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Birinci Bölüm: Genel Hükümler
Madde l-
a) Sendikanın adı. : ÖzEı cüvENLiK İŞÇiLERi KoRUMA EMEKÇi SENDiKASI
Sendikanın kısaltılmış adı : GÜvENlİx-xonuırın İŞ'oır.
bı Sendikanın genel merkezi İstanbu|'dadır.
c) Sendikanın adresi, : İzzetpaşa Mah. Ayazma yolu Sok. No:l Kat 5 Şişti/İstanbul'dadır.
Madde 2- Sendikanın Faaliyel Gösıereceği İş Kolu
Sendika, Sendikalar ve Top|u İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4. maddesinin l. fıkrasında belirtilen Yasa'yaekli (l)sayılı
cetrelde gösterilen |9. sıra numaralı SAVUNMA VE GÜVENLİK işkolunda kuruludur. Bu işkolu ile işin niteliği ve
yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve
bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da asıl işe yardınıcı işlerden olup. Asıl
işin dAhil olduğu bu işyerlerinde de Türkiye çapında faaliyet gösterir.
Madde J- Sendikanın Amacı ve İlkeleri
Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan, demokratik bağımsız bir sını f ı e yaşam örgüdi olarak
G üı en lik Koruma İş Sendikası:

a) Özel Güvenlik görevlileri için mesleki çalışmaların yapılması
b) Bütün işçilerin ekonomik sosyaI hakları ile çaiışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
c) Kayıt dışı ve güvencesiz çalışma ile mücadelenin yaygınlaşhrılması,
d) İşsizliğe karşı mücadelenin yaygınlaştırılması,
e) Eşitlik, özgürlük. demokrasi temelinde toplumsaI yaşam için gerekli olan sosyal, ekonomik ve siyasal bilincin
yerleşmesi,
f) Ulus|ararası sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve dzgürlüklerın eksiksiz
bir Şekilde yaşama geçiriImesi, geliştiriImesi, çalışma ve yaşama koşullarının uygar ve çağdaş bir düzeye uIaştırülmas|,
g) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gereklitedbirlerin alınmaİı,
h)Sosyal güvenlik sisteminin çalışan|arın bakmak|a yükümlü olduğu bütün bireyleri de kapsayacak bir biçimde
ıy ileştiriImes i,

i) Toplumun dezavantajIı kesimlerine, engellilere, yaşlılara, hastalara, azınlıklara ve kadınlara karşı çalışma
yaşamındaki her tür|ü ayrımcılığın ortadan kaldırılması,
j) İŞÇi ve emekçilerin yaşamın her alaıında etkin olmasını sağlayacak sosyal, mesleki ve kültürcl niıeliğe ulaşması. bu
niteliğe ulaşılmasının bir yolu olarak sendika içerisinde söz, yetki ve karar hakkının mutlak olarak tanınması ve hayata
geçirilmesi.
k) Toplumsal yaşamda kadın için özgürlük ve eşitlik bilincinin yerleşmesi, bu çerçevede kadına yönelik gerek sosyal
yaŞamda gerekse çalışma alanında ortaya çlkan şiddet ve tacizin her türlüsünün ortadan kaldırılmasl.
l) Doğal yaşamı tahrip eden, çevre dengesini bozan her türlü girişime ve uygulamaya karşı toplumsal bir bilincin
oluşturu lması,
m) Dünyada ve ülkemizde anti-mililarist bir bilincin oluşması, nükleer silah ve santraller. savaş, işgal gibi insanı
ve doğal çevreyi yıkıma sürükleyen politikalara karşı bir mücadelenin geliştirilmesi, dünyada ve ülkemizde barış içinde
yaşama bilinci geliştirilmesi uğuna mücadele etmeyi temel amaç olarak kabul eder.
n) HiÇbir yönetici üyelerin aleyhine karar veremez. Üyelerin menfaafti dışında hareket eden. davranan kişi Genel
baŞkan tarafından derhal yetkileri elinden alınır, kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilir. Bu karara göre yeniden
durum değerlendirmesi yapılır.
o) İŞ kolu ayrımı olmaksızın bütün işçilere her türlü hukuki destek verilerek. işçilerin sorunlarının çözümü konusunda
yasaların öngördüğü şekilde işlem yapar.
Madde 4- Sendikanın Çahşma Yönlemi
A- Sendika amaçIarını gerçekleştirmek üzere;
a) Sendika, sermayeden, devletten, siyasi pani ve örgütlerden bağımsız otarak hareket edcr; bürokratik leşmeye
karşı mücadele etmenin gerekli mekanizmalarını oluşturur,
b) Sendika, öncelikle kurulu bulunduğu işkolunda tüm çal|şanları sendika çatısı altünda örgütleyerek en geniş
sendikal birliği sağlamaya çalışır.

c) İşçi ve kamu çalışanları sendikaları, meslek odaları, barolar gibi her türlü emek ve meslek örgütüyle temasa
geÇerek sorunların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilip yaygınlaştırı lacağı platformların oluşmasına çalışır,d) Sını f dayanışmasının gereklerini yerine getirir,

e) İşçi sınıfının ulusal ve uluslararası örgüt|eri ile gündemlerin ve dayanışmanın gerektirdiği her durumda
ortak bir çalışma. eylem ve benzeri birlikleri oluşturur,

f) Amaçlarının kamuoyuna yeterince yansıması ve çözüm önerilerinin kamuoyuna mal edilebilrp,4ğ için her
tüdü bilgılendirm"" 
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c) işçilerin sosyal, ekonomik ve siyasal bilinçlerinin gelişmesi, sendika yaşamı içerisinde aktif hale

gelebilmeIeri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebiImeleri ve sendikanın amaç ve ilkelerini benimseyebilmeleri
için her nev'i eğitim faaliyetini yürütür,

h) Gerek üyeleri ve yöneticileri, gerekse istihdam ettiği uzmanlar vasıtasıyla dünya, ülkc ve çalışma ilişkileri
sorunlarının aşılabilmesi için gerçekçi çözüm altematifleri üretir,

i) Söz, yetki ve karar hakkının gerçek bir zeminde hayata geçirilebilmesi için her düzeyde örgütlülüğü
yükseltmeye çalışır,
j) Güvencesiz çalışanlar, işsizler ve işyerlerinde çalışan işçiler bir arada olmak üzere, çalışma yaşamının her

alanında sendikal birliğin gerçekleşmesi için çalışır,
k) Sendikal birimlerde alınacak kararlar. demokatik merkeziyetçilik ilkesinden hareketle tartışma, ikn4

eleştiri süreçleri yaşanarak alınır,
l) Eleştiri hakları saklı kalmak üzere alt organlar üst organların kararlarına uyaılar,
ın) Diğer gerekli çalışmaları yapar.
B- Sendika bu faaliyetlerini yürütürken;
a) insan haklarına, evrensel ilkelere, anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke büıünlüğüne

içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı çoğulcu ve özgürlükçü, demokrasi aıılayışı içinde en etkin
bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul eder. Bu amaca
ulaşmak için yenilikçi, ilkeli ve kararh mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

b) Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insan haysiyetine yafaşır bir ücret temin etmek için çalışmayı,
c) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını korulırp, gelişmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı,
d) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek

tedbirleri almayı,
e) Demokrasinin ve özgür sivil toplum yapılanmasının gereğini kendi varlık sebebi sayar. İn.,anı temel değer a|anı

olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için
mücadele vermeyi,

f) Üyelerinin mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlamayı; ekonomik,
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeyi,

g) Dil, Din, lrk, Cins, Renk, Aile, Mezhep ve Siyasi kanaat farkı gözetmeksizin kendi değerini. manevi mesuliyetini
ve toplum hayatındaki görevini bilen bir işçi topluluğu meydana getirmek için hızh ve güçlü scndikal teşkilatlanma,
hür sendikacıhk, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi,

h) Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin işyeri sınırlarını aşarak tüm
toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç
birliği imkdnlarının gel iştirilmesini.

