye sayısı 500'den az olan şubede Genel Kurul Üyelerle yapılır. Üye sayısı 500'den fazla
olması halinde delegelerle yapılır. Şube Genel Kurulu delege usulü ile yapıldığında Genel Kurul
aşağıdakİ şekilde oluşur:

a)Her işyerinde Genel Kurul tarihinden 1 ay önce gizli oyla delege seçimi yapılır. Her 15
üye için l delege seçimi yapılır, Delege seçim usul ve esaslan Yönetim Kurulunca çıkartılacak
bir yönetmelikle tespit edilir.

b)Bir önceki dönemde seçilen yönetim ve Denetim kurulu asil üyeleri Genel Kurula
delege <ılarak katılırlar.

c)(a) ve (b) de be|irtilen delege sayısı ile birlikte delege sayısı 100'den aşağı olması
halinde l 'er delege sayısı artınhr.250'den fazla olması halinde l'er delege azaltılır.

Sendika Genel Kurulu için uygulanan toplanh esas ve usulleri Şube Genel Kurulu içinde
uygulanır.

MADDE-32.ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERi

Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a)Organların seçimi,

b)Şube Yönetim Kıırulu ve Şube Denetlemc Kurulu raporlarrnın görüşülnıcsi,

c)Şube Yönetim Kurulu ve,Şube Denetleme Kurulunun ibrası,

ç)Sendika Genel Kuruluna delege seçiıııi,
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d)Meı,zuat ve Ana Tüzükte belirtilen diğer işleııılerin ve yerine gelirilııesi başka bir

organa bırakıln-ıaıırış konulann karara bağlanınası,

e)Şube Genel Kurullannın mali ibra yetkisi yoktur.

MADDE-33.şUBE YÖNETİM KURULIJNUN TEŞEKKÜLÜ vE GÖREvi

Şube yönetim kurulu, Şube Genel Kurulunda seçilen bir başkan ve dört (4)üyeden
teşekkiil eder. Şube genel kurulunda, şube başkanı ddhil olmak üzere, Şube yönetim kurulu asil

lanüye sayısı kadar yedek üye seçilir. Şube yönetimi Üye Tam sayısının salt çoğunluğu ile top
ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. oylann eşitliği halinde başkının katıldığı t
çoğunluğu sağlamış sayılır.

şubelerin üye sayısı dikkate ahnarak, şube yönetim kurulu üye sayrsı ve unvanlarını
belirle nmesi, Genel yönetim kuruluna aittir. Şube yönetim kurulu, görev böIümünü seçimleri
takip eden bir ay içinde tamamlar. Aksi takdirde görev bölümü, Genel yönetim kıırulu tarafindan
resen yapılır. Görev değişikliği Şube yönetim kurulunun yazılı talebi ve genel yönetim
kurulunun onayı ile yapılır.

a)Harcamaların usuliine uygun olarak yapılmasrnın sağlanması ve bunlann karara
bağlanması, sarflarla ilgili kararların onay|ı birer ömeğinin sarf ewakr ile birlike incelenerek
gereği yapılmak iizere sarfin yapıldığı ayı takip eden ayın 10'una kadar Genel Merkeze
göndermek,

b)şube Genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, Şube genel kurulunu
Genel Yönetim Kurulunun onayı ile toplanhya çağırmak,

c)Şube sınırlan içinde kalan işyerlerinde çahşan üyelerin her tiirlü miiracaatlannı
incelemek, işverenler ve ilgili mercilere ilişki kurarak sonuçlandumaya çahşmak, mahallinde
halledemediği konulan Sendika Genel Merkezine intikal etınek,

Ç)Sendikalar Kanununun 39.maddesi gereğince, toplu iş sözleşmesinden üyelik aidatı
ödemek suretiyle yararlanacak işçilerin, sendikayı ödemesi gereken üyelik aidatıannın
iŞverenlerce kesilebilmesi için sendika üyesi işçilere ait listeleri zamanında işr,erenlere bildirmek,

_._ 
TİS'den Yararlanan işçilerin üyelik ve dayanışma aidah kesinti listelerinin işverenlerce

sendikaYa gönderilmesini, üyelik ve dayanışma aidatlannın işverenlerce sendikanın bildirmiş
olduğu banka hesaba yatınlmasını sağlamak,

d)şube yönetim l(urullan Ana Tüzük ve iç yönetmelik haricinde masraf yapamaz ve
kimseye borç para veremez.

e)Şube Genel Kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak,

MADDE-34.GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKiLERi

A)ŞUBE BAŞI(ANI:

