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barışı ve halkların kardeşliğini saVunmayl, insan hakIarı

, mücadelesinin içinde yer almayı,
JOllapltalir^indoğa 

ve çevreyi yok etme politlka ve uygulam

çAĞRl iş sENDiKAsl ANATÜzÜĞü

BötüM l- 6ENEt HüKüMLER

MADDE_ 1ı sENDiKANlN ADl

Sendikanın adı, Çağrı Merkezi, Posta, Telefon, Telgraf, Telekomünikasyon, internet Ve iletişim işçileri
Sendikası, kı5a adı ÇAĞRl iş'tir

MADDE_ 2ı sENDiKANlN MERKEzi vE ADREsi

Çağn iş sendikasl Genel Merkezi Samsun'dadır. Açık adresi, 3385 sokak, No 2/16 Yenimahalle Atakum
SAMSUN dur.

Genel Merkez adresi Genel Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Başka bir il'e taşınmasl, bu tüzüğün
12lh maddesi ile mümkündUr.

MADDE_ 3) sENDiKANlN KuRuLu BuLUNDuĞu işroı.u vt FMIiYET AIANl

Çağrı İş Sendikasının kapsadığı işkolu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4.
Maddesinin ekli (1) sayllı cetvelin 07 sıra numaralı "iletişim" işkoludur.

Çağrı İş Sendikası'nın faaliyet alanı, İş Kolları Yönetmeliği'nde tanımlanan 07 5ıra numaralı "iletişim"
işkoluna giren her türlü işler ile bu işyerlerinde yürütülen asıl işe yardlmcı işyerleri Ve işlerdir. Yasa ya
da yönetmelikte yapılacak değişiklikler ile 07 sıra numaralı işkolunda yer alacak işler de sendikanın
faaliyet alanl içinde yer allr.

MADDE_ 4l sENDiKANIN AMAç VE itKELERi

Çağrı İş Sendikası, sınıf ve kitle sendikacılığını, diğer bir ifade ile işçilerin sermaye sınıfına karşı
çıkarlarının birlikteliğini esas ve temel alan bir sendikal anlayışın sahibidir.

Bu temel anlayışla; işçi sınıfının hak ve çıkarlarının, çoğulcu Ve katlllmcl demokratik bir ortamda
kazanlhp gelıştirilebileceğinin bilincinde olarak, kapitalist sömürünün sonucu olan her türlü soruna,
yoksulluğa, baskıya ve yabancılaşmaya karşı durmayı ve mücadele etmeyi,

- Çoğulcu, katllımcı, özgürlükçü temele, parlamenter demokrasiyi esas alan, Başta üyelerimiz Ve işkolu
işçileri olmak üzere, işçi sınıfının hak ve çıkarlarını koruma Ve geliştirmeye yönelik bu süreçte her türlü
şiddet kullanümlna karşı çıkmayl ve meŞru bir tutum izlemeyi,

- işçi sınıfının sendikal örgütlerinin, sermaye sınıfı, devlet, hükümet ve her türlü siyasi parti
örgütlenmeleri karşısında, örgütsel bağımsızlığını özenle korumayı, emek-sermaye cepheleşmesinde
emekten yana tutum alarak, atllan adlmlara destek Vermeyi,

- ÇallŞma yaŞaml başta olmak üzere toplumsal yaşamln her alanında kadına yönelik her türlü şiddet,
ayrımcılık Ve sömürüye karş|, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alarak, mücadele etmeyi Ve politika
üretmeyi

- Ulusal Ve uluslararası alanda her türlü militarist politikal ara, savaş ve şiddet uygulamalarına karşı;
Ve demokratik haklar temelinde eşitlik

aları karşısında ekolojik yaşamı savunmayı,
u alanda sürdürülen uygulamalar karşısında insan, toplum
e bunun gerçek|eşmesi için mücadele etmeyi,
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- Toplumsal değişme ve gelişme sürecinde Ve bugün içinde bulunduğumuz koşullarda 5ermayenin üst
düzey temsilcileri dlşlnda kalan Ve yaşamlarlnl işgücünü satarak aldlğl ücretle sürduren her meslekten
çallşanln işçi sınıfı kapsamında sayılması gerektiği olgusu karşısında, çeşitli yol Ve yöntemlerle
bölünmUş olan ve daha da bölünmeye çalışılan emekçilerin birliğinin gerçekleşmesine katkıda
bulunmayı,
- Nesnel konumları dolayısı ile emek sermaye çelişkisinde taraf olan Ve tüm ücretlilerden oluşan

Türkiye İşçi Sınıfının, hak ve özgürlüklerini kazanma ve geliştirmeye yönelik mücadelesinde

birlikteliğini sağlamak için çallşmayl Ve bu birlikteliği siyasal görüş, mezhep, etnik köken Vb. farklılıklar
gözeterek parçalama girişimlerine karşl açlkça tavlr almayl ve bu bağlamda,

- lrk, cins, inanç, din, mezhep, dil Ve düşünce Ve bölge farkl gözetmeksizin, tüm işçilerin, işyerlerinde,
işkollarında, ulusalve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,

- EVrensel temel hak ve özgürlüklere 5ahip çlklp, demokrasiyi korumayl, yerleştirmeyi Ve geliştirmeyi,

- Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına ve sözleşmelere koşut olarak sendikal hak ve özgürlükleri
eksiksiz hayata geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma yaşamı ve koşullarını çağdaş bir düzeye ulaştlrmay|,

- Bilimsel teknolojik gelişme ve sonuçlarının çalışanların zararına işlemesini öngören düzenlemelere
karşı durmayı ve bu girişimleri önleyecek önlemleri almayı,

- Toplumsal kalkınmayı, demokratik olmayan yöntemlerle sürdürme anlayış ve uygulamalarına karşı
mücadele etmeyi,

-işkolu ve sendikal faaliyetlere ilişkin araştırmalar ile ulusal ve uluslararası projeler yapmayı,

Sendikal çalışma ve faaliyetin her safhaslnda, sendika içi demokrasiyi, tüm or8anlarln seçimle
belirlenme ve Uyelerin sendikal etkinliklere demokratik katılımının sağlanması anlamında üyenin söz
ve karar sahibi olma ilkesini, kısaca demokrasiyi ve demokratik hukuk anlayışını her alanda egemen
kılmayı,

-Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere diğer sendikalar Ve Demokratik kitle Örgütleriyle birlikte,
ulusal ve uluslararası girişimlerde bulunur, iş birliğini

Temeİ amaç ve ilke sayar.

MADDE_ 5ı sENDixıııııııı cÖnrv vE YETKiLERi

a) Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini
sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,

b) İŞkolunda çalışan işçileri 5endika çatısı altında Orgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı
sağlamak,

c) ÇalıŞma hakkı ve İş 8üvencesinin yaşama geçirilmesi; Sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve
geliŞtirilmesi; tüm Çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması,
özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çahşan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların
ka ldırılması için mücadele etmek,

d) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı almak,
uYgulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmaz h kla rında i|gili makamlara, arabulucuya, hakem
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

)Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düze ye
laşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını , sosyal
üVenlik hakkınln çağdaş bir düzeye getirilmesi ni, işsizlik sig

özüme kavu
ortaslnln kapsam ln ln geliştirilmesini, kadln,

8enç, çocuk ve engelli işçilerin sorunlarının şturulmasını sağlam
irişimlerde bulunma lç
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f) Kadın erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin sendika çalışmalarında hayat bulması için gereken
önlemleri almak, işkolunda yer alan işçi kadınların sendikaya kazanılması ve üye olan işçi kadınların
sendikal çalışmalara etkin katılımını sağlamak amacıyla teşvik ederek, kadın komisyonları kurmak,

g) Sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde diğer bir ifade ile işçinin sermaye sınıfına karşı çıkarlarının birliği
bağlamında, üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, bu amaçla kurs,
seminer Ve konferanslar düzenleyerek üyelerinin bilinç ve kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki
bilgilerini a rtlrmak, sendikan ln amaç Ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çallşmasl yapmak, eğitim
araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim Ve öğretim tesisleri Ve enstitüler kurmak,

h) Üyelerin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak,
sosyal ilişkilerin gelişmesine yardımcl olmak, Üyelerin tanışmasl ve birlikteliğin güçlenmesi için lokaller
açmak,