ı) Kamu ve özel sektörde "savunma ve güvenlik" iş koluna giren tiim işyerlerinde SSK'ya tabi işi olarak

çalıştırılan ve çalışan tüm personeli bir çatı altında toplamayı,
i) Toplumumuzun tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtacak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesini

sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratikleşme ile bunun gerektirdiği her alanda ve kurumsal düzeyde
yeniden yapılanmasının sağlanmasını,
j) Kamu kururn ve kuruluşlarında alt işveren bünyesinde çalışan üyelerinin her tiirlü hakları için yapılacak

mücadeleyi görev kabul eder.
H ) Üyelerin adına Kamu ve özel ayrımı olmaksınız başvuru yamak Dava açmak arabulucultık süreci yürüımek
Madde 5- Tıınımlar
Bu tüzükte geçen;
a) İş tolu: l9 numaralı Savunma ve Güvenlik İşleri iş kolunu.
b.) Sendikai Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası'nı.
c) Merkez; sendikanın genel merkezini,
d) İşyeri; çalışanların hizmet verdiği ve alındığı işyerlerini,
e) Delege; genel kurullarda üyeleri temsilen görev yapan seçilmiş kişiyi,
f) İşyeri temsilcisi; işyerlerinde sendikayı temsil ile yetkili kıhnmış kişiyi,
g) Toplu iş görüşmesi; çalışanlar için uygu|anacak göstergeler aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla

çalışma ücretleri, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cen.ıze giderleri, yiyecek ve
giyecek yardımları ile bu mahiyette, etkinlik artırıcı diğer yardımlara ilişkin yetkili olaral işyerleriyle yaprlan
görüşmeyi,

h) Toplu iş sözleşmesi; toplu iş görüşmesi sonucunda varılan anlaşmayı gösteren belgeyi ifade eder.
lvlıdde G Sendikanın Faaliye eri
Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başhca
faaliyetleri şunlardır;
a) Toplu iş sözleşmesi imzalamak,
b) Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş
organlarına başvurmak,
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c) Adli yardım olarak çalışma hayatından mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetıen doğan hususlarda
üyelerini temsiIen veyayazılı başvuruları üzerine hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve
mirasçılarını temsiIen davaya bu münasebetle açtüğü davadan ötiirü husumete ehli olmak,
d) Mevzuat ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
e) Bağışüa bulunmamak kaydıyla. evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizliI gibi hallerde yardıın
ve eğitim amaçlı sandık|ar kurulmasına (nakit mevcudunun o/o5'inden fazla olmamak şartı ile kredi vermek
suretiyle) yardımcı olmak,
t') Kurulduğu iş koluna giren işyerlerindeki tüm çalışanlarını ve diğer çalışanlarını sendika altında
teşkiIatlandırmaya çal ışmak,
g) Üyelerinin mesleki bilgılerini artıracak milli tasamrf ve yatırtmüntn gelişmesine, ree| verimliliğin artmasına
hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık, spor tesisleri ve kütüphane kurmak gayesi, ilkeleri ve
faaliyetleri doğrultusunda radyo ve televizyonlara program hazırlamak, gazete, mecmua, dergi, bülten, broşür, afiş
vb. basın ve yayın organ|arı çıkarmak ve yayımlamak,
h) Bağ|şta bulunmamak şanıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek vc nakit mevcudunun
o% l 0'undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek,
ı) Gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mü|kü edinmek, edinilen mülkler ile ilgili her tiirlü tasamrfta bıılunmak,
i) Sendika ınensuplarının l. derce aile fertleri sendikanın manevi üyeleridir. Bu itibarla, sendika mensupları ve aile
fertlerinin kültürel, sosyal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek için gerekli tesisleri yapmak.
j) Nakit mevcudunun o/o40'ından fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak,
k) Uluslararası işçi kuru|uşlarına üye olmak, de|ege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak,
l) Üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcutların oZ25'ini aşmamak kaydı ile ve genel yönetim kurulu kararı i|e ılgili
bakanlıklara devretmek üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmak veya bu amaçla kamu kurum
ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi
tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracıhğı ile afet bölgesinde konut, egitim, sağlık veya
rehabilitasyon tesisi yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
m) Sendika üye ve mensupIarının, çalışanlarının ve bunların yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere
misafirhane, konuk evi, otel, sosyal tesis, eğitim ve sağlık tesisi kurmak, işletmek, işlettirmek veya bunları yapmak
üzere (yasadaki ticaret yasağı hükümleri saklı kalmak üzere) demek ve/veya şirket kurmak, kurulmuş olaırlara üye
veya ortak olmak veya devir almaktır.
n) Üyelerin acil durumlara karşı Ölüm. deprem. kaza gibi En az l yıl aidat ödeyen veya 4 vıl üye o|an üyelerin
sendikanın maddi durumu dikkate alınarak maaşı ile orantılı olarak geri ödeme koşulu ile en fazla 3 taksit iiyelerine
avans verilir.
ixixci nöı,üıu: üyslix
lı|adde 7- Senılikaya Üye Olmak
Sendikaya, Türkiye Cumhuriyeti genelinde 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen tüm işyerlerınde SSK'ya tabi işçi

olarak çalışan veya çalıştırılan tüm işçiler üye olabilir.
Sendikaya üye olabilmek ve üyeliğin kazanılması için aşağıda belirtilen nitelikler gereklidir.

a) Sendika Ana Tüzüğü'nün J. maddesinde belirtilen "Savunma ve Güvenlik" işkoluna gıren işyerlerinde 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz|eşmesi Kanunu'nun l7. maddesindeki tanımlamaya uygun şekilde işçi olarak
çalışmak.
b) Sendika Ana Tüzüğü ile Ana Tüzüğe göre çıkarılan yönetmeliklerde yer alan hükümlerin aksine hareket
etmeyeceğini kabul etmek,
c) Üyelik, üye olmak isteyen işçinin, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-devlet kapısı üzerinden
üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirtilen yetkili organlann kabu|ü iIe kazanılır. Üyelik için
yapılan başvuru. sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul ediImiş
say ı lır.
d) Haklı bir sebep gösıerılmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren otuz
gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açabilir. Mahkemçnin kararı kesindir.
Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik mahkeme kararının kesinleştiği tarihte kazanılmış sayılır.
Madde & Üyeliklen Ayrıtmak
İşçi, Bakanlıkça sağlanacak eIektronik başvuru sistemine e-devlet kapısı üzerinden üyelikteıı çekilme bildiriminde
bulunulmak suretiyle üyelikten çekilebilir.
Madde 9- Üyetik Hakkını Kaybeımek
Sendika üyelerinden;
a) Sendikanın Kurulu bulunduğu "Savunma ve Güvenlik" işkolunda veya bir başka işkoltında kurulu bulunan
sendikalardan birinin kurucu heyetinde, yetkili organlarında veya herhangi bir biriminde görevli olduğu tespit
ed ilenlerin,
b) Sendikaya taahhüt ettirdiği ödentilerini özürsüz olarak bir yıl içinde iki defadan fazla aksatmış oldukları
sendikaca tespit edi lenlerin,
c) Ana TUztiğUn 7. maddesinde, sendikaya üye olabilmek için gerekli olduğu belirtilen nitelik
üyeliklerinin düştüğü genel yönetim kurulu kararl ile tespit edilir.
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Madde l0_ Lllelikıen Çıkarımak
Sendika Ana Tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı harekette bulunan ve l l. maddede sayılı fiilleri işleyen sendika
üyeleri genel kurul kararı ile aşağıdaki usuller izlenerek üyelikten ihraç edilir;
a) Genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu, genel disiplin kuruIu üyeIeri hakkında; genel disiplin kurulu veya
genel yönetim kurulunun teklifi üzerine gene| kurulca ihracına karar verilir.
b) Sendika üyeleri, şube yönetiın kurulu, şube denetleme kurulu ve şube disip|in kuruIu üı,e|eri hakkında: şube
disiplin kurulunun veya resen genel yönetim kurulunun teklifi ile genel disiplin kurulunun onavı üzerine genel
kurulca ihraç kararı verilir.
c) Çıkarma kararı, üyelikten çıkartılanlara 6356 sayılı Sendikalar ve 'loplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun l9l4.
fıklasına göre e-devlet kap!sı üzerinden bakanlığa elektron ik ortamda bild irilir ve çıkarıl ana6iı yazl ile tebliğ edilir.
Madde ll- Ihracı Gerekıiren Haller
a) Sendikanın gaye ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak,
b) Sendika tüzüğü ve bunlara dayanılarak çıkarı|an yönetmeIikler ile yetkili organIarın kararlanna aykırı davranışta
bulunmak,
c) Sendikanın gayesine ulaşmasını veya gelişmesini engelleyecek eylem veya çalışmalarda bulunmak,
d) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,
e) Sendika gene| yönetim kurulu ile şube yönetim kurulu üyeleri hakkında asılsız ihbar. şikiyet ve bunları tahkir,
tezyif edici beyanlarda buIunmak,
t) Sendika sırlarını aÇığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve çalışmalarda
bulunmaktır.
g) ÜYelerin aleyhine kararlara imza atmak, üyelerin kazanmış olduğu haklarında hak kaybı olmasına sebep olan
kiŞi sendikadaki tüm görevlerinden el çektiriIir ve ihraç edilir. Bu davranışlarda bulunan kişilere Genel başkan
taIimah ile işlem başlatı lır.
h) Sendikanın kurumsaI kimliğini zedeleyecek, sendika yöneticiIerini, üyelerini. temsilcilerinı rencide edecek basın
'da ve sosyal medya 'da yazılı ve görsel asılsız ithamlarda ve paylaşımlarda bulunmak.
Madde 12- Konfederasyona ve Uluslararası Kuruluşlaıo Üye Olma ve Üyeliklen Ayrılma
Konf'ederasyona üye olup ayrılma, sendikalarla birleşme kararI yönetim kurulunda alınacaktır.
Sendikanın konfederasyona üye olması ve üyelikten ayrılabilmesi için sendika yönetimi ile karar atınması gerekir.