şube başkanı, Şube yönetim kurulu adına şubeyi temsil eder. Şube yönetim kuruluna ve
şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Liizumu halinde toplantı veya komisyon
başkanlığını yönetim kurulu üyeleıinden birine devredebilir.
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Şube başkanı şubedeki bülün bürolartn amiri olup her türlii çalış,ıraları denetleııreye ve
tetkike yetkilidir

Şube seketeri ile şubenin yazışmalarını, şube mali sekreteri ile muhasebe ile ilgili evrakı
imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabından şube mali sekıeteri veya şube yönetim kurulu
üyelerinden birisi ile birlikte çift imza ila para çeker.

B)ŞUBE SEKRETERİ:

Şube başkanının raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, şu
başkanının görev ve yetkilerini kullanır. Şube bürolarını yönetir. Şube yönetim kurulu
gündemini hazıılar. Şube yönetim kurulu ve Şube başkanı tarafından verilen sair görevle
yerine getirir.

C)ŞUBE MALi SEKTERERi:

Şube mali sekreteri şubenin mali konulardaki işlemlerini Ana Tüzfü ve Yönetmelik
hiikümleri çerçevesinde yerine getirir.

MADDE_3s. ŞUBE DENETLEME KURULU

a)Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafindan Şube Genel Kuruluna katılan
üye veya delegeler arasından seçilen üç asil, üç yedek üyeden teşekktil eder. Şube Denetleme
Kurulu en az iki üyenin bir araya gelmesi ile toplanır. Kararlannı oy çokluğuyla alır.

b)Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kıırulunun faaliyetlerini Ana Ti,iziik, mevzuat
ve Şube genel Kurulu kararlanna uygun olarak yapıp yapmadığını üç ayda denetleyerek ara
raporu şube başkanına verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Krrruluna sunar.

c)Sendika Ana Tiizüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara raporunu şube
başkanına verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.

MADDE-36. ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kunılu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden
teşekki,il eder. Şube Denetleme Kurulu en az iki üyenin bir araya gelmesi ite toplanır.
Kararlannı oy çokluğuyla alır.

Şube Disiplin Kurulu, Sendikanın Ana tiizüğüne amaç ve ilkelerine aykın hareket eden
sendika üyeleri hakkmda §oruşturma yapar, ihtar cezası verir.

Şube Disiplin Kurulu ihtann dışındaki cezalan gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı
raporlan Sendika Genel Merkezine gönderilmek tizere Şube Başkanına sunar.

MADnE-37. BAŞKANLAR KURULU, GENİŞLETİLMİŞ nıŞxlNı,nR KURULU VE
TEMSİLCİLER MECLİSİ

a. Başkanlar Kurulu; Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Gencl
Disipliı Kurulu asil üyeleri ile Şube Başkanlannda oluşur.

b. Genişletilmiş başkanlar kurulu; Başkanlar Kurulu üyeleri ile Profesyonel Şube
Yöneticileri, Bölge, İl ve İlçe Başkanlanndan oluşur. Başkanlar Kurulu ve
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ü )Genişlelilmiş Başkanlar Kurulrı, Genel Yönetim Krınılu tarafından belirlenen
Gündenıi görüşlııek üzere Genel Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
Başkanlar Kurulu ve Genişletilıniş Başkanlar Kurulunun kararları islişari nite liktedir

c.

MADDE-38. BÖLGE BAŞKANLIĞI

Bölge Başkanlığı, Genel Başkanın Teklifi ve Genel Yönetim kurulu karan ile kurulur. B
Bölge başkan ile yeterli üye, uzman ve personelde teşekkül eder.

Bölge başkanının görev süresi Genel Yönetim Kurulunca belirlenir.

Genel yönetin kurulunca belirtilen bölgede kurulu bulunan şube, il veya ilçe başkanlan
arasında koordine ve dayanışmayı sağlar.

Genel Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirir.

Bölgede gelişen olaylarla ilgi|i olarak Genel Yönetim Kuruluna aylık rapor verir.

MADDE-39. iL VEYA iLÇE BAşKANLARI

Genel yönetim Kurulunca uygun görülen yerlerde, il veya ilçe başkanlıklan kurulabilir. il
veya ilçe başkanlıklannın kaç kişiden oluşacağını, atanmasına, görevden alınmasına ve
gerektiğinde kapatılmasına, iş yerindeki üyelerin nereye bağlanacağına genel yönetim kurulu
karar verir.