ı) Çalışma yaşamından, yasaldüzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden
doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları
konusunda üyelerini Ve mirasçllarlnı temsilen davalar açmak, açılan davalarda taraf olmak,

i) Üst kuruluşlara ve uluslararası sendika l örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusalve uluslararası
işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak iş birliği, dostluk
ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi Ve yurt dlşlnda yapllan toplantllara Ve gezilere katllmak.

j) Yasanın öngördüğü koşullar gözetilerek üyelerinin işsizlik, evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, yaşlılık,
emeklilik, askerlik, ölüm ve grev gibi durumlarda ve eğitim amacıyla, kendileri veya yakınlarına gerekli
yardımların sağlanması yolunda sağlam ve kalıcı çözümler üretmek, bu amaçla kurulacak sandık ya da
oluşturulacak fonlara yardımcı olmak, katkı sağlamak,

k) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği her türlü taşlnlr Ve taşlnmaz mal satln almak, satmak, devretmek,
taşlnmazlarl üzerinde amaçları doğrultusunda tesisler kurmak, gerektiğinde inşaat yapmak, yaptlrmak,
taşlnmazlarl üzerinde mülkiyetten doğan ayni Ve şahsi tüm haklarını kullanmak,

l) Bağış olmamak üzere, üyeleri için kooperatif ve vakıf kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara
katılmak ve gerektiği hallerde bu kuruluşlara nakit mevcudunun %10'undan fazla olmamak koşuluyla
kredi vermek.

m) Üyelerinin Sendika Ana Tüzüğünün amaç Ve ilkelerini benimsemelerini sağlamak,

n} Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

o) Nakit mevcudunun %40'ından fazla olmamak üzere s|nai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmaktır.

MADDE_ 6) ÜYE[iĞiN KAZANltMAsl

a) Sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışıyor olmak ve 15 yaşını doldurmuş olmak

b) Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden
üYelik baŞvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulu'nun kararıyla e-Devlet kapısı üzerinden
kazanılır. Üyeliğin baŞlangıç tarihi, Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e_Devlet
kaPısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en çok otuz gün içinde Genel yönetim
Kurulu'nca reddedilmemiş olması durumunda üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

/L/*o
c) Genel Yönetim Kurulu, üyelik başVurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddede
gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazıiı olarak tebliğ edilir.
gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu
süre Ve koşullarda yetkili iş mahkemesine dava açma hakkı saklıdır.

d) Gene| yönetim kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kaplsl
yapma yetkisi verillr. işlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişile r

bilir. Ret kararl
Hakll bir neden
nunda belirtilen

,Zlr.s
üzerinden işlem
aynı usule göre
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değiştirilebilir Veya yetkileri kaldırılabilir. E-DeVlet kaplsl üzerinden yapllacak tüm işlemler, sendikanın
Bakanlığa bildireceği yetkili kullanlcl taraflndan gerçekleştirilir.

MADDE- 7) ÜYEtiKTEN AYRlLMA

a) sendikanln üyeleri, e-DeVlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak sUretiyle üyelikten
çekilebilir. Çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden sendikaya çekilme bildirimi tarihinden itibaren bir ay
sonra geçerlik kazanlr.

b) Üyelikten çekilen işçi bir ay daha aidat ödemekle yükümlüdür.

MADDE_ 8) ÜYELiKTEN çlKARltMA vE iTiRAz

-Sendika amaç ve ilkeleriyle Ana tüzük hükümlerine, yetkili or8an kararlarına ayklrı daVranlşta
bulunmak,

-Toplu İş Sözleşmesi ve grev süresince sendika organlarının yazılı karar ve talimatlarına aykırı hareket
etmek,

-Üyesi bulunduğu sendika yönetici|eri ya da sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşların hükmi

şahsiyeta ile yöneticileri hakklnda hakaret Ve iftiralarda bulunmak,

-Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak, mali değerlerini zimmete geçirmek,

-Sendikanın amaçlarlna ulaşmasına ya da gelişmesine engel olan çalışmalar ile Sendikanın geleceğini
tehlikeye düşüren eylem Ve çallşmalarda bulunmak,

-Yazılı ve sosyal medya üzerinden yazılı/sözli olarak, sendika ve yöneticileri hakkında eleştiri sınırlarını
aşan söz ve isnatlarda bulunmak,

-Sendikanın sırlarını açıklamak, rakiplerle paylaşmak

Fiili işleyen üyeler, Genel Yönetim Kurulu'nun istemi ile Disiplin Kurulu'nun uygun bularak Merkez
Genel Kurulu'na götürmesi Ve Merkez Genel Kurul kararl ile üyelikten çıkarllırlar.

Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal GüVenlik Bakanlığı'na elektronik ortamda bildirilir
ve çıkarılana yazl ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz Bün
içinde mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.
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BöIüM ll - sENDiKANlN YAPlsl

MADDE_ 9) sENDiKANlN oRGANLAR|

1) YÖNETiM oRGANtARl

A_ GENEL MERKEZ ORGANLARl

a) Genel Kurul

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Genel Denetim Kurulu

d) Genel Disiplin Kurulu,

B_ ŞuBE oRGANLARl

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

2ı DAN|şMA oRGANLAR|

a) Başka nlar Kurulu

b) Genel Temsilciler Kurulu

c) Şube Temsilciler Kurulu

d} Genel Başkan Danışmanlar ve Uzmanlar Kurulu

MADDE- 10) GENEL KuRULuN otuŞuMU

a) Genel Kurul Sendikanın en yetkili karar organıdır.

b) Genel Kurul, Sendikanın toplam üye sayısı, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel
Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte 1000'den az ise üyelerden, 1000'den çok ise delegelerden oluşur.

c) Delege esasına göre yapılacak Genel Kurul, yasada doğaldelege olarak belirlenen Sendikanın Genel
Yönetim, Genel Denetim Ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri ile Şube Genel Kurullarınca ve şube
kurulmamış olan bölgelerde işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek toplam 1O0 delegeden oluşur.

d) Yukandaki (c) fıkrasında belirlenen doğal delege toplamı, delege tam say|sından çıkarılır ve
sendikanln toplam üye saylsl geri kalan delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli
anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin toplam üye saylsl anahtar üye saylslna bölünerek, o şubenin
Genel Kurul'a katılacak delege sayısı belirlenir. Genel Merkeze bağlı işyerlerinden belirlenecek delege
sayısı iÇin de aynl yöntem uygulanır. Belirlenen bu delegelerin toplamı delege tam saylslnln altlnda
kalırsa eksik kalan delegeler bölme işleminin sonucunda ortaya çıkan artık sayılar dikkate alınarak
büYükten küçüğe şubelere birer delegelik ilave edilerek delege tam sayısı tamamlanır. Ancak, üye
sayısına bakılmaksızın her şube, genel kurulda en az iki delege ile temsil edilir.

Şube bulunmayan ya da doğrudan Genel Merkeze bağlı işyerterinden seçilecek Merkez delegelerin
seçiminde, Şube Genel Kurulu de|egelerinin seçimindeki yöntem uygulanır.
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MADDE- 1ı} GENEL KuRuLuN ToPLANMA VE çAL|şMA YÖNTEMi

a) Gündemi, Genel Yönetim Kurulunca saptanan Genel Kurul, 4 (dört) yülda bir Genel Yönetim
Kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.

b) Genel Kurul toplantısınün gündemi ile yer, gün ve saati en az on beş gün önce Sendika resmi internet
sitesinde ilan edilir. Bu ilanda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci
toplantlnln hangi gün, saat Ve yerde yapılacağı da belirtilir. ilk toplantl günü ile ikinci toplantl araslnda
bırakılacak zaman bir haftadan az, on beş günden çok olamaz. Seçim yapılacak genel kurullarda
toplantlnln gündemi ile yapılacağı yer/ gün Ve saati toplantl 8ününden en az on beş 8ün önce yetkili
seçim kurulu başkanlığına yazl ile bildirilir ve bu yazıya toplantlya katılacak delege ya da üyeleri
gösteren liste de eklenir.