Sendika. amaçlarına ve ilgili yasalara uygun uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekİıebilir.
Ulus]ararası kuruJuşlara üye olma veya üyelikten çekilmeye yönetim kurulu karalı ile karar ıerİlir.
UÇIJNCU BOLUM: SENDIKANIN YAPlSl
Madde 13- Sendikanın Organlorı
Sendika; genel merkezi, şubeleri, bölge başkanlıkIarı, il ve ilçe başkanlıkları, işyeri sendika teıırsilcilikleri ve üyeieri
ile bir bütündür.
A-Sendikanın Organları:
a) Merkez Gene| Kurulu,
b) Şube Genel Kurulu,
c) Bölge Başkanlığı.
d) İIve İlçe Başkanlığı,
B-Send ikan ın Zorunlu Organları:
a) Merkez Genel Kurulu,
b) Genel Yönetim Kuru lu,
c) Genel Denetleme Kurulu.
d) Genel Disiplin Kurulu,
C- Şuben in Zorunlu Organları:
a) Şube Genel Kurulu,
b) Şube Yönetim Kurulu.
c) Şube Denetleme Kuru lu.
d) Şube Disiplin Kurulu
D- İstişare Organlar:
a) Başkanlar Kurulu,
b) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu,
c) Temsilciler ve TİS Meclisi.
Nlıdde l4.- Merkez Genel Kurulu
Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yüksek ve en yetkili organıdır. Merkez genel kurulu, şu delegelerden oluşur;
a) Merkez genel kurulunda seçilmiş olan genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve g"neİ di.ipüin krİrlu
üYelerinden oluŞan doğal delege, seçilmiş delege veya üyelerden oluşur. Sendika genel yöneİim kurulu karan ile
gerek görülmesi durumunda sendikada yapı|acak seçim ve diğer üye veya delegelerden o|ağan kongre seçimine
gidebilir. Yönetim kurulu kararınca şube kurma ve kapatma kararları alınır. Sendikanın genel yönetim kurulu 2000
üye üstü oIması durumunda l00 Delege ile kongre seçimi yapılır. 2000 üye sayısını altında ıı
50 üye
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b) Şube kurulması halinde şube genel kurullarında üye sayıları esas alınarak aşağıdaki ölçüler dıihilinde seçilen l00
üst kurul delegesinin toplamından oluşur;
b.l) Gene| kurulu oluşturacak üst kurul delegelerinin tespiti amacıyla; sendika genel yönetim kurulu; merkez genel
kurul tarihini en az 3 ay önceden saptamak ve bu durumu şube başkanlarına yazı ile bildirmek zorundadır.
b.2) Sendika genel yönetim kurulul sendika genel kurulunun toplanma tarihinden en az iki ay önce şubelerin
getireceği üst kurul delege sayısını belirlemek üzere başkanlar kuru|unu toplar. Başkan|ar kurulu toplantısı en az
15 gün önceden şube başkanlıklar ına yazılı olarak bildirilir.
b.3) Şube yönetim kurulları; şubelerine bağlı toplu iş sözleşmesi bağışlanmış ve aidat ödelen üyelerin ve toplu iş
sözleşmesi yetki tespiti alınm ış işyerlerinde çalışan üyelerinin listelerini başkanlar kurulu toplanıısından en geç | 0
gün önce genel yönetim kuruluna bir üst yazı ile tes|im eder.
b.4) Sendika genel yönetim kurulu, şube yönetim kurullarınc4 gönderilen bu belgeleri, genel merkez kayıtları ile
karşılaştırır. Üst kuruI delegeIerinin tespitinde esasa alınacak üye sayısını kesinleştirerek inceleme yapar. Şubelerin
üye sayısInı tespit eder.
b.5) Genel yönetim kurulu tarafından tespit edilen toplam üye sayısı, l00 rakamına bölünerek kaç üyeye bir üst
kurul delegesi düştüğü saptanır. Her bir şubenin b.3'e göre bulunan üye sayısı ise belirlenen bu rakama böIünerek
her bir şubenin sendika genel kuruluna katılacak delege sayısı tespit edilir.
b.6) Bütün bu işlemler, başkanlar kuru|u toplantısına sunulur. Bu şekilde şube üye sayıları ile her şubenin temsil
edeceği üst kurulu delege sayısı anılan toplantısında görüşülerek son şek|ini alır ve hangi şubenin kaç üst kurul
delegesi getireceği kesin olarak karara bağlanır. Kesinleştirilen üst kurul delege sayıları yazılı olarak şube
başkanlıklarına bildirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift sayılır.
b.7) Üst kurul delegelerinin tespitinde, ilçe seçim kurulu tarafından tasdik edi]en listedeki sıra|ama esas alınır.
c)Şube olmadığı takdirde, üyelere delege seçimi yapılır. Olağan ve olağan üstü kongıeye gidilir. Genel yönetim
kararı ile üyeler ile seçim yapılabilir.
Madde l* Merkez Genel KuruIunun Toplanmıısı
Merkez Genel Kurulu, en geç dörl yılda bir veya gerek duyulması halinde genel merkezin bulunduğu ilde toplanır.

Mücbir sebeplerde dört aya kadar seçim uzatılabilir. Merkez genel kuruluna çağı, merkez yönetim kurulunca
yapılır. Merkez yönetim kurulunca; top|ant|nın yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde
ise, ikinci toplantının yapı|acağı günü, en az on beş gün öncesinden kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.
İki genel kurul toplanttsü arasındaki döneme ait faa|iyet ve hesap raporu, yeminli mati müşavir raporu, denetleme

kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi toplantı tarihinden on beş gün önce genel kurula katılacaklara
gönderilir.

Merkez gene| kurulu, delege tam saytsının salt çoğunluğu ile top|anır. İlk toplantıda yeter:ay| sağlanaınazsa, en

çok on beş gün içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci top|antlda salt çoğunluk aıanmaz. Kararlar, toplantıya
katılanların çoğunluğu iIe alınır.
Merkez genel kurullarında delege olmayanlar nisapta dikkate alınmazlar ve oy kullanamazlar. Merkez
genel kurulu, merkez yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya ııerkez genel kurulu
delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde olağanüstü toplanır. Toplantı isteminde,
toplanttntn ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir. Genel yönetim kurulu; olağanüstü genel kurul
talebiyle ilgili gerekçeleri değerlendirir. Olağanüstü genel kurul talebi objektif olgularla desıeklenmediği takdirde
genel yönetim kurulu tarafından reddedilir.
Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması h6linde olağanüstü genel
kurula gidilemez; ancak, isteğe konu o|an hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.
Olağanüstü genel kurul toplantı|arında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.
Nladde lG Merkez Genel Kurularrun Çahşma Yönıemi
Merkez genel kuruIunu, genel başkan veya görevlendireceği bir üye açar, yoklama yapar. Çoğunluk mevcut ise

genel kurul toplantısını yönetmek üzere açtk oyla seçilecek bir başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar kAtipten
oluşan başkanlık divanı teşekkülettirilir. Merkez Genel kurul toplantı nisabı, genel kuruldelcge/üye tam saytsınıı)
salt çoğun|uğudur. İ|k toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok l5 gün sonrava bırakılır.
Merkez genel kurul kararları ana tüzükte aksine hüküm bulunmadığı hallerde, mevcut bulunan delegelerin yarıdan

fazlasının oyu i|e kabul edilir. Merkez genel kurulunda, organların seçimleri hariç, karar|ar çok açık oylama ile
alınır. Organların seçimleri, kapalı oy açık tasnif ile yargı gözetiminde yapılır. Merkez gencl kurulunda, zorunlu
organlara seçilen asil üye sayüsı kadar yedek üye seçilir-
Merkez genel kurulu, toplantı gündemindeki konuIarı, merkez genel kurul delegeleri tarafından ileriye sürülecek

tekIifve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. KomisyonIar,
raporlarıı,ıı hazırladıktan sonra, merkez genel kuruluna sunarlar.
Komisyonlar, kendi üyeleri arasında bir başkan, bir rapor yazıcı seçerek çahşmalarına devam ederler.
KomisyonIarın raporları, merkez genel kurulunda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir.
Merkez geneI kurul delegesi olmayanlar komisyonlara seçilemez. Ancak komisyonlar Iüzum gördüğü takdirde konu
ile ilgili uzman alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur. Komisyonların, üyc sayısı merkez genel
kurulunca tespit edilir. Merkez gene| kurulunun görüşme kararları ile oylama neticeleri. merkez genel kurul
kararlarının yazılmasına mahsus karar defterine geçirilir ve ayrıca tutanakla tespit edilir. Bu hususa mahsus karar
defteri re lutanakla! r4erlez genel kurulu başkanlık divanı tarafından imza edilir. İmzalanmış