MADDE-,o. İşvnni SENDİKA rEMsiLCİLİĞİ

a)IŞ Yeri sendika temsilcileri bağh olduklan sendika organrnı teklifi ile 6356 sayılı
Sendikalaı ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunun 27. Maddesi ve ana Ttıaügiin l. Maddesi gereğince
tayin edilirler.

b)şube yönetim kurulu veya iş yerinde çalışan işçileri 73 ' ünün teklifi veya Genel
Yönetim Kurulunun Re' sen alacağı karar ile temsilciler görev süreleri dolamaİan önce
görevlerinden alınabilirler.

MADDE-4I. İşvrnİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİ GÖREVi

_ _. a)Sendika üst organları ile sendika iş yeri kurumları ve üyeler arasında ilişkiyi ve
düzenli çalışmanın kurulmasını sağlamak,

b)En az aYda bir defa kendi aralannda toplanarak iş yerini probleınlerini görüşmek, bu
konuda yetkili organlara tekliflerde bulunmak,

c)üyelerden gelen şikiyet ve istekleri çözümlemeye çalışmak, çözümleyemediklerini
ilgili organlara bildinnek,
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Temsilciler meclisi iş yeri sendika baş temsilcileri ve/veya iş yeri sendika
temsilcilerinde oluşur. Temsilciler meclisi, genel yönetim kurulu tarafından gündemi,
yeri ve tarihi belirlenmek suretiyle Genel başkanın çağnsı üzerine genel ya da
bölgesel düzeyde toplanabilir. Şube, bölge, il veya ilçe başkanları kendi bötgelirinde
bulunan iş yeri sendika temsilcileri ile her ay yapacakları toplantılaruıda
gündemlerinde bulunan konuları görüştir, sonuçlannı rapor halinde Genel yönetim
Kuruluna sunar. TemsilciIer Meclisinin istişare niteliktedir.
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Sendikada görev yapacak personel, genel yönetim kurulu ile işe alınır. Personeli /-,rı,1
sendika hizmetine alınması, ücretlerin takdiri görevlerinin belirlenmesi, işten çıkarı
yönetmeliklerin hazırlanması, uygulamaya konulması, genel yönetim kurulunun yetkisindediı

d)Kanun ve Toplu iş sözleşmesiyle kendilerine verilen görevIeri yerine getimıek

MADDE-42. SENDiKA PERSONELİ

4.BÖLÜM
PARASAL KONULAR

MADDE-43. SENDiKANIN GELiRLERi

Sendikanın gelirleri şunlardır;

a)Üyelerden ahnan aidatlar,

b)Toplu iş sözleşmesi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu lş Sözleşmesi kanun da belirtilen
dayanışma aidatı,

c)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununa göre yapacağı faaliyetlerden
sağlanacak gelirler,

ç)Eğlence, Müsamere ve Konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

e)Bağışlar,

d)Mameleklerinin gelirleri.

MADDE-44. SENDiKANIN GİDERLERİ

Sendika, amaçlan ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz, bağşta bulunamaz

Sendika, gelirlerinin %l0 unu üyelerini teknik ve mesleki eğitimi ve tecrübelerini
aılırmak için kullanmak zorundadır.

Genel Yönetim Kurulu, sendikanın nakit gelirlerinin %5 ini aşmamak kaydı ile sosyal
amaçlı harcama yapabilir.

Üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun & 25 ini aşmamak kaydı ile ve Genel
Yönetim Kurulu karanyla ilgili bakanlı-ldara devretmek üzere eğitim, sağlık, rehabilita§yon veya
bu kamu kurum ve kuruluşlanna ayni ve nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında,
su baskını, deprem gibi tabi afetlerin vukuunda doğnıdan veya yetkili bakanlar aracılığı ile afet
bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisi yapmak veya bu amaçla kamu kurum
ve kuruluşlanna ayıi ve nakdi yardımda bulunmak.

Sendika, üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç yeremez.

Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her tiirlü eşya ve
malzeme hakkında gider olaıak işlem yapılamaz.

cJ\-.''
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MADDE_4s.sENDiKA AiDATI

Üyelik aidatı, işçinin brüt bir yevmiyesinin yüzde
bir yevmiyesinin l/3'ü tutanndadır. Sendikanın Ü
sözleşmelerde ahnan zamların 7o50 ini geçemez.

MADDE-46.YASAK FAALiYETLER

20'sidir. Dayanışma aidatı, işçini brüt
yelerinden alacağı aidat Topl

Sendika, 6356 saylı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununda belirtilen yasaklara
aykın hareket edemez.