Ayrlca Genel Kurula katllacak delegelerin, ilgili seçim kurulu başkanlığınca onaylanmlş listesi ile diğer
hususlar, genel kurul tarihinden 7 gün önce ve 3 gün süre ile sendika merkezinin bulunduğu binada
asllmak suretiyle ilan edilir.

c) Genel Kurul toplantl yeter saylsl delege ya da üye tam saylslnln salt çoğunluğudur. Duyurulan günde
yeterli çoğunluk sağlanamamlşsa akinci toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam saylslnln en
az |/3'i ile yapılır. Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt
çoğunluğudur. Ancak bu sayl dele8e ya da üye tam saylslnln 1/4'ünden az olamaz.

d) Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu çallşma, hesap raporu ve Denetim Kurulu raporu,
yeminli mali müşavir raporu ile Varsa Genel Disiplin Kurulu Karar|arı ve gelecek döneme ilişkin bütçe
teklifinin toplantl tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.

e} Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve
Başkanlık Kurulunun 5eçimini yönetir.

f) Genel Kurul, Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeterl kadar
yazmandan oluşur. Genel Kurulca allnan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul defterine
yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince amzalanlr.

g) Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin en az 1/10'unun yazlll istemi ile görüşülmesi astenen
konuların gündeme alınması zorunludu r.

h) Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora
bağlamak üzere komisyonlar oluşturabalir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar
Ça|lŞmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel
Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE- 12ı GENEL KuRuLUN GÖREV VE YETKitERi

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10'unun yazılı istemiyle istenilen gündem maddesini
eklemek,

b) Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurullarının raporları ile yemanli mali müşavirlerin raporlarını
görüşüp karara bağlama k,

c) Genel Disiplin Kurulu Kararlarını onaylamak ya da kaldırmak ve üyelikten çıkarma kararı vermek,

d) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

JNÇe) oylamaya katllan delege Veya üye sayısının salt çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapmak,

şubeler, il temsilcilikleri açmak ya da bu konuda Genel yönetim kuruiu'na yetki vermek, şube, il
tem5ilcilikler
Kurulu'na ye

ini kapatllmaslna Veya birleştirilmesine karar
tkivermek, Cih-a
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g) Oylamaya katılan delege veya üye sayısının salt çoğunluğu ile ulusalkonfederasyonlara, uluslararası
kuruluşlara üye ve kurucu olmak ya da üyelikten ayrılma kararı vermek,

h) sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,

l) Gerektiğinde taşlnmaz mal satln allnmasl, meVcutlarln satllma5l, taşlnmazlarlnda sendikanln amaç ve
8örevlerine uygun tesisler yaptlrllmasl, taşlnmazlarln üzerinde mülkiyetten doğan ayni Ve şahsi tüm
yasal hakların kullanılması, taşlnlr ya da taşlnmaz tüm mallarln teminat Ve ipotek Verilmesi,
bankalardan kredi alınması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

i) oylamaya katılan delege veya üye saylslnln saıt çoğunluğu ile sendikanın tüzel kiŞiliğine son vermek,
para, taşınmaz Ve mal karşlllğlnln tasfiyesini karara bağlamak,

j) Gizli oyla Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile
konfederasyon Genel Kurullarına katılacak delegeler ve yedekleri seçmek,

k) Yasaya aykırı olmamak üzere delege seçimande uyulacak esasları belirlemek.

MADDE- 13l oLAĞANüsTü GENEt KuRut

Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarda toplanır.

a) Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu kararı ile,

b) Genel Kurul Delegelerinin 1/5'inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Olağanüstü Genel Kurula, genel kurullarını yapmış şubelerin delegeleri
yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katlllr.

d) olağanüstü Genel Kurul, gündemi ile bağlldlr.

e) olağanüstü Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

ile genel kurullarını

f) Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu'nun bu konudaki kararından veya Genel Denetim
Kurulu ya da delegelerin yazılı ve gerekçeli isteminin Sendikaya ulaştlğl tarihten itibaren en geç altmlş
gün içinde toplanlr. Talep tarihi itibarlyla olağan genel kurul toplantl tarihine altl aydan az bir süre
kalmasl halinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul
gündemine allnlr.

MADDE- 14) sENDiKANlN zoRuNLU oRGANIAR|NDA GÖREV AtAcAK- LARDA ARANACAK
NiTELiKtER

Sendika yöneticisi olabilmek için, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun aradığı niteliklere sahip
olmak zorunludur.

MADDE- 15) GENEt YÖNETiM KURUtUNuN oluşuMu VE sEçiMi

Genel Yönetim Kurulu, Sendika Genel Kurulu tarafından sendika üyeleri arasından seçilen bir Genel
BaŞkan ve bir Genel Sekreter ile bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere üç asıl üyeden oluşur.
Genel Kurulda asll üye saylsl kada r da yedek üye seçilir. Genel Başkan, Genel Sekreter Ve Genel Yönetim
Kurulu ÜYesi, Genel Kurul toplantısında oy kullanan ve oyları geçerli sayılan delegelerin salt çoğunluk
oYu ile seÇilir. llk turda kullanılan oyların salt çoğunluğu sağIanamaz ise, ikinci turda oylamaya katılan
delegelerin en Çok oyunu alan aday/adaylar seçilmiş olur, Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleri, Genel
Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri için çoğunluk esas ahnır. .?ar, 

^.r]9fnel Yönetim Kuru|U üyeliklerinin bir ya da birkaçının herhangi bir nedenle boşalması durumunda,'-6enel sekreter, eksilen üye saylsı kadar yedek üyeyi -en çok oy almış bulunanlardan başlayarak oy
slraslna göre- en geç bir ay içinde Genel yönetim kurulu toplantlslna çağırır. Bir ay içinde çağrıya yanıt
vermeyen yedek üyenin yerine, bir 5onraki en lmış yedek üye çağırılır
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Genel Yönetim Kurulu üye saylsl böylece tamamlandlktan sonra kurul üyeleri boşalan görev ya da
görevler için kendi içinden Ve salt çoğunlukla yenisini ya da yenilerini seçer. Görevden ayrllmamlş kurul
üyelerinden birisi eksilen göreve seçilirse, onun yerine de aynl biçimde başka bir üye seçilir.

Tüm üyeliklerin aynl anda boşalması durumunda, Genel Denetim Kurulu'nun çağrlsl üzerine yedek
üyeler toplanarak kendi aralarlnda görev bölümü yaparlar.

Ayrılmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilme5inden sonra Genel Yönetim Kurulu asll üye sayısıyarıdan
aşağlya düşerse, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri ya da Genel Denetim Kurulu taraflndan Genel
Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır. Genel Kurul bu süre içinde toplanmazsa, üyelerden birinin
başvurusu üzerine, iş davalarına bakmakla görevli yerel mahkeme, üyeler arasından seçeceği üç kişiyi
bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE- 15ı GENEL YÖNETiM KURutUNuN ToPtANTl YÖNTEMi

Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan'ın başkanlığında yapacağı ilk toplantlda kendi içinden Mali işler,
Toplu iş Sözleşmesi, Örgütlenme, Eğitim Ve Araştlrma, Hukuk işleri, Uluslararası ilişkiler, Basln-Yayln Ve
Halkla ilişkiler ve Eş8üdüm sekreteri seçer.

Genel Yönetim Kurulu on beş günde bir, önceden saptanan günde, Genel Baskanln yönetiminde
toplanlr. Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkanın yokluğunda, Genel sekreterin başkanllğlnda toplanlr.
Toplantı ve karar yeter saylsl üye tam saylslnln salt çoğunluğudur. oylarln eşit olması d urumunda Genel
Başkanın katlldlğl görüş Genel Yönetim Kurulu kararını oluşturur.

Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.

Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanlr.

MADDE- 17) GENEt YÖNETiM KURuLUNuN GÖREV VE YEIKiLERi

Genel Yönetim Kurulu, Sendikanln, Genel Kurulundan sonra gelen en yetkili organıdır. Sendikanln
temsil görev Ve yetkisi Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan taraflndan kullanılır.