1,z>,\ [)fr", ç'-,"*l_ -7az<_ €p-,r./\ l

tu ve



Defterler geçerlidir. Merkez genel kurulu başkanlık divanr, merkez genel kurulu delegelerinden katılmıŞ iseler

konfederasyon ve başka sendikaların yöneticilerinden seçilir.
Madde |7-Merkez Genel Kuıalunun Yelkileri
a) Ana tüzükte değişiklik yapmak (Tüzük değişikleri toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile yapılır.),
b) Sendikanın feshine karar vermek,
c) Türkiye'de ve başka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak işçi teşekküllerine, sendikal üst kuruluşlara ve sosyal
kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya ya da bunların kuruluşunda kurucu üye olarak yer almaya karar
VeITnek,
d) Genel disiplin kurulu kararlarına yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamaL,
e) Genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve yeminli mali müşavir raporlarını görüşüp karara bağlamak,
yöneticileri ibra etmek veya haklarında dava açılmasına karar vermek,
f) Ana tüzükte yaziı gaye ve prensipler ile yetkilerin gerçekleşmesi için sendika yönetici \e organlarına talimat
vermek ve sair lüzumlu kararları almak,
g) Sendika organlarlnda görev alan ve alacak olan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk ve ödenekleri
tespit etmek, tahmini bütçeyi görüşüp karara bağlamak ve bu konularda genel yönetim kurulıınu yetkilendirmek,
h) Organların seçimini yapmak,
i) Şubeleri birleştirmek veya kapatmak, şube açmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek, coğrafi
konumlarına, çalışanların velveya ilgili şube başkanlıklannın talebine, işyerini örgütleyen şubenin muvafakatine
göre, ekonomik koşul|ar ile hizmetin etkin ve verimli yürütülebi|mesi için, işyerinin bağ|ı olacağı şubeyi
belirlemek, işyerinin doğrudan genel merkeze bağlamak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.
j) Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ödenecek ücret, gündelik yol]ukIarün
tavanınl tespit etmek,
k) Mevcut veya ana tüzük gereğince merkez genel kurulu tarafindan yapılması öngörülen diğer işlemleri, yerine
getirilmesi başka bir organa bürakülmamış konuları karara bağlamak.
l) Sendikanın üye olduğu üst kuruluşların genel kurallarına katılacak delegelerin seçimini yapmak,
m) Sosyal amaçlı harcama yapmak üzere genel yönetim kuruluna yetki vermek,
n) Sendikanın gaye ve ilke|erinin gerektirdiği her nevi mülkü edinmek, edinilen mülkler üzerinde saı.ış, rehin,
trampa, kira vs. her ttirlü tasarrufta bulunmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermektir.
Madde lL Merkez Yönelim Kurulunun Olaşnıosı
Merkez yönetim kurulu; genel kurul tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve dökünı esas]na göre seçilir.

Merkez yönetim kurulu; bir genel başkan, 3 üye ile seçilir. Toplamda 4 4 kişiden oluşur. Seçiınlere unvansız olarak
aday olunur. Yönetim kurulu toplanır görev ve ünvan dağılımı yapılır. Genel başkanın oyu her zaman 2 oy olarak
sayı lmaktadır.
Gene| başkan ve yönetim kurulu üyelikleri için birden faz|a aday olması durumunda en çok oy alan aday seçimi
kazanır.
Genel başkan ve her yönetim kurulu üyesi için ayrıca l yedek üye seçilir. Oyların eşitliği halinde adaylar arasında
kura çekilir.
Merkez yönetim kurulunda herhangi bir üyenin herhangi bir sebeple boşalrnası durumunda, en çok oyu alan yedek
üye göreve davet edilir veya yönetim kurulu atama ile genel başkan veya boşalan kişinin yerine atama i|e görev
verebilir. Genel yönetimi kurulu kararı ile boşalan kişini yerine kara verilir. Her ne şekilde olursa olsun Sendika
üyeliği aranır. Sendika üyelik tarihi dikkate alınır.
Madıle 19- Sendika Yöneıicileinde Aronacok Nitelikleı
Sendikaya yöneticilerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır;
a) Türkçe okur-yazar olmak,
b) En az 5 yıl işçi olarak çalışmış olmak,
c) 5 yıl Sendikaya üye olmak,
d) Yöneticilik için öngörülen şartlara ve niteliklere sahip olmaktır.
Sendikada seçimlerde aday olmak için l. olağan kongre yapılıp yönetim seçildikten sonra yeni dönem seçim|erde
genel yönetime ve şubelere aday olmak için en az 5 yıl sendikanın üyesi olması veya atama ile sendikada görev
almış olması gerekiyor. Bu şart sendika kuruluşunda görev alan ve yönetime seçilen kurucu kişiler için geçerli
değiIdir.
Madde 20_ Genel Yönelim Kurulunun Teşekkiilü ve Çal.şma Taıa
Genel yönetim kurulu, merkez genel kurulunca gizli oyla ve açık tasnif usulü ile seçilen 4 kişiden oluşur. Genel

yönetim kuruluasıl sayısı kadaryedek üye seçilir. Genel yönetim kurulu, olağan olarak ayda en az bir defa toplanır.
Olağanüstü toplantılar ise genel başkanının talebi üzerine veya genel başkanın raporlu veya izinli olduğu ya da yurt
dışında bulunduğu tarihlerde genel başkanlığa genel sekreter vek6let eder.
Genel yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde; genel yönetim kurulu, ana

tüzükte gösterilen usul ve esaslara göre toplanır. Önce boşalan veya boşalacak görevler, genel yönetim kurulu
sendika içinde hiyerarşik yapıya göre doldurulduktan ve görev dağılımı yeniden belirlendikten sonra, boş olan
göreve oy sırasına atama veya yedeklerden birisi davet edilir. Yönetim kurulunda boşalan kişin yerine Öncelik
Sendika kurucusu olanlarda seçilir bu görevli kabul etmeyen kişiler varsa sendikada görev almış üyelik ve görev
liyakatine
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toplantıya çağırabilir. Genei yönetim kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve topIantıya katılan üyelerin salt

çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kaıldığı taraf, çoğunluğu sağ|amış sayılır. Sendikadaki
maaşları yönetimi kurulu belirler
Madde 2l- Genel Merkez Yönelim Kurulunun Görev ve Yelkileri
Genel yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Cenel yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken, genel başkana karşı sorumludıır,
b) Sendikanın ana prensiplerinin tahakkuku ıçin ana tüzük yönetmelik ve mevzuat hükümlerince sendika adına
laaliyette bulunmak,
c) Üyeleri vasıtası ile sendika ile ilgi|i muhabereyi sağlamak,
d) Toplu iş sözleşmesi yapmak veya bu konuda gerekli gördüğü kişi ya da kişilere yetki vernıek,
e) Faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayıp merkez genel kurula sunmak,
f) Sendika ve şube zorunlu organlarında bulunan yöneticiler ile üyelerini genel disiplin kuruluna sevk etnıek,
g) Ana tüzüğü tefsir etmek, merkez genel kurulunun verdiği yetkiye istinaden yeni şube açmak, coğrafi
konumlarına. çalışanların ve/veya ilgili şube başkan lı k larının talebine, işyerini örgütleyen şubenin muvafakatine
göre. ekonomik koşuIlar ile hizmetin etkin ve verimIiyürütülebilmesi için, işyerinin bağ|ı oIacağı şubeyi belirlemek
veya işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak,
h) Lüzumu halinde merkez ve şube genel kurullarını çağırmak,
ı) Bütçe fasılIarı ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
i) Sendika üyeliğine başvuranların üyeliğinin kabul veya reddine karar vermek veya bu konuda şube yönetim
kurullarına yetki vermek,
j) Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde, yeni yönetim kurulunun oluşturu|abilmesi için gerekli işlemleri
yapmak, seçimin yapılmasına kadar gerekli tedbirleri almak,
k) Sendikanın ana tüzükte belirlenen amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli büroları kurmak ve bunlar için
personel uzman ve danışman istihdam etmek, sendika organlarında çalıştırılacak personelleri atamak, bunların
ücretlerini ve çalışma şartların] tespit etmek sendika bünyesinde çalışan personel, uzman ve danışmanlar ile sendika
adına akitler yapmak,
l) Sendika bünyesinde istihdam edilecek personel|e ilgili her tiirlü kadro ve unvanları ihdas etmek,
m) Ana tüzüğün sayılan organları, ihtiyaç duyulan yerlerde ise bu organların irtibal bürolarını açmak, açılacak
bürolara yeterli elemanları atamak ve görev unvanlarını tespit etmek,
n) Sendikanın ve şubelerin teşkilat ve organlarında görev yapan yönelicilerden 6356 sayılı Yasa'nın 6. maddesinde
belirtilen suçlardan biriyle mahküm olanların, sendikanın sırlarını açıklamak suretiyle kamuoyundaki itibarını
zedeleyen veya sendikanın bütünlüğünü sarsan hal ve davranışlarda bulunanların görevlerine son vermek
o) Şubelerin idari veli mali denetimini yapmak,
p) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 27. maddesinde belirtilen esaslar dihilinde işyeri
sendika temsiIcisi tayin etmek, gerektiğinde görevden aImak (Genel yönetim kurulu gerektiğinde bu konuda şubeler
ile il veya ilçe başkanlıklarına yetki verebiIir.),
r) Sendika ve şube yöneticiliğine seçilenlerin profesyonel olarak çalıştırı|masına veya profes1,onelliğin
kald ırılmasına karar vermek,
s) Yönetim kurulunca atama ile genel başkanı atayabilir bunun için öncelikle sendikanın kuruluşundan sonra l ay
içinde sendikaya üye olma veya görev alan kişi olması gerekmektedir.