5.BÖLÜM
SENDiKANIN DEFTER DOSYA VE KAYITLARI

MADDE-47.SENDiKANIN TUTACAĞI DEF,TERLER

Sendika, aşağıda yazılı defter dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadır;

a) Üye kayıt defteri ve çıkış bildirimi;

b) Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel
Disiplin Kurulu kararlannın numara ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar
defteri,

c) Gelen, Giden ewakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak
kayıt defterleri ile zimmet defteri, aynca seyahatlerde Genel Yönetim Kurulu
üyelerince kullanılan geçici giden ewak defteri,

d) Demirbaş eşya defteri, Gelen ewak aslı, giden evrak suretlerinin saklanacağı gelen
ve giden ewak dosyalan,

e) Aidat, Yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,

f) Gelir makbuzlan ve bunlann zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunlann
saklanmasına mahsus dosyalar,

yukanda yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdik
ettirilir. Sendika, tutmakla yükiimlü olduğu defterler ile kayıtlar dışında yardımcı defterlerde
futabilir.

Şubelerce tufulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar merkez yönetim kurulunca
hazırlanarak esaslara göre belirlenir.

MADDE-4s.BİRLEşMEYECEK GÖREWER

Merkez olağan genel kurulu hariç sendika zonınlu organlarrndan birine seçilen, başka bir
göreve seçilemez, genel yönetim Kurulu üyeliğine seçilen şube başkanları Ve yöneticileri iki
görevden birini tercih etmek zorundadır.
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Şube Genel Kurulu
seçileınez.

hariç, şube zorunlu organlarıı,ıdaıı birine seçilen başka birine

Yukarıda belirtilen görevleıe seçilenler, seçimi takip eden yedi gün içinde yedi görevde

dLü

birini tercih ettiklerini belirmezlerse, son seçtikleri görevlen sona erer
kuıulu üyeliğine seçilen şube başkanlannın, şubedeki görevini devir
Yönetim kurulu alacağı oy birliği karan ile altı aya kadar süre tanınabilir.

Ancak, genel yönetim
alabilmeleri için genel

MADDE-49.KIDEM ÖDENEKLERİ VE sosYAL Gİ,VENLiK HAKLARI

A)Sendika personelinin iş akitleri fesih edildiği takdirde, iş kanunu hükümleri tabi olduğu
personel yönetmeliği hiikümleri uygulanır.

a)Sendikanın bütiinlüğünü sarsıcı ve sırlannı açıklayıcı hareketleri, mahkeme kararı ile
meYdan Çıkanlara, bu yüzden işten uzaklaştınlanlara yahut sırf bu nedenlerle istifa ile aynlanl
verilmez,

b)Sendika ve Şube yönetim kurumlarında profesyonel olarak görev yapan yöneticilerin
bu görevlerinden, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleri suretiyle
aYnlmalan ve sendikadan talepte bulunmalan halinde, ücretleri 45 gün süre i|e sendikaca ile
ödenir. Bu süre krdemlerine d6hil edilir bu siire içerisinde meydan gelecek ücret arüşlan
maaşlanna yansıtılır.

Yukanda belirtilen hallerden biri ile görevleri sona eren profesyonel yöneticilerin yerine,
Genel Yönetim kurulunca, profesyonel olarak çalışrnasına karar verilmesi halinde, yeni seçilen
Yöneticilerin özlfü haklannın ödenmesi, görevi sona eren profesyonel yöneticİlerin özliik
haklannın ödenmesini sona erdiği tmihten itibaren başlar.

c)Sendika kademelerinde Görev yapan ücretli profesyonel yöneticilere, her takvim yılı
iÇin dört aYlık ücretleri futanndan fazla olmamak tizere merkez genel kurulunca tespit edilen
ikamiye verilir.

e)Sendika, yönetici ve çalışanlarrnın sosyal gür,enlik, sigorta ve dinlenme haklannı
garanti eder. Bu konuda bir yönetmelik düzenler.