Genel Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardlr.

a) Ana Tüzükle belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine
getirilmesi için gereken tüm kararları almak,

b) Uzmanllk bürolarınln başkanlarlnı belirlemek için görev bölümü yapmak,

c) Ana Tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,

d) Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarını toplantlya çağlrmak,

e) Genel Kurul kararlarını yerine Betirmek, Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,

f) Genel Kurula sunulacak çalışma, hesap raporlarl ile bütçeyi Ve Tüzük değişikliğine ilişkin tasarllarl
hazırlamak,

g) Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeler açmak, sınırlarını saptamak, kurucu yönetim kurulu
üyelerini atamak, yine Genel Kurulca Verilen yetkiye dayanarak şubeleri birleştirmek ve şubeleri
kaPatmak (Ancak Genel Yönetim Kurulu, şube sınırları içindeki işyerlerini şube genel kurulundan önceki
altl ay içinde başka şubeye bağlayamaz},

lik başvurularını karara bağlamak, /Or'
Tüzükle belirlenen amaÇların gerçekleşmesi için bilimsel ve teknlk bürolar kurmak, çalışacakları

tamak, ücret Ve çalışma koşullarını belirlemek,
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i) Eğitim ça lışmaları yapmak,

j) Sendika adına anlaşmalar yapmak,

k) Sendika çallşmalarlnln düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

l) Boşalması durumunda, Genel Başkan ve Genel Sekreteri kendi üyeleri arasından seçmek, ancak bu
seçim, Genel Yönetim Kurulu üye sayısı yedek üyelerıe tamamlandıktan sonra yapılır.

m) Yeni Uzmanlık bürolarının kurulmasına karar vermek,

n) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, grev kararı almak,
uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

o) Yasanln aradlğı niteliklere sahip üyeleri arasından seçimle belirleyeceği işyeri sendika temsilcilerini
atamak gerektiğinde seçim leri yenilemek,

ö) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet Ve geleneklerden
doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları
konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak ve açılan davalara taraf olmak,

p) sendikaya taşlnlr Ve Genel Kurulun yetki Vermiş olması durumunda taşlnmaz mal alınmasına,
gerektiğinde satllmaslna, mevcut ya da satln allnacak taşlnlr-taşlnmaz mallarln teminat Ve ipotek
Verilmesine, taşlnmazlarlnda gerektiğinde sendikanln amaçlarlna Ve görevlerine uygun tesisler
yaptlrllmaslna, taşlnmazlarln üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm yasal haklarln
kullanılmasına, bankalardan kredi allnmaslna karar vermek Ve bu işlemleri yapacak görevlileri Ve
onlarln yetkilerini belirlemek, demirbaş sınıfına giren her türlü eşya Veya malzemeyi demirbaş
defterine kaydetmek ve bu demirbaşların satış ve terkinini doğrudan veya oluşturacağı komisyon eliyle
yapmak,

r) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya ait ve özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak
temsilcileri saptamak,

s) Genel Denetim Kurulunu olağanüstü toplantlya çağlrmak,

ş) Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,

t) Ana Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan Sendika üyelerini ve
yöneticilerini Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

u) Gerekli gördüğü il ve bölgelerde Genel Yönetim Kuruluna bağlı olarak "il temsilcisi" atamak ya da "il
temsilciliği" oluşturmak, görev ve yetkilerini belirlemek.

MADDE_ 18) GENEt BAşKANlN GÖREV VE YETKitERi
a) Sendika tüzel kişiliğini, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek. Geçici nedenlerle görevi başında

bulunamadığı zamanlarda bu yetkiyi Genel Başkanın belirlediği Yönetim Kurulu Üyesi yapar,
b) Genel Yönetim Kurulu, Danışma organlarl ile sendikaca düzenlenen tüm toplantllara başkanllk

etmek,
c) Genel hükümler çerçevesinde kurulacak tüm komisyon toplantllarlna başkanlık etmek. Geçicı

nedenlerle görevi baŞında bulunamadığı zamanlarda bu yetkiyi Genel Başkanln belirlediği Yönetim
Kurulu Üyesi ya par,
Sendikanın 8enel politikaslna aykırı olmamak üzere basın toplantllarl düzenlemek, yazılı ve sözlü
demeçler vermek, görsel medyanın düzenlediği toplantllara ve söyleşilere katllmak. Genel Başkan
bu yetkiyi, Sendikayı temsil edebilecek bir kişiye bırakabilir.
sendika adına genel ve özel yetkilere sahip vekil tayin eder, gerekli 8ördüğünde azleder.
Sendikanın tüm bürolarının başıdır. Sendikanın çalışmalarını, şubelerin çalışma, yazlşma Ve
hesapIarını denetler ya da görevlendireceği kim5elere inceleterek raporlama isteyebilir
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g) sendika içinde birlik, uyum Ve düzeni sağlar, Sendika üyelerinin hak ve çıkarlarını korur.
h) Sendika adına bu Ana tüzüğe aykırı olmamak üzere her türlü sözleşme Ve anlaşmayl

yetkilileri belirler.
i) Ana Tüzüğün belirlediği diğer görevleri yapar, yetkileri kullanlr.

imzalar,

MADDE- 19) GENEL BAşKANA BAĞı-ı süno vt eöRrvleni

a) Uluslararası ilişkiler: sendikanln yurtdlşl çallşmalarlnl yürüttüğü bürodur.

b} Hukuk Bürosu: Sendikanın hukuksal sorunları, açılmış ve açılacak davalar ile Sendikal çalışmalarla
ilgisi nedeniyle üye ve temsilcilerin olası hukuksal sorunlarının çözümü için atanacak Avukat ve
uzmanlardan oluşan bürod ur.

MADDE- 20) GENEt sEKRETERiN GöREV vE YErKitERi

Genel Sekreter, Genel Başkanın görevlerini yerine getirmesinde en yakın yardımcısı olup, kendisine
bağlı uzmanlık büroları yanı sıra, Genel Başkanın kendisine devredeceği Genel Başkana ait yetkileri de
kullanır. Genel Başkanın yetki vermesi durumunda yok|uğunda Genel Başkana vek6let eder. Ayrıca;

a) Sendikanın amaç Ve ilkelerinin yaşama 8eçirilmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi için çallşma
yaşamlnl Ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm Verileri derlemek, yazlşmalarl yapmak,

b) Genel Yönetim Kuruluyla Başkanlar Kurulu gündemini, Genel Başkanla görüşerek hazırlamak,
toplantldan en az bir gün önce Genel Yönetim Kurulu üyelerine ulaştlrmak, karar defterini tutmak Ve
katllan üyelere imzalatmak,

c) Kendisinin sorumluluğunda olan büroyla birlikte, Genel Yönetim Kurulunca alınan kararların
uygulanması için uzmanlık büroları arasında eşgüdüm sağlamak,

d) sendika zorunlu organlarına seçilmiş olan üyelerin mevzuat hükümlerince yerine getirilmesi iş ve
evrakların za manında tamamlanmasl Ve teslim edilmesinitakip ederek gerekli kurumlara ulaştlrllmaslnl
sağlar.

e) Sendikanın ilgisi nedeniyle, mevzuat hükümleri gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya
diğer kamu kurumlarının istediği bilgi belge ve yazışmaları zamanında ulaştırır.

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Sendika Konfederasyon, Federasyon ve Sendikaların çalışma
yaşam ına, emek hareketine ilişkin politikaları ile eylem etkinlik Ve sözleşme, taVsiye Ve emsal olabilecek
karar ve kazanlmlarlnl izleyerek raporlar Ve örgütü bilgilendirir.

g) Sendika personelinin düzenli çalışmalarınl sağlamak, özlük işlerini düzenlemek.

h) Kurumsal olarak Sendikanın tüm yazlşmalarl ile arşiv Ve dokümantasyon işlerini takip ederek
Yönetim Kurulunca kolay ulaşılır olmaslnl denetleyip sağlamak.

h) Genel Başkan ile Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

MADDE_ 21) GENEL DENET|M KURutuNuN oLUşuMu VE çAtlşMA BiçiMi
Genel Denetim Kurulu, Gene| Kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir

eleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altl ayda bir toplanır. kurul salt
a toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Başkan dahil her üye bir oy hakk
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a) Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını
denetlemek,

b) Ana Tüzüğe uygun olarak, yönetsel Ve parasal denetimler yapmak, daha düzenli bir çallşma
ortamlnln yaratllabilmesi için Genel Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

c) Her denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonunda da Genel Kurula rapor vermek,

d) Genel Yönetim Kurulunun istema üzerine şubeleri denetlemek,

e)Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

MADDE- 23) GENEL DisiPtiN KURutUNUN otuşuMu vE çAtlşMA BiçiMi

Genel Disiplin Kurulu Genel Kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma Ve karar yeter saylsl üye tam
sayısının salt çoğunluğud ur.

Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok
bir ay açinde sonuçlandırır, Genel Yönetim Kurulu Berektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul
üyelerine ilişkin konularl öncelik ve ivedilikle görüşür.

Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmaslnl aldlktan Ve sunulan tüm kayltları değerlendirdikten sonra
karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmak zorundadır ve kararın kanıtları ayrıntılı olarak
gösterilir.

MADDE- 24) GENEt DisiPLiN KURUtUNUN GÖREv vE YETKiLERi

Genel Disiplin Kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir:

a. Uyarma,

b. Klnama

c. Genel Kurula Sendika üyeliğinden geçici çıkarma teklif etmek,

d. Genel Kurula Sendika üyeliğinden kesin çıkarma teklif etmek,

Genel Disiplin Kurulu,5endika Ana tüzüğüne, amaç ve ilkelerine ayklrl hareket ettiği ileri sürülen üye,
Genel Merkez ve Şubelerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri hakkında soruşturma yaparak;
savları yerinde görürse, eylemin ağırlık derecesine göre; yukarıda sayılan cezalardan birini ya da aklama
kararı verir.

"Sendika Uyeliğinden Geçici Çıkarma" kararı verilmesi durumunda, kararda belirlenen süre içinde ilgili
yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz ve özlük haklarından yararlanamaz. "Sendika Üyeliğinden
Kesin Çıkarma" istemiyle Genel Kurula sevk kararı söz konusu ise, karar tarihi ile izleyen Sendika Genel
Kurul tarihi arasında kalan süre içinde, ilgili yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz, özlük haklarından
yararlanamaz. Aklanan yöneticinin özlük hakları iade edilir.

Genel Disiplin Kurulu taraflndan verilen "Sendika Üyeliğinden Geçici çlkarma" Ve "Sendika Üyeliğinden
Kesin Çıkarma" tekliflerl ilk toplanacak Genel Kurul'a sevk edilir.

Genel Disi plin Kurulunca verilen kararlar Genel Yönetim Kurulunca uygulanır

enel Disiplin Kurulunun görev Ve yetki|eri Genel Yönetim Kurulu'nc
netmeliği ile belirlen ir

MADDE - 25} şuBEtERiN KuRutuş EsAsLARl
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a) sendika çallşmalarlnln Verimli yürütülmesi, örgütlenmenin etkin bir şekilde sağlanma5l ve
demokratik iş bölümü 5isteminin gerçekleşmesi amacl ile sendikanln ihtiyaçlarl göz önünde
bulundurularak Genel Yönetim Kurulu kararı ile şubeler kurulabilir. Şubeler, kendi faaliyet bölgesi
içerisinde Ana tüzük, Yönetmelik Ve Genel Yönetim Kurulu kararlarl çerçevesinde sendikayı temsil
ed erle r.

b) Genel Yönetim Kurulu kararı ile açılmasına ka rar verilen şubeler; yasalarda belirtilen şube kuruculuğu
niteliklerane sahip kişiler tarafından ve sendikalar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak kurulur.
GenelYönetim Kurulu biri başkan olmak uzere gerekli niteliklere sahip üç kişilik kurucular kurulu saptar.

Kurul ilk toplantlslnda kendi arasında bir sekreter Ve bir üye belirler. Kurucularln listesi, sendikalar Ve
Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nda yazıh belgelerle birlikte ilgili şubenin bulunduğu ilin Valiliğine bildirilir.

c) Bu biçimde kurulan şubeler, en geç altl ay içinde ilk olağan genel kurulunu yapmakla yükümlüdürler

MADDE_ z5) şuBE GENEL KURutuNUN otUşUMu

a) Şube Genel Kurulu, şube sınırlarl içindeki üye saylsl şube zorunlu organlarlnda görevli üyelerle
birlikte 500'den az ise üyelerden, 500'den çok ise delegelerden oluşur.

b) Delegelerle yapılacak olan Şube Genel Kuruluna, şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yasanın
kendi genel kuruluna delege olarak katılması öngörülen kurul üyeleri doğal delege sıfatıyla katılırlar.
Delegelerle yapılacak olan Şube Genel Kurulu;

1- Üye sayısı 1ooo'in altlnda olan şubelerde işyerlerinden seçilecek delegeler ve doğal delegeler dahil
toplam 100 delege ile,

2- Üye sayısl 1oo1-25oo arasında olan şubelerde işyerlerinden seçilecek 1OO delege ve doğal
delegelerin toplaml ile,

3- Üye sayısı 2501 ve fazla olan şubelerde işyerlerinden seçilecek 12O delege ve doğal delegelerin
toplaml ile toplanlr.

c) Şube Genel Kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, Genel Yönetim Kurulu'nca, şube
slnlrlarl iÇindeki toplam üye saylslnln toplam delege sayısına oranl göz önüne alınarak belirlenip ilgili
şubeye genel kuruldan bir ay önce bildirilir. Ancak üye sayısı bir delegelik için gerekli üye sayısından az
olan işyerleri, bir delege için gerekli sayı dikkate alınıp birleştirilerek şube genel kuru|unda temsil edilir.
Birleştirilecek işyerleri ile ilgili esas Ve kriterler gerekçeleri ile birlikte Genel Yönetim Kurulu'nca şube
genel kurulundan en geç iki ay önce şubelere bildirilir. Belirlenen bu delegelerin toplamı delege tam
sayısının altında kalırsa eksik kalan delegeler bölme işleminin sonucunda ortaya çlkan artlk sayllar
dikkate alınarak büyükten küçüğe işyerlerine birer delegelik ilave edilerek delege tam sayl5l
ta mamlanlr.

d) Şube Genel Kuruluna kat|lacak dele8elerin seçim tarihi, yeriVe seçime katllacak üyelerin listesi şube
yönetim kurulunca işyerlerinde seçimden 7 gün önce Ve 3 8ün süre ile ilan edilir. ilan tarihi ile seçim
tarihi araslnda üyeliği gerçekleşen işçiler de seçime katlllrlar. Delege seçimleri Şube Genel Kurul
tarihinden en geç 15 gün önce bitirilecek şekilde tamamlanlr.

l , seci|ecek2ü
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e) Delegeliğe aday ola
başvururlar. Oy pusula
yoksa Şube Yönetim K

yeden olu
geçerliliğ

oy pusula

caklar en geç seçimden bir gün öncesine kadar şube başkanlığına yazılı olarak
sı soyadı sırasına göre düzenlenir. Seçim, varsa bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi,
urulunun görev|endireceği bir üyenin başkanlığında, üyeler arasından açık oyla
şan kUrul taraflndan yaplllr. Delege seçimi, gizli oy açlk saylm yöntemi ile yaplllr.
iolan bir hüviyet ibraz edilerek kullanılır. Seçilecek sayıdan fazla adayın
ları ile üzerinde herhangi bir işaret olan pusulalar geçersiz sayılır. 
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a) Şube Genel Kurulu en geç dört yllda bir Merkez GeneI Kurul toplantl tarihinden en az iki ay önce
toplanlr. Toplantl tarihi, Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Gündemi Ve yapılacağı yer şube yönetim
kurulunca saptanlr.

b) Şube Gene| Kurulunun gündemi, yer, gün Ve saati ile üye ya da delege listesi, çoğunluk olmadığl
takdirde yapllacak ikinci toplantlya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantldan en az 15 gün önce ŞUbe
Genel Kurulunun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir.

c) Şube Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplant| en geç 15 gün içinde, delege ya da üye
tam saylslnln en azL/3'ü ile yapılır.

d) Kural olarak karar yeter saylsl toplantlya katllan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak
bu sayı delege ya da üye tam saylslnln ]./4'ünden az olamaz.

e) Şube Genel Kuruluna sunulacak Şube Yönetim Kurulu çallşma raporu ile denetim kurulu raporunun
delegelere ya da üyelere toplantl tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

f) Şube Genel Kurul çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve
başka nhk kurulunun seçamini yönetir.