ş) Ana tüzükte yer alan yönetmelikleri çıkarmak.
t) Sosyal amaçlı harcama yapmak,
u)Genel yönetim kurulu sendikayı temsil eder. Gerektiğinde sendikayı temsil etmek üzere genel yönetim kurulu
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
v) Sendika adına bankalarda hesap açtırmak veya açılmış olan hesapları kapatmak, Hiçbir kısıtlama o|madan
bankacılık işlemleri ve sözleşme yapmak, kredi veya kedi kartı alma, gayrimenkul, araç rılma satma}a gerekli
hallerde sendika adına finansal kredi kullanmaya yetkilidir
y)Genel kurulca verilen yetki çerçevesinde şubeleri birleştirmek veya kapatmak, şubc açmak ve coğrafi
konumlarına, çalışanların velveya ilgili şube başkanlıklarını talebine, işyerini örgütleyen şubenin muvafakatine
göre, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimliyürütülebilmesi için işyerinin bağlı olacağı şubeyi belirlemek,
işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak,
Madde 22- Genel Başkanın Görev ve Yakileri
a) Genel başkan sendikayı yönetir. Genel yönetim kurulu adına Kamu özel ayrımı olmaksınız sendikayı yurt içinde
ve yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder.
b) Genel yönetim kurulu toplanllarına başkanlık yapar.
c) Sendika adına resmi beyanda bulunabi|ir. basın toplantısı yapabiliı.
d) Lüzumu halinde mutat harcamalar dışında genel yönetim kurulu onalı ile maaşının l0 katı tutarında harcama
yapabiIir.
e) Sendikanın muhaberat ve muamelatını genel yönetim kurulu üyeIerinden biri ile müşterekçn imzalar.
f) Cenel başkan. genel denetleme kurulu ve genel disiplin kurulu dışında, sendika içinde kurulan tüm komisyonlara
ve bürolara başkanlık eder, sendikanın merkez r ile personeli
işlemleri yap

ve şubelerinde görevli yöneticile
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g) Mali mevzuatla ilgili yazı ve gerekli belgeleri genel mali sekreter ile birlikte imza eder.
h)Sendikanın bankadaki hesabından genel başka teke çekmeye yetkilidir. Genel başkanın raporlu, yurt dışında ya
da izinli olduğu tarihlerde genel başkanlığa Vekalet genel sekreter ile birlikte gene| mali Sekreter parayı çeker.
ı) Gerektiği takdirde yönetim kurulunun onayı ile birlikte genel denetim ve genel disiplin kuruluna çağrı y:ıpmaktır.
i) Sendika adına çıkan yayın organının sahibidir.
Madde 23- Genel Başkan Yardımcıları
Genel başkanın önerisi ve genel yönetim kurulunun karartyla atanırlar. Genel başkan ve gengl yönetim kurulunun
verdiği görevleri yerine getirirler. Genel başkan veya genel başkana vekAlet eden genel yönetim kurulu üyesinin
çağrısı üzerine genel yönetim kurulu toplantısına katılırlar. Cündemdeki konularla ilgili görüş ve öneride buluna
bilirler. Ancak oy hakları yoktur.
Madde 2.t- Genel Sekrelerin Görev ve Yetkileri
a) Hizmetlerin yerine getiriImesinde yeterli sayıda uzman personelin istihdamı için genel yönctim kuruluna teklifte
bulunur.
b) Sendikanın muhaberat ve muamelat işlerinden sorumludur.
c) Sendika bünyesi içinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazır]ar ve genel yönetim
kurulunun onayına sunar. Genel yönetim kurulu tarafından bir başka üye görevlendirilmediği takdirde genel
yönetim kurulu kararlarının uyguIanmasından genel sekreter sorumludur.
d) Genel başkanın yokluğunda genel başkana vekilet eder ve sendika organlarının almış olduğu kararların
yürütülmesini koordine eder.
e) Müzakeresi icap eden meseleleri hazırladığı gündemle birlikte geneI yönetim kuruluna getirir.
t) Sorumluluk alanındaki bürolar ile genel yönetim kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
g) Genel başkan ve genel yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir. Gerektiği takdirde genel yönetim
kuru lunu olağanüstü toplantıya çağınr.
h) Sendika yöneticilerinin Sendikalar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca düzenleyip notere verecekleri mal
bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri, genel yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına ya;ıar ve 6ı
belgeleri denetçilere vererek genel yönetim kurulu karar defterini denetçilere imzalatır.
ı) Mevzuat gereğince ilgili kurumlara bildirilmesi gereken bilgi ve beIgelerden, bildiriminin yapılması ana tüzük
ile başka bir organın görev alanına bırakılmamış olanları zamanında ve tam olarak bildirir.
i) Toplu görüşmeye esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak ve merkcz yönetim kuruluna
sunmak.
j) Toplu görüşme ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve merkez yönetim kuruluna sunrnak.
k) Toplu görüşme ile ilgili her türlü iş ve işleri yürütmek,
l) Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereği oluşturulan kurullara, sendikayı temsilen görevlendirilecek üyeIerle ilgili
çalışma yapmak ve merkez yönetim kuruluna sunmak.
m) Hizmet kolu ile ilgili üyelerden gelen problemlere, aksak|ıklara ve şikiyetlere çözüm bulınak.
n) Hizmet koluna ve sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuat, bilgi, belge ve yayınları toplamak, düzenlemek
ve değişiklikleri takip etmek.
o) Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler sonucu yapı|ması gereken yeni düzenlemeler hakkında merkez yönetim
kuruluna bilgi sunmak,
ö) Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinde gelişme sağlayacak mevzuat çalışmalarına kafilmak. ilgili ve
yetkili mercilere sunulmak üzere konuyu merkez yönetim kuruluna getirmek.
p) Toplu görüşmelerden, mevzuattan ve çalışma hayatından doğan anlaşmazlıklarda, idare ile doğacak ihtilaflarda,
ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda; üyelerini ve
mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organ|an önünde temsil etmek veya ettirmek, dava
açhrmak ve açılan davalarda taraf olmak,
r) Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli olarak yürütmek,
s) Kendisine bağlı bürolann çalışmalarını düzenlemek.

ş) Merkez yönetim kurulunun vereceği, görev alanıyla iIgili diğer işleri yapmaktır.
Madde 2! Genel sekreler yardımcıları
Genel sekreterin önerisi ve genel yönetim kurulunun kararıyla atanırlar. Genel başkan ve gencl yönetim kurulunun
verdiği görevler yerine getirirler. Cenel başkan veya genel başkana vekAlet eden genel yönetim kurulu üyesinin
çağısı üzerine genel yönetim kurulu toplantısına katılırlar. Gündemdeki konularla ilgili görüş ve öneride
buIunabilirler. Ancak oy hakları yoktur.
Madde 2G Genel Mali Sekrelerin Görev ve Yelkileri
a) Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa. tiizük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütiir, devre bütçelerinin
uygulanmasını sağlar.
b) Sendikanın gelir gider tablosunu her ay sonunda genel yönetim kuruluna sunar.
c) Sendika gelirinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlannın gerektiği
gibi yürütülmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.
d) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.
e) Şubelerde zamanın sarfavansının gönderilmesini sarfların gözetim ve denetimini yap
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f) Sendikanın taşınır Ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili vergiterin ödenmesini ve demirbaş kayltlırının usulüne uygun