Ç)Sendikanın veya Sendika şubesinin yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde profesyonel
olarak görev alanlardan, istifa, ölüm, maluliyet gibi nedenlerle görevi sona erınlere veya
görevleri devaın etmekle birlikte, genel başkan ve genel yönetim kurulu üyelerinin sendikanın
olağan genel L-urulundan sonra, kendilerine sendikanm veya sendikanın şube yöneticiliğinde
ProfesYonel olarak geçen her yıl için (50) gtinlük ücretlerinin ( yıl içerisinde ödenen her tiirlü
soysal yardım, ikramiye ve diğer ödemeler dAhil) net tutanndan aşağı olmamak üzere, Merkez
genel kurulunca tesPit edilen miktar tutannda hizmet ikamiyesi ödenir. Hizmet ikramiyesi
ödenen Yıllar, daha sonraki kıdeme dahil edilmez. Bu ödemelerle ilgili vergi ve sair kesintiler
sendikaca karşılanır.

d)Sendikanın ve Şubelerin teşkilat ve organlannda görev yapan yöneticilere, ödenecek
hizmet ikramiyelerinin ödenmesinde 4857 sayılı iş Kanunu hiikümleri uygulanır.

Sendikanın , sırlarını açıklamalan, kamuoyundaki itibannı zedelemeleri veya sendikanın
bütiinlüğiinü sarsan hal ve davranlşları nedeni ile görevlerine son verilenlere, geçici veya siirekli
olarak görevden uzaklaştınlanlara hizmet ikramiyesi ödenmez.
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f)Sendika ve Sendika Şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya

çahşanlarıır görevleri ile ilgili olarak uğrayacaklan kazadan dolayı ölünıleri halinde, bir yıllık
brüt ücreti toplamı net olarak, n,ıaluliyetleri halinde ırıaluliyet oranına göre yı:kandaki yardını
yapılır. İlgililerin, kanunlardan doğan hakları saklıdır. Ancak, dava açıldığı takdirde yapılan bu
ödemeler hükme konu olan meblağdan mahsup edilir.

B)Sendika ve sendika şubesi bir veya birkaçının, Anayasa ve Sendika lar kanunun saydığ
konu ile ilgili suçlar dışında, sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması veya bu suç
mahküm edilmesi halinde, Genel Yönetim kurulunca gerekli tedbirler ahnır.

a)Yöneticilerin tazminata mahküm olmaları halinde bu tazminat sendikaca ödenir.

b)Ayrıca, bu yöneticilere sawnmaları için aıukat görevlendirileceği gibi
olmaları halinde ücreti eşine, çocuklarına ya da kendisine verilir.

c)Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğramas
halinde, Genel Yönetim Kurulu, sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin
takibata uğaması halinde sendikanın bağlı bulunduğu üst kuruluş gerekli tedbirleri alır.

MADDE-50.YoLLUKLAR VE UCRET KAYIPLARI

Sendika Merkez genel Kurulu toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlannda
görevli olan üye veya delegelerin yol masraflan ile yolluklan sendika tarafından ödenir.

Sendika veya şubelerin yönetim kurulu, denetleme Kurulu ve Disiplin kurullannda
görevli üyelerin toplantılara katılmalan dolayısıyla, varsa ücret kayıplan ile yolluklar sendikaca
ödenir,
Sendikaca diizenlenen toplantılara çağnlan üyelerin yol masraflan sendikaca karşılanır.

6.BöLüM
ÇEŞiTLi HÜKÜMLER

MADDE -51.TÜZÜK DEĞişrİnun USULÜ

Tiiziik Değişikleri Genel Kurulıınun Toplantı yeter sayrsmın üye veya delegelerin tam sayısının
salt çoğunluğı ile yapılır.

MADDE-s2.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a)Genel yönetim Kurulu, Ana Tüzükte adı geçen Yönetmelikleri hazıtlaı, uygular ve
gerektiğinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

b)Sendika, genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin imzası ile
kurumsal olarak borçlanabiliı.

c)Profesyonel olarak görev yapacak şube yöneticilerinin tespitini, aidat ödeyen üye
sayılan esas ahnır. Şube başkanlannın profesyonel olarak çalıştınlabilmesi, şubeye kayıtlı aidat
ödeyen üye sayısının 500 ile 1500 arası olması, şube seketerini pıofesyonel olarak
çalıştınlabilmesi için şubeye kayıth aidat ödeyen üye sayrsınrn l50l ile 4500 arası olması
zorunludur. Şube mali sekıeterini profesyonel olarak çalıştırabilmesi için aidat ödeyen üye
sayısının 450l - 6500 arası olması zorunludur.

Daha faz|a üyesi bulunan şubeler için profesyonel sayısrntn tespitini, Genel Yönetinı
kurulu yapar. Ancak, kuruluş safhasında veya çalışmalaıın yoğun olınası halinde, süresi genel
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yönetinr kurulunca tespit edjlmek üzere, yukarı kayıtlara bağlı kaln-ıaksızın genel yönetim
kurulunun karar ile şube başkanı veya şube seketeri geçici olarak çalışırılabilir.