MADDE_ 28ı şuBE GENEL KuRutUNuN GÖREv VE YETKiLERi

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10'unun yazılı istemi ile istenilen gündem maddesini
eklemek.

b) Şube yönetim Ve denetim kurullarının raporlarlnl görüşüp karara bağlamak,

c) Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

d) Delegeler ya da şubeye kayltll üyeler arasından gizli oyla şube başkanı ile birlikte şube yönetim,
denetim ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerini ve genel merkez genel kurul delegelerini seçmek.

MADDE_ 29) oLAĞANusTti şUBE GENEL KuRutU

Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

a) Şube Yönetim ya da Denetim Kurulu kararl ile,

b) Şube Genel Kurul delegelerinin ya da üyelerinin 1/5'inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Genel Yönetim Kurulu kararı ile,

d) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna bir önceki genel kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sınırları
içindeki üyeler katılır.

e) olağanüstü Şube Genel Kurulu gündemi ile bağlıdır.

f) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna çağrı şube yönetim kurulu veya Genel Yönetim Kurulu tarafından
yaplllr.

g) Olağanüstü Şube Genel Kurulu, istem 8ününden başlayarak en geç altmış gün içinde toplanır.

h) Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde
olağanüstü genel kurula gidilemez, ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine
a lın ır.

e Genel kurulu Başkanllk kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardlmclsı ve yeteri kadarc u

mandan oluşur. Şube genel kurulunda allnan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul karar
d fterine yazllarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır G.i\şgr" ,/hgRr/
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h) Şube gene| kurulunda hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10'unun yazlll istemi ile görüşülmesi
istenen konuların gündeme allnması zorunludur.

ı) Şube genel kurulu gündemindeki konuları ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak önerileri
inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen
komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları
genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE- 30) şUBE YÖNEriM KURuLuNUN oluşuMu

Şube yönetim kurulu,

500-1500 üye olan şube:Şube başkanı ile birlikte 3 Uyeden oluşur.3'de yedek üye seçilir.

1500'den fazla üye olan şube: Şube başkanı ile birlikte 5 üyeden oluşur. 5'de yedek üye seçilir Şube
yönetim kurulu üye sayısı her halde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği S'den fazla
olamaz. Şube yönetim kuru|u ası| üyeliklerinde boşalma olmasl durumunda aldıkları oy slraslna göre
yedekleri çağrlhr. Şube yönetim kurulunun şube başkanı veya unvanll üyeliklerinde boşalma
olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılıp bu unvanlı üyelerin seçimi yapılır.

MADDE- 31ı ÜcRETti YÖNETici (PRoFEsYoNEt) ŞUBE KADRotARl

Şubenin faaliyet alanındaki toplu sözleşme yapmaya yetkili işyerlerindeki toplam üye saylsl;

a) 500-1500 olan şubelerin şube başkanlarl,

b) 1501-2500 olan şubelerin şube başkanlarl ile şube sekreterleri,

c) 2501'den fazla olan şubelerin şube başkanı, şube sekreteri ve şube saymanı üyeleri

Genel Yönetim Kurulu kararı ile Sendikanın ücretli yönetici (profesyonel) kadroları olarak görev
yaparlar.

Şubenin örgütlenme çallşmalarl Ve etkinliği göz önünde bulundurularak yukarıda belirlenen üye
sayılarına bağlı kalmaksızın Genel Yönetim Kurulu kararl ile Şubelere ücretli yönetici kadroları
verilebi|ir. Ancak şubelere tahsis edi|en bu kadroların devamlılığı bir yıllık süre sonunda yukarıda
belirlenen şube üye sayısı koşulunu sağlamaslna bağhdlr.

MADDE- 32) şuBE YÖNETiM KURuLUNUN çAtlşMA YÖNTEMi

şube yönetim kurulu on beş günde bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanlr.
BaŞkanın yokluğunda toplantlyl şube sekreteri yönetir. Toplantl Ve karar yeter saylsı üye tam saylslnln
salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını
oluşturur.

Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. GUndemin hazırlanması ve kararların
deftere yazılması sekreterin görevidir.

şube yönetim kurulu Berektiğinde, başkanln ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanlr.

Şube Yönetim kurulu,geÇerli mazereti olmaksızın üst üste 5 defa olağan yönetim kurulu toplantısına
katılma yan kurul üyesinin sürekli görevden allnması talebiyle Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini

enel yönetim kurulundan ister. /o Qryz. fu<
yönetim kurulu, toplantllarına oy hakkı olmaks ızın şube ffii. k''rlrnrn yedek üyeleri deu

r ılıp, katılabili r.
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MADDE- 33) şuBE YÖNETiM xuRUtuNuN GÖREV VE YETKitERi

a) ilk toplantlslnda, üyeleri araslndan, bir sekreter Ve bir sayman seçmek,

b) Şube sınırları içindeki işyerlerini ör8ütlemek,

c) Genel Yönetim Kurulunun Vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katllmak,
bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işVerenlerle görüşerek çlkan
sorunları çözümlemek,

d) Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

e) Genel yönetim kurulu kararlarını uygulamak, genel yönetim kurulunun yetki Vermesi durumunda
işyeri temsilcileri seçimini yaparak genel başkanlığa bildirmek,

f) Şube sınırlarl içinde, çerçevesi genel yönetim kurulunca saptanan eğitim çallşmalarl yapmak,

g) Şube içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, genel yönetim kurulunun bu konuda
Vereceği görevleri yerine getirmek,

h) Şube denetim kurulunu toplantlya çağırmak, saptadlğl usulsüzlükleri genel yönetim kuruluna
bildirmek,

l) Şube genel kurulunun olağanüstü toplantlya çağrılmasınl genel yönetim kurulundan istemek,

i) Şube disiplin kurulu karar|arını uygulamak,

j) Şube harcamalarını onaylamak,

k) Ana Tüzük ve yönetmelik hükUmlerini uygulamak.

MADDE_ 34ı şuBE BAş(ANlNlN GÖREV VE YETKiLERi

a) Ana Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak, şubeyi temsil etmek,

b) Şube yönetim kurulu top|antllarlna başkanllk etmek,

c) Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda
bulunmak,

d)Şube görevlilerinin uyumlu Ve VerimIi çallşmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

e} İki imza ile yapılacak yazışma|arı ve işlemleri imzalamak,

f) Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantIlar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,

g) Genel yönetim kurulu kararları ile Ana Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

h)Gerektiğinde, sonradan şube yönetim kurulunun onayı alınmak üzere aylık net asgari ücretin çeyreği
tutarlna kadar harcama yapmak.

MADDE_ 35) ŞuBE DENETiM KuRUtUNUN oLUŞuMU

h/,;;f:""
netim kurulu şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asll üye sayısı kadar da yedek üye

yeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altt ayda bir toplanır. Toplantl ve karar
ter sa yısü üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

ü\",lr At)lıı*ns!DE- 36) ŞUBE DENET|M KuRuLuNuN 6öREv VE YETKitERi
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Şube denetim kurulu; şube çalışmalarını Ve hesaplarlnl inceIemek, denetlemek Ve kontrol etmek
amacıyla kurulmuş bir organdır. Bu çerçevede;

a) Şube yönetim kurulu çalışmalarlnın genel kurul kararlarlna uygun olarak yapılıp yapılmadığını
denetlemek,

b) Tüzük Ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel Ve parasal denetimler yapmak, daha Verimli bir

çallşma ortamlnln yaratılabilmesi için şube yönetim kuruluna öneride bulunmak, Parasal denetimde;

c) Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna Ve genel yönetim kuruluna, dönem sonunda da bir
örneği genel yönetim kuruluna gönderilmek üzere şube genel kuruluna rapor vermek,

d) Şube denetim kuru|u en az altı ayda bir, çağrıya gerek olmaksızın olağan olarak denetim görevini
yapar.

e) Şube yönetim kurulunun istemi uzerine olağanüstü toplanarak denetimler yapmak,

f) Gerektiğinde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını
istemek.