olarak tutulmasını sağlar.
g) Sendika hesaplarını her ay iç ve dış denetime hazır bulundurur.
h) Genel yönetim kurulunun karan doğrultusunda sendikanın taşınır ve taştnmaz rnallarının sigorta ettirilmesi ve
sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar
ı) Merkez genel kurul karar uyarınca, safflar ve bütçede fasıl|ar arası aktarmalar hususunda genel yönetim kuru|una
karar almak için tekliflerde bulunur,
i) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza
eder. Genel başkanın yokluğunda ana tüzük hükümlerine göre yetkili olan genel yönetim l.urulu üyesi ile imza
işlerini yürütür.
j) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçe|eri hazırlar ve genel yönetim kuruluna sunar.
k) Sendika gelirlerinin elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde genel yönetim kurulunca belirlenen bankalara
yatırılmasını sağlar.
I) GeneI yönetim kurulunun bilgisi dışında sendikanün kasasında aylık gelirin o% l0'undan fazla para bulunduramaz.
m) Sendika gider|erinde alınabilecek tasarruf önlemleri için genel yönetim kuruluna tekliflerde bulunur.
n) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun l8. maddesi gereğincei sendika üyelik veya
dayanışma aidatlarının kesilmesi için sendika şubeleri tarafından işverenlere gönderilecek üye işçilerin listelerinin
zamaıında işverenlere gönderilmesini sağlamak ve işverenlerce sendika üyelik ve dayanüşma aidatlarının üye ve
işçi ücretlerinden kesilip zamanında sendikaya gönderilmesini temin etmek için her dirlü işleınleri yürütür.
o) Genel başkan ve genel yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.
ö) Sendika kademelerinde istihdam edilen personellerin bildirimlerini ilgili mercilere yapmal.
p) Kendisine bağlı biiro personel ve uzmanları yönetir, düzenli ve verimli çalışmalarını sağlar.
Madde 27- Genel TeşkilaıIanma Sekrelerinin Görev ve Yetkileri
a) Şube, bölge, il ve ilçe başkanlıkları ile işyeri sendika temsilciliklerinin sendikal faaliyeı|erini izlemek ve bu
faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,
b) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun l7. maddesi uyarınca işçilerin üye kayıtlarü ve
üyelikten ayrılmalarını ilişkin işleri gözetir. Sendikanın arşivini düzenler, bu işler ile ilgili görevleri yönetir, üye
envanterlerini çıkarır.
c) Şube, bölge, il ve i|çe başkanlıklarının faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, fonksiyonunu
yitiren şubelerin kapatılması veya birleştirilmesi konularında incelemelerde bulunmak, bu konuda yetkili organlarca
karar alınabilmesi için rapor hazırlamak ve genel yönetim kuruluna sunmak.

ç) Şube delege seçimlerinin, şube genel kurullarının zamanında ve gefektiği gibi yapılmasından sorumludur,
d) Sendikanın henüz teşkilatlanmadığı işyerlerinin sendika bünyesinde teşkiIatlanmasını sağlar,
e) Sendika temsilcilerinin tayin edilmesi veya görevden alınması konusunda şubelerle istişare ederek genel yönetim
kuruluna bilgi verir.
f) Teşkilatlanan işyerlerindeki işçilere teşkilatlanmanın faydalarını anlatan kitap, broşür ve bildiri gibi yayın
organlarının dağıtımın1 temin veya bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarrnı anlatır,
teşkilatlanma hususunda alınan kararların uyguIanmasını sağ]aı ve bu konuda başkanla birlikte mesai sarf'eder.
g) Genel başkan ve genel yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yür[tiir.
h) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir, düzenli ve verimli çalrşmalarını sağlar.
Madde 2& Genel Eğilim Sekrelerinin Görev Yetki ve SorumJulukları
a) Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim progamları hazırlamak ve genel yönetim kurulu üyelerinin
onayına sunmak.
b) Genel yönetim kurulu tarafindan onaylanan eğitim programları doğrultusunda çalışma yapmak, eğitim
seminerleri hazırlamak ve uygulamak.
c) Eğitim ve sosyal faaliyetler ile ilgili bütçeye konacak ödeneklere karar vermek, bu konuda çalışma yapmak,
d) Kendisine bağlı personeli yönetmek ve düzenli çalışmaların temin etmek,
e) Üyelerin mesleki eğitim alabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak ve incelemelerde ve girişimlerde bııIunmak,
f) Genel yönetim kurulu tarafindan alınmış olan eğitim çalışmaların yapmak ve yürütmek
g) Genel başkan ve genel yönetim kurulu tarafindan verilen diğer görevleri yapmaktır.
Madde 29_ Genel Denetleme Kurulunun Görcv ve Yelkilei
Genel Denetleme Kurulu, merkez genel kurul tarafindan, Ana Tüzüğün l6. maddesinde sayılan niteliğe szüip gizli

oy ile seçilen 5 asil üyeden teşekkül eder. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçi|ir. Genel denetleme kurulu asil
üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi ara]arında bir başkan ve bir rapor yazıcı seçerler.
Genel denetleme kurulu, en geç 6 ayda bir sendika merkezinde toplanaral denetim görevini yerine getirir. Genel

denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetçinin bir araya gelmesi şarttür. Genel denet]eme
kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı tarafçoğunlıığu sağlamış sayılır.
Genel denetleme kurulu toplantılarına yalnız asil üyeler katılt. Asil üyelerden birinin kurul üyeliğinden ayrılınası

veya boşalma halinde, boşalan üyenin yerine yedek üyelerden biri göreve çağnlır. Genel denetleme kurulu üyeleri,
denetim esnasında sendikaya ait evrak veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramazlar.
Genel denetleme

başkanlığına verir.
kurulu, ana tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimi yaparak ara ra

u raporunu da merkez genel kuruluna su
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Genel yiinetim kurulu çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar. Cenel yönetim kurıılundan merkez genel
kurulun olağanüstü toplantüya çağrılmasını ister. Sendika ana tiizüğünde gösteri|en diğer denetleme göreılilerini
yerine getirir.
GeneI denetleme kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın mali ve idari işlerinde usulsüzlük

veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu genel yönetim kuruluna bir raporla bildirir.
Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil veya fiillcri iş|eyenlerin geçici

olarak görevden el çekıirilmesini is(er.

Cenel yönetim kurulunun, geneI denetleme kurulunun bu isteği kabul etmemesi, yolsuzIuk veya usulsüz|ük yaptığı
iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, genel denetleme kuru|u, genel yönetim
kurulundan, merkez genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu halde genel denetleme
kurulunun oy çokluğu ile karar vermesi şarttır.
Görevden bu yolla el çektirilen lerin, merkez genel kurulu tarafından görevlerine iadelerıne veya sendikadan
ihraçlarına karar verilebilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektiriIdikleri süreye aiı sendikadan almaları
gereken ücret veya sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenlerin lıakkında gerekiyorsa
yargı mercilerine başvurulur.
Madde 3(}.

Genel Disiplin KuruIunun Görey ve Yelkileri
A-Yapısı:
l ) Cenel disiplin kuruIu, 5 asil ve 5 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 başkiın ve sekreter seçerek
görev bölümü yapar. Disiplin kurulunun top|anabilmesi için en az iki üyenin bir araya gelme.i gereklidir.
2) Genel disiplin kuruIu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine görev yapmak üzere
genel yönetim kurulu tarafından en fazla oy a|an yedek üye davet edilir. Genel disiplin kuruIu başkanının veya
sekreterinin ayrılması halinde yeniden yapü lacak seçim yedek üye katıldıktan sonra gerçekleştirilir.
B) Görev ve yetkileri:
a) Genel disiplin kurulu, genel yönetim kurulunun kendisine sevk ettiği işler ile şube disiplin kurulu kararlarına
itiraz eden ilgilinin müracaatı üzerine gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak karar verir. Ayrıca, genel yönetim
kurulunca itiraz edilen şube disiplin kurulu kararlarını inceleyerek sonuçlandırır. Genel dısiplin kurulu, kurula
intikal eden olayın mahiyetine göre makul bir süre içerisinde kararını vermek zorundadır. Bu süre üç ayı geçemez.

b) Genel disiplin kurulu, kendisine sevk edilen konularü görüşmek üzere en geç on beş gün içinde genel yönetim
kurulunun ya da genel yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı
hallerde, bu görevi sekreter yürütür. Genel disiplin kuru|u en az 2 kişiyle toplanabilir. Kararlarını oy çokluğu ile
alır, oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafçoğunluk sağlamış sayılır
c) Hakkında inceleme yapılan kişi disiplin kurulu üyesi, ise hakkındaki dosyaya münhasır olnıak üzere görevinden