ç)Sendika adına başarılı çalışmalarda bulunduklan tespit edilen üyelere, işyeri sendika
temsilcilerine, il ve ilçe başkanlığı yöneticilerine şube ve bölge başkanlığı yöneticilerine, genel
yönetim kurulu karan ile ödül venlebilir. Ödülün mahiyeti ve miktarı, her olay için genel
yönetim kurulunca aynca tespit edilir

d)Haks ız o|arak, ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin işverence iş akdi fes edilen
sendika üyeleri, şube yönetim kurulunun teklifi ve genel yönetim kurulu kararr ile yeni iş
buluncaya kadar, süresi altl ay! geçmemek üzere şube emrinde istihdam edilebilir. Bu fıkra
gereğince işlem yapılabilmesi için mahalli yöneticilerin, üyenin haksız olarak işten çıkanldığını
araştırma neticesİnde tespİt etmeleri gerekir. Genel yönetim Kurulu, isterse araştırmayı bizzat
kendisi yapabilir.

e)Genel yönetim kurulu, sendikada ve şubelerde profesyonel olarak görev yaparken vefat
eden yöneticilerin varsa öğrenim gören çocuklanna, öFenim süresince, miktan genel yönetim
kurulunca belirlenecek oranda karşılıksız burs verir.

f)Hastahk halleri hariç, üyelik aidatını maksatlı olarak her ay muntazaman ödemeyenler,
ödeıneyenler, sendikanın sağlayacağı hak ve menfaatlerden istifade edemezler.

g)Sendikanın üyelik aidatını, Ana Tiizük esaslarına ödemeyen üyeler, sendikanın merkez
genel kurul, genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu, genel disiplin kurulu ile şube
organlarında görev alamazlar. Ancak, üyelerin oy kullanma haklan mahfuzdur.

MADDE-53.DEMiRBAŞLARIN SATIŞ VE TERKiNİNDEKi usuı VE ESASLAR

A)Demirbaşın satış ve terkini gerektiren nedenler:

a)Demirbaş eşyanın himıette kullanrlmayacak derecede yıpraıımış kınlmış olması veya
onanmtnın ekonomik olmaması ve demirbaş eşyanın hizınet verimliliğinin azalası,

b)Aynldığı hizmetin sona ermesi nedeni ile kullanılmasına gerek kalmayan ve başka bir
hizmette kullanılması mümkün olmayan demirbaşın lrizmet dışı kalması,

c)Doğal afetler ya da görevlilerim iradeleri dışında meydana gelen kaza, hırsızlıt, gasp
gibi olaylar sonucunda, demirbaşım işe yaramaz hale gelmesi veya kaybolması,

d)Sendikanın ihtiyaçlannı karşılamak için demirbaşın satılmasr,

B)Demirbaşın terkinine, genel yönetim kurulu karar verir demirbaşlann terkin nedeni
(satış, imha, vs.) ve bu hususta gerekli bilgiler ilgililerce imzalanan bir futanağa bağlanır.

C)Teıkin işlemi tamamlanan demirbaş, "Demirbaşlar hesabından giden hesabma borç ve
demirbaşlar hesabı alacak yazılmak suretiyle düşülih. Saüş şeklindeki terkinde, ayrıca sattş tutan
kadar kasa hesabına borç ve diğer gelirler hesabına alacak kaydı yap ır. Satış tutan, demirbaşın
kayıtlı değerinden fazla ise, kasa hesabı sattş futart kadar borçlu, demirbaşlar kayıtlı değeri kadar
alacaklı ve diğer gelirler hesabı da aradaki fark kadar alacaklı olur. Satış tutarı. demirbaşın
kayıtlı değerinden az ise kasa hesabı satış fJlan kadar borçlu, giderler hesabı, arasındaki fark
kadar alacaklı olur.

MADDE-54.SENDİKANIN FESHİ VE MALLARININ DEVRi
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GEÇİCİ MADDE 2 - Sendika adına kullanılacak bjnek araç ve lıer türlü gereçleri alnra
ve deınirbaşına kaydeiıre yetkisi olağan genel kurula kadar kurucu yönetim kurulunun
yetkisındedir.

BU TÜZÜK 29 ğirmi Dokuz) SAYFA 57 (ELLi YEDi) MADDE VE 2 GKİ
GEÇicİ MADDE VE SENDİKANIN sİMGEsiNDEN OLUŞMUşTUR.
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