MADDE- 37) şuBE DisiPtiN KuRutUNUN otuşuMu VE çA[lşMA YÖNTEMi

Şube disiplin kurulu şube genel kurulunca seçalen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye
seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma Ve karar yeter saylsl uye tam
sayısının salt çoğunluğudur.

Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir
ay içinde karara bağlar. Şube yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır.

Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür,

Şube disiplin kurulu, ilgilinin savunmaslnl aldlktan Ve sunulan tüm kanıtlarl değerlendirdikten sonra
karar Verir. Kararlar ve karşl oylar gerekçeli olur Ve kanıtlar kararda ayrlntlll olarak gösterilir.

MADDE_ 38) ŞuBE DisiPLiN KURutuNuN GÖREV VE YETKitERi

Şube disiplin kurulu şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir.

Şube disiplin kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi kanlslna Varlrsa, görüşü ile birlikte
dosyayı gereği yapılmak üzere genel yönetim kuruluna gönderilmesi için şube yönetim kuruluna verir.

Şube disiplin kurulunca verilen kararlar şube yönetim kurulunca uygulanır.

MADDE - 39) şuBE FAALiYETLERiNDE uYuLACAK EsAsLAR

Sendika şubeleri Sendikanın Ana tüzüğünde belirtilen amaç Ve ilkelerini zedeleyecek faaliyet Ve
beyanda buluna mazlar.

şubele1 sendika Genel kurulunun kararlarına, Ana tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak
zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde şubeye genel kurul kararı ve/veya tüzüğün ilgili

ümleri yazılı olarak bildirilir. Bu uyarıya rağmen istek yerine getirilmez ise Genel Yönetim Kurulu,
ne| Denetim Kurulu ve GeneI Disiplin Kurulunu göreve çağırır

./.rr O22o
bl Denetim ve Genel Disiplin Kurulları Ana tüzüğün verdiği yetkileri kullanır ve gerekli cezai ve idariG

(,' t
dbirleri karara bağJar.
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MADDE- 40) BAşKANtAR KURutu

Başkanlar Kurulu, Genel Başkan'ın yönetiminde, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Merkez Denetim
Kurulu Başkanı ile Şube Başkanları Ve il temsilcilerinden oluşur.
Başkanlar kurulu, yılda en az iki kez yapılır. Ayrıca genel yönetim kurulunun gerekli gördüğü zamanda
toplanır. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt
çoğunluğunun kararına bağlıdır. Başkanlar Kurulunda alınan kararlar ile oluşturulan politikalar,
hazırlanan tutanaklar katlllmcllarca imzalanarak, web sitesinden duyurularak başkanlar kurulu
klasörüne kaldırıllr.

MADDE- 41) GENişLEritMiŞ B§KANLAR KuRutU

Genel yönetim kurulunun belirleyeceği 8ündem Ve tarihte, Genel Başkanın yönetiminde, Genel
Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu Başkanl, Genel Disiplin Kurulu Başkanl, il Temsilcileri ile Şube
başkan ve sekreterlerinin katılımı ile toplanır.

MADDE- 42) GENEL TEMsiLcitER KuRutu

Genel temsilciler kurulu, Genel Başkan'ln yönetiminde, Genel Yönetim, Genel Denetim Ve Genel
Disiplin Kurulu üyeleri, Şubelerin Yönetim Kurulu üyeleri ile il temsilcileri ve işyeri sendika baş
temsilcilerinden, baş temsilciliğin bulunmadığı işyerlerinde temsalcilerden oluşur. Genel temsilciler
kurulu, yılda en az bir kez yapılır.

Genel temsilciler kurulu, Genel Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarlnca toplanlr.

Genel Temsilciler Kurulu kararları ve oluşturulan politikalar web sitesinden kamuoyuna duyurulur.

MADDE_ 43ı şuBE TEMsiLciLER KuRUtu

Şube temsilciler kurulu, şube başkanının yönetiminde şube yönetim, şube denetim ve şube disiplin
kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşur. Yllda en az bir kez yapllır.
Şube temsilciler kurulu, şube yönetim kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.
Ayrlca şube yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda ya da örgütlü olunan işyerlerindeki işyeri
sendika temsilcilerinin 1/3'ünün yazıh talebi halinde sendika baş tem5ilci ve temsilcileri toplantıya
çağırabilir.

Şube temsilciler kurulunda gündem Ve allnan kararlar tutanak eşliğinde Genel Başkanlığa bildirilir.

MADDE 44) -GENEL BAşKAN DAN|ŞMANLAR VE UZMANIAR KuRUtu

OluŞumu: Genel BaŞkanın belirleyeceği ücretlive amatör (ücretsiz) danışmanlar ile 5endikada çalışan
uzmanlar, 5endikanın önceki başkan Ve Yönetim Kurulu Üyeleri, şubelerin önceki başkan ve yöneticileri
ile iŞÇi slnlfl mücadelesi Ve emek hareketinde yer almış, bu alanda tanlnan, takdir görmüş kimselerden
oluŞur. Genel BaŞkanın yönetiminde, Genel Başkanın belirleyeceği tarihte toplanır, Genel Başkanın

l , hazırladığı gündeme bağlı olarak, ülkenin 5endika ve emek politikaları ile sendika l çalışma, örgütlenme,
,{" / toplu sözleşme, eğitim Vb. husus|ara ilişkin tartlşarak tavsiye görüş belirler
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üyeleri arasından seçimle belirlenen işyeri sendika temsilcileri, Genel Yönetim Kurulu taraflndan
atamasl yapllarak göreve başlar. işyeri sendika temsilcilerinin niteliği, saylsl, belirlenmesi, görevleri ve

çallşmalarlna ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

MADDE - 46ı işYERi DANışMA KURutu

İşyeri sendika temsilciliklerine bağlı bir danışma organı olarak 2o'den fazla işçinin çalıştığı Sendikanın
yetkili olduğu işyerlerindeki üyeleri arasından seçimle belirlenen işyeri Danlşma Kurulu üyeleri, Genel
Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılarak göreve başlar. İşyeri Danışma Kurulunun niteliğ|, sayısı,
belirlenmesi, görevleri ve çalışmalarlna ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

MADE - 47) UzMANtlK BÜRotARl

Sendika işlerinin daha düzen|i ve verimla yürüyebilmesi için 8enel yönetim kurulu kararı ile uzmanlık
bü.olarl oluşturulur. Her uzmanlık bürosunun kuruluşu görevi, yetkiVe sorum luluklarını düzenleyen bir
yönetmelik hazırlanır.

Uzmanlık büroları Benel yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyelerine dağıtıhr.
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BöiüM lll

GEtiR VE GiDERtERE itiŞKiN HÜKÜMtER

MADDE - 48) GCtiRtER

sendikanln gelirleri aşağlda gösterilmiştir:

a) Üyelik ödentisi (aidatı);Aylık üyelik ödentisi, bir günlük çlplak ücretin %8o'i (yüzde 5ekseni) tutarındadlr. Üyelik
ödentisi her durumda ulusal çapta belirlenmiş yasal günlük brüt asgari ücret tutarlnln 2,5 (iki buçuk) katlnl
geçemez.

b) Dayanlşma ödentisi (aidatl): Ayllk dayanlşma ödentisi, bir günlük brüt çlplak ücretin yşO'i (yüzde sekseni)
tutarlndadlr.

c) Mal Varllğl gelirleri: sendikanln mal Varllğl gelirleri para Ve taşlnlr-taşlnmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu

değerlerin deVir, temlik Ve satlşlarlndan elde edilen kazançlar,

d) Yasal bağlşlar,

e) sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,

f) Genel yönetim kurulu taraflndan kabulü uygun 8örülen, gerçek Ve tüzel kişilerden Ve sendikanln üyesi
bulunduğu Konfederasyon ile uluslararasl örgütlerden sağlanan yasal bağlşlar.

MADDE- 49) GEtİRLERiN KULLANlLMA YÖNTEMi

a) sendikanln gelirleri, yasanln öngördüğü bankalarda açllacak hesaplara yatlrlllr. sendikanln kasaslnda zorunlu
giderler için asgari ücretin 5 (beş) katü tutarına kadar nakit para tutulabilir.