çekilmiş sayılır. Görevden çekilmiş sayılanların yerine en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.
d) Genel disiplin kurulu kendisine intikal edilen olayı aydınlatmak üzere gerekli gördüğü araştırmayı yapar, tanık
dinler, bilirkişi incelemesi yaptırabilir.
e) Yazılı savunması alınmaksızın üye hakkında ceza verilemez. Ancak, yazılı çağrıya uymayarak savunma
yapmayan üyelerin gıyabında kararlar verilebilir. Karardan önce üyelikten ayrılmış kişiler hakkında da karar
veriIebilir.
f) Genel disiplin kurulunun kararı ile ilgili kişi|ere yazılı olarak tebliğ edilir. Kararlar, tebliği müteakip otuz gün

içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içerisinde, i|gililerin karara itiraz eıneleri halinde. karar.
merkez genel kuru lunda görüşülür.
g) Genel disiplin kurulu, sendika üyeleri veya sendikantn teşkilat ve organlarında görevli olanlar tarafından işlenen
fiil, davranış veya suçların; ihracı gerektirmediği takdirde, fiilin, davranışın yeya suçun niteliğine ve ağır|ık
derecesine göre; sendika üyesine veya sendikanın teşkilat ve organlarında görevli o|anlara lınam4 maaş kesimi,
geçici süreyle görevden uzaklaştırma, ceza ve tedbir kararlarından birini veya ikisini bir|ikte vcrebi]ir. Bu üyelerden
delege olanIarın delegelikleri bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege secim tarihine kadar deı,am eder.
Genel disiplin kurulunca, sendika genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve genel disiplin kurulu üyeleri ile

şube yönetim kurulu, şube denetleme kurulu ve şube disiplin kurulu üyeleri hakkında geçici süreyle veya sürekli
olarak görevden uzaklaştırma cezası verilebilmesi için üyenin, sendika veya şube yönetim kurulu kararı veya genel
başkanın talebi üzerine, genel disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekir. Genel disiplin kurulu, sendika üyesi veya
yöneticileri hakkında geçici ihraç kararı verebilir. Genel disiplin kurulu, sendika üye veya yöneticilerinin üyelikten
kesin ihracını gerektiren hallerde, merkez genel kuruluna sunulmak üzere teklif hazırlar. Genel disiplin kurulunca
verilecek maaş kesimi cezası l i|a 30 yevmiyeler arası, geçici süreyle görevden uzıklaştırma cezası l80 güne kadar
olab ilir,
Madde 3l- Şzöe Genel Kurulu
Şube geneI kurulu, şubenin en yüksek organı olup 4 yılda bir şube yönetim kurulunun teklifi ve genel yönetim

kurulunun onayı ile yapılır. Gerekli haIlerde genel kurullar erkene çekilebilir. Şube yönctim kurulunun veya
denetleme kurulunun oy birliği ile teklifi ile veya üye ve delegelerin |/5'inin talebi ile genel yönetim kurulunun
belirlediği tarihte veya genel yönetim kurulunun kararı ile olağanüstü genel kurul yapılır. Bu istemde toplantının
ne için yapılmak i
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Genel kurul toplantısının gündemi yer gün ve saati en az l5 gün önce sendikanın resmi intemet sitesinde ilan olunur
ve durum en az l5 gün önceden o yerin en büyük mülki amirine bildirilir. Genel kurul gündenıinde seçimler o|ması
halinde mülki amirliğe bildirilen ilçe seçim kuruluna da bildirilmesi zorunludur.
Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve gündemin değiştirilmesi için teklifte

bulunulamaz.
Üye sayısı 500'den az olan şubede genel kuruI üyelerle yapılır. Üye sayısı 500'den fazla olması halinde delegelerle

yapılır.
İ|k şube kuruluşunda genel yönetim kurulu, şube genel kurulunu yapmak iş ve işlemleri yürütınek için gerektiğinde

3 kişilik bir müteşebbis heyet atar. Bu heyetin üyeleri sendika üyelerinden olabildiği gibi, sendika çalışaırlarından
da oluşabilir. Bu heyet en geç 6 ay içinde şube genel kurulunu usulüne uygun olarak yapmak zorundadır

Şube genel kurulu delege usulü ile yapıldığında genel kurul, delege seçim yönetmeliğinde gösterilen esaslar
dihilinde yapılır:
a) Her işyerinde genel kurultarihinden en az l ay önce giz|i oyla delege seçimi yapılır. Delege seçim usul ve esasları
yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle tespit edilir.
b) Bir önceki dönemde seçilen yönetim ve denetim ve disiplin kurulu asil üyeleri geneI kurula doğal de|ege olarak
katılırlar.
c) Şube genel kurulu işyerlerinde, üye sayısına bağılı olarak seçilecek l00 delege ile l l doğal delege olnıak üzere
toplam 1ll kişiden oluşur.
Sendika genel kurulu için uygulanan toplantl esas ve usuller şube genel kurulu içinde uygulanır.

Madde 32- Şube Genel Kurulunan Görev ve Yelkileri
Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a) Organların seçimini yapmak,
b) Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi,
c) Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulunun ibrası,
d) Sendika genel kuruluna delege seçimi yapmak,
e) Mevzuat ve ana tüzükte belirtilen diğer işlemlerin ve yerine getirilmesi başka bir organa bırakı|maınış konuların
karara bağIanmasıdır.

Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.
Madde 33- Şuöe Yönelim Kurulunun Teşekkiilü ve Görevi
Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunda seçilen bir başkan, bir şube seketeri, bir şube mali seketeri, bir şube
teşkilat sekreteri ve bir de şube eğitim sekreteri olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Şube genel kuruluırda, şube
başkanı dAhil olmak üzere şube yönetim kurulu asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Şube yönetim kuru lunun görevleri:
a)Harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara bağlanması, sarflarla ilgili
kararların onaylı birer ömeğinin sarfevrakı ile birlikte incelenerek gereği yapılmak üzere sartın yapıldığı ayı takip
eden ayın lO'una kadar genel merkeze göndermek,
b)Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, şube genel kurulunu genel yönetim kurulurıun onayı
ile toplanhya çağırmak,
c)Şube sınırları içinde kalan işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü müracaatlannı incelemek, işverenler ve ilgili
mercilere ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışmak, mahallinde halledemediği konuları sendika genel nıerkezine
intikal etmek,
d) 6356 Sayılı Yasa gereğince toplu iş sözleşmesinden üyelik aidatını ödemek suretiyle 1ararlanacak işçi|erin,
sendikayı ödemesi gereken üyelik aidatlarının işverenlerce kesilebilmesi için sendika üyesi işçilere ait listeleri
zamanında işverenlere bildirmek, TİS'den yarar|anan işçilerin üyelik ve dayanışma aidatı kesinti listelerinin
işverenlerce sendikaya gönderilmesini, üyelik ve dayanışma aidatlarının işverenlerce sendikiının bildirmiş olduğu
banka hesabına yatırılmasını sağlamak.
e)Şube yönetim kurullaıı "ana tüzük ve iç yönetmelik" haricinde masraf yapamaz ve kimseye borç para veremez.
f) Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak,
Madde 3ıl- Şa6e Yönetim Kurulanun Çahşma Esaslaıı
Şube yönetim kurulu, şube Başkanı'nın başkanlığında ayda bir toplanır. Şube yönetim kurulu, şube başkanının

raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, olağan toplantısını şube sekreterinin
başkanlığında yapar.

Şube yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile
karar alır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık eden üyenin katl|dığı taraf çoğunluk sağlamış sayılır. Şube
yönetim kurulu kararlarını açık oylama ile alır. Şube yönetim kurulu üyeliklerinden boşalma olması halinde,
boşalan üyeliğe yedeklerden biri ile tamamlanması için gerekli işlemleri yapar.

Şube yönetim kurulunun olağan toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste 3 kez kahlmayan şube yönetim kurulu
üyesi şube disiplin kuruluna sevk edilir. Şube disiplin kurulu, konuyu araştrır ve bir raporla genel disiplin kuruluna
bildirir. Genel disiplin kurulu, ilgili şube yönetim kurulu üyesinin müstafi sayılıp sayılmayacağına karar verir.
Genel disiplin kurulu şube yöneti m kurulu iiyesini müstafi sayarsa birinci sıradaki yedeğin çağrı
şube yönetim kurulun

tt "on

bildirir.
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Ancak bu prosedürün işletilebilmesi için üç aydan az olmayan bir zaman diliminde Ve toplantı tarihleriı'ıin en az

bir hafta tınce şube yönetim kurulu üyesinin bizzat kendisine, şube başkan veya şube yönetİm kurulu Üyelerİnce

tebliğ edilmiş olması gerekir. İlgili şube yönetim kurulu üyesinin, tebligattan imtina etmesi halinde bu durum, şube
denetleme kurulu üyeleri tarafından tutanağa bağlanır. Her tutanağın ilgilinin ikametgihına iadeli taahhütlü olarak
ayrı ayrı tebliğ edilmiş olması gerekir.
Madde 3i Görev Bölümü ve Yeıkileı
a)ŞUBE BAŞKANI
Şube başkanı, şube yönetim kurulu adına şubeyi temsil eder. Şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak

komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde toplantü veya komisyon başkanlığını yönetiın kurulu üyelerinden
birine devredebilir.