Şube kasaslnda zorunlu 8iderler için Genel Mali sekreterin bilgisiyle 2 (iki) as8ari ücret tutarlna kadar nakit para
tutulabilir,

b) sendika adlna para çekmek Ve her türlü mali muamelat, genel başkan, genel sekreter ve mali daire başkanlndan
birisinin imzasl bulunmak koşulu ile, iki yönetim kurulu üyesinin imzasl ile olanaklldlr.

MADoE- 50) GiDERLER

a) Harcamalar bütçeye uygun olarak genel yönetim kurulu kararl ile yaplllr

b) Ödenti Ve diğer gelirlerin en az %].o'u eğitime ayrllür,

MADoE- 5ı) sENDiKADA çAtlŞTlRltAcAK PERsoNEt, UzMAN VE oANlşMANtAR

sendikanln Genel Merkez Ve Şubeleri ile il Temsilciliklerindeki işlerin yürütülmesini sağlamak üzere, sendika
Genel Kurulunca kabul edilen bütçe esa5larl dahilinde;yeterli sayıda personel, uzman ve danışman çallştlrlllr.
Personel, uzman ve danışmanlar:
a) Genel Merkezde, Genel Yönetim Kurulu kararlyla,
b) Şubelerde, ilgili şube yönetim kurulunun istemi üzerine, Genet Yönetim Kurulu kararlyla,
c) il Temsilciliklerinde Genel Yönetim Kurulunun kararlyla atanlrlar.
Göreve son verilme işlemi de Genel Yönetim Kurulunca yaplllr,

Personel, uzman Ve danışmanlarln ücret, ikramiye, yolluk, tazminat Ve diğer özlük haklarl sendika Genel Kurulu
taraflndan saptanan bütçe Ve kadro esaslarl çerçevesinde Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Genel Yönetim
kurulunun kararlyla, ü5t kuruluşta görevlendirdiği kişilere de bu madde uyarlnca ödeme yapllabilir.

,]Yg(
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h r türlü özlük hak Ve ÇallŞma koŞulları; Sendika Genel Kurulu kararlarına uygun olarak, Genel Yönetim Kurulunca
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BötüM lV

çEşiTti HÜKüMLER

MADDE- 52) TuTuLMAsl zoRUNLu DEFTER VE KAY|TLAR

A) Aşağıda belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur.

1) Genel kurul, genel yönetim kurulu, genel denetim Ve genel disiplin kurulu karar defterleri,

2) Üyelerle ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt defteri Ve üye kaylt Ve üyelik sona erme listeleri,

3) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ale defter-i kebir,

4) Gelen ve giden evrak kaylt defterlera,

5) Zimmet defteri,

6) Bilanço ve kesin hesap defterleri,

7) Gelen evrakın asll giden evrakln suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

8) Genel yönetim kurulu kararı ile bastırılan sıra numara|ı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile
giderlerin fatura ve belgelerinin sak|anacağı dosyalar,

9\ 4/r/B6l tarahli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve
malzemenin kaylt edildiği demirbaş eşya defteri.

B) Yukarıda (1), (2), (3), (4) sıra numaralı bentlerde yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen 15
gün içinde notere onaylattlrlllr.

C) Şubelerde tutu|acak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar genel yönetlm kurulunca hazırlanacak
bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE_ 53) sENDixe vÖırıriciı.rniNiN ÜcREr vE KlDEM TAZMiNATl

a) Sendikada ücretli çallşan seçilmiş yöneticilere ödenecek her türlü ödemeler ile ücret, yolluk Ve diğer
ödemeler bütçe ile belirlenir Ve bu esaslara göre ödeme yapılır.

b) Sendikanın seçilmiş ücretli kadrolarında çalışan yöneticilerin ölüm, yeniden seçilememe ve görevden
zorunlu nedenlerle çekilme gibi herhangi birisi ile görevlerinden ayrılmaları veya ücretli iken ücretsiz
(amatör) yönetici konuma geçmeleri durumunda, Börevde geçen her bilfiil çalışma yılına karşılık 30
günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı ödenir. Her, ödenecek kıdem tazminatı, yasal kıdem
tazminatl tavanlnl geçemez.

c) Sendikanın Genel Temsilciler Kurulu üyeleri ile sendika üye ve personelinin her hangi bir görev
sırasında aŞ kazasl veya buna benzer bir kazada yaralanmalarl, sakat kalmaları ya da ölmeleri
durumunda kendileri Veya yasal mirasçılarına yapllacak ödemelerin tutarl Genel Kurulun verdiği
yetkiyle Genel Yönetim Kurulunca belirlenir

MADDE- 54) ADLi KovUŞTURMAYA UĞRAMA

Sendika YOneticilerinden biri veya birkaçının, Anayasa ve Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi yasasının
suç saydığı fiiller dışında sendikal etkinlikler nedeniyle kovuşturmaya uğraması veya hüküm giymesi
durumunda, Genel Yönetim Kurulu tarafından gerek|i önlemler allnlr. Anllan yöneticilerin tazminat
ödemeye mahküm olmaları durumunda bu tazminat Sendikaca ödenir. Bu durumdaki yöneticilere
savunmaları iÇin hukuksal destek verileceği gibi, hüküm giydiklerinde salıverilmelerine kadar ücretleri,
eşine, çocuklarına ya da kendisine verilir.
u hüküm, Sendika Genel Merkezin bi lgi Ve talimatlyla faaliyet sürd üre
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MADDE- 55) YÖNETMEtiKtER

Sendikanın amaçlarlnln gerçekleşmesi, çalışmaların daha düzenli yurütülmesi için bu Tüzüğe ayklrl
olmayan yönetmelikler düzen|enerek uygulanabilir. Bu Ana Tüzükte ön8örülen yönetmelikler, genel
yönetim kurulu tarafından öncelik slraslna göre hazlrlanlp karara bağlanlr ve yürürlüğe konur.
Uygulamaya konulan yönetmelikler, bu Ana tuzuğün ayrllmaz parçalarldlr.

MADDE- 56l sEçiMLERDE KUtlANltAcAK oY PUsuLAsl

sendikanln ve şubelerin zorunlu organlarına Ve üst kurul delegeliklerine yasa Ve bu tüzük hükümleri
esaslarlna göre genel kurullarca yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulasl, asll Ve yedek bütün
adaylarln yer alacağl tek bir birleşik liste olarak düzen|enir Ve ilçe Seçim Kurulu'na verilir.

MADDE- 57) FEsiH HALiNDE MAt VARuĞlNlN TASFiYEsi

sendika tüzel kişiliğinin sona ermesine karar Verilmesi durumunda, sendikanın tüm mal Varllğl Varsa
üyesi bulunduğu üst kuruluşa aktarılır.

Devir, konfederasyonca kabul edilmez ise, tasfiye sonucunda kalacak paralar İşsizlik Sigortası Fonuna
aktarıllr ve mallar Türkiye iş Kurumu'na devredilir.

MADDE- 58) Üsr xunuıuş Üvrı.iĞi

Çağrı İş Sendikası bağımsızdır. Sendikanın, Ulusal ya da Ulus|ararası bir üst kuruluş üyeliğine başvurusu,
yani herhangi bir konfederasyon, federasyon ve sendika ile Uluslararası işçi birliğine üyeliği ya da
kurucu üyeliği, Genel Kurulda salt çoğunlukla karar almasıyla olanaklı olur.

Böyle bir üyelik süreci iki Genel Kurul arasında başlamış ise, Genel Kurulda alınan karar uyarınca
sonuçlandırılır.

Bu kuruluşlardan çekilmede yine aynı yol izlenir.

Ulusal ya da Uluslararasl üst kuruluşa üye olma Veya üyelikten çekilme mevzuatln öngördüğü biçimde
makamlara bildirilir.

MADDE - 59) REDAKsiYoN

Ana tüzüğün madde numaralarlnı, maddelerin sıralamasını tespit etmeye ve kendi içinde
numa rala nd lrmaya, madde anlamını ve esasını bozmayacak şekilde yazlm hatalarlnl düzeltmeye ve
yasaldeğişikliklerin Ana tüzüğe işlenmesine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
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