Şube başkanı şubedeki bütün büroların amiri olup her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkıke yetkilidir.
Şube seketeri ile şubenin yazışmalarını, şube mali seketeri ile muhasebe ile ilgili evrakı imza eder. Şubenin

bankada bulunan hesabından şube mali sekreteri veya şube yönetim kurulu üyelerinden birisi ile birlikte çift imza
ila para çeker.
b)ŞUBE SEKRETERi
Şube başkanının raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, şube başkanının görev ve

yetkilerini kuIlanır. Şube bürolarını yönetir. Şube yönetim kurulu gündemini hazırlar. Şube yönetim kurulu ve Şube
başkanı tarafından verilen sair görevleri yerine getirir.
c) ŞUBE MALi SEKRETERi
Şube mali sekreteri şubenin mali konulardaki işlemlerini ana tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine

getirir.
d) ŞUBE TEŞKiLAT SEKRETERi
Şube teşkilat sekreteri, şubeye bağlı üye sayılarını artırmak, teşkilat yapısı ile ilgili çalışınalar yapmak şubeyi

büyütme görer ini yerine getirir.
e) ŞUBE EGITIM SEKRETERI
Şube eğitim sekreteri, şubeye bağlı tiyeleri eğitmek, eğitim çalışmaları ve planlamaları yapmak, üyelere,

demokratik kitle örgütlerine sendikamızı tanıtıcı çalışmalar yapmak ve basın ile ilgili çalışmalar yapma giirevlerini
yerine getirir.
Madde 3G Şzöe Denelleme Kurulu
a) Şube denetleme kurulu, şube genel kurulu tarafindan şube genel kuruluna katülan iiye vela delegeler :ırasından
seçilen üç asil, üç yedek üyeden teşekkül eder. Şube denetleme kurulu en az iki üyenin bir araya gelmesi ile toplanır.
Kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift sayılır.
b)Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulunun faaliyetlerini ana tüzük, mevzuat ve şube genel kurulu
kararlarına uygun olarak yapıp yapmadığını üç ayda denetleyerek ara raporu şube başkanına verir. Devre sonu
raporunu da şube genel kuruluna sunar.
c)Sendika ana tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara raporunu şube başkanıııa verir. Devre sonu
raporunu da şube genel kuruluna sunar.
NIadde 37- Şube Disiplin Kurulu
Şube disiplin kurulu, şube genel kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Şube

denetleme kurulu en az iki üyenin bir araya gelmesi ile toplanır. Kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği
ha|inde başkanın oyu çift sayılır
Şube disiplin kurulu, sendikanın ana tüzüğüne amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden sendika üyeleri hakkında

soruştuıTna yapar- ihtar cezası verir.

Şube disiplin kurulu ihtarın dışındaki cezaları gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı rapor|an sendika genel
merkezine gönderilmek üzere şube başkanına sunar.
Madde 3& Baş*a nlar Kurulu, Genğlelilmğ Başkanlar Kurulu Ve Temsilciler Meclisi
a) Başkanlar Kurulu; genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu başkanı ve genel disiplin kurulu başkanı ile
şube başkanlarından oluşur.
b) Cenişletilmiş başkanlar kurulu; başkanlar kurulu üyeleri ile profesyonel şube yöneticileri, bölge, ıl ve ilçe
başkanlarından oluşur. Başkanlar kurulu ve genişletilmiş başkanlar kurulu, genel yönetim kurulu tarafından
belirlenen gündemi görüşmek üzere genel başkanın çağısı üzerine toplanır. Başkanlar kurulu ve genişletilmiş
başkanlar kurulunun kararları istişare niteliğindedir.
c) Temsilciler Meclisi iş yeri sendika baş temsilcileri ve/veya iş yeri sendika temsilcilerinde o|uşur. Temsilciler
meclisi, genel yönetim kurulu tarafından gündemi, yeri ve tarihi belirlenmek suretiyle gene] başkanın çağısı
üzerine genel ya da bölgesel düzeyde toplanabilir. Şube, bölge, il veya ilçe başkanları kendi bölgelerinde bulunan
iş yeri sendika temsilcileri ile her ay yapacakları toplantılar|nda gündemlerinde bulunan konuları görüşür,
sonuçlarını rapor halinde genel yönetim kuruluna sunar. Temsilciler meclisinin istişare niteliktedir.
Mıdde 39- BöIge Başkanlığı
Bölge başkanlığı, genel başkanın teklifi ve genel yönetim kurulu kararı ile kurulur. Bir bölge başkanı ile yeterli

üye, uzman ve personelde teşekkül eder.
Bölge başkanının görev süresi genel yönetim kufulunca belirlenir
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Genel yönetim kurulunca belirtilen bölgede kurulu bulunan şube, il veya ilçe başkanları ırasında koordine ve

dayanışmayı sağlar.
Cenel yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirir.
Bölgede gelişen olaylarla ilgili olarak genel yönetim kuruluna aylık rapor verir.

Madde 40- Il veya llçe Başkanları
cenel yönetim kurulunca uygun görülen yerlerde. ilveya ilçe başkanlıkları kuru|abilir. İl vel,a ilçe başkanlıklarının
kaç kişiden oluşacağını, atanmastna, görevden alınmasına ve gerektiğinde kapatılmasına. ış yerindeki üyelerin
nereye bağlanacağına genel yönetim kurulu karar verir.

Madde 4l- İşyeri Senılika Temsilciliği
a) iş yeri sendika temsilcileri bağlı oldukları sendika organını teklifi ile 6356 sayılı Sendikalar ve roplu lş
Sözleşmesi Kanunu^nun 27. maddesi gereğince ıayin edilirler.
Sendika işyeri temsilcileri Öncelik olarak Seçimle yapıhr, En çok oy alan kişi TIS süresi kadar görevinde kalır.

işyerinde sendika üyelerinin %5l inin talebi ile l yıldan fazla görev yapan temsilci varsa TİS sürecini beklemeden

işyerinde seçim yapı labiIir.
Madde 42- İş7eıi Sendika Temsilcilerinin 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 problem|erini görüşmek, bu konuda yetkili organlara
ıekliflerde bulunmak-
c) Üyelerden gelen şikdyet ve istekleri çözümIemeye çalışmak, çözümIeyemediklerini ilgili organlara bildirmek,
d) Kanun ve toplu iş sözleşmesiyle kendilerine verilen görevleri yerine getirmektir.

Madde 43- Sendika Personeli
Sendikada görev yapacak personel, genel yönetim kurulu ile işe alınır. Personelin sendika hizmetine alınması,
ücretlerin takdiri görevlerinin beIirlenmesi, işten çıkarılması, yönetmeliklerin hazırlanması, uygulamaya
konulması, gerıel.yönetim kurulunun yetkisindedir.
DORDUNCU BOLUM: MALI HUKUMLER
Madde 4,1 Sendikanın Gelirleri
Sendikanın gelirleri şunlardır;
A. Üyelerden alınan aidatlar.
B. Toplu iş sözleşmesi ve 6356 sayıh Sendikalar ve Toplu lş Sözleşmesi Kanunu'nda belirlilen dayanışma aidatı,
C. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre yapacağı faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
D. Eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
E, Bağışlar.
F. Mameleklerinin gelirlcri.
Madde 4a Sendi*anın Giderleri
Sendika, amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz. bağışta bulunamaz.
Sendika. gelirlerinin o/ol0 unu üyelerini teknik ve mesleki eğitimi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak

zorundadır.
Genel yönetim kurulu, sendikanın nakit gelirlerinin o%5'ini aşmamak kaydı ile sosyal amaçlı harcama yapabilir,
Üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun o/o 25'ini aşmamak kaydı ile ve genel yönetim kurulu kararıyla ilgili

bakanlıklara devretmek üzere eğitim, sağlık, iyileştirme veya bu kamu kurum ve kuru|uşlarına ayni ve nakdi
yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında. su baskını, deprem gibi tabi afetlerin vukuunda doğrudan veya
yetkili bakanlar aracılığı ile afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisi yapmak veya bu amaçla
kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
Sendika, üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dihil hiç kimseye borç veremez.
Sendika döküm defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme lıakkında gider olarak

işlem yapılamaz.
Yladde 4Ç Sendika Aidaıı
Üyelik aidatı, yönetim kurulunca belirlenir
Dayanışma aidatı, üyeIik aidatı kadardır.
BEŞiNCi söLüIvI: ÇEŞiTLİ IIüKüMLER
Madde 47- Yasak Faaliyeıler
Sendika,6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda belirtilen yasaklara aykırı hareket ede
Madde 4& Sendikanın Tutacağı Defıerler
a) Sendika. aşağıda yazılı defter dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadır:
b) Üye kayıt defteri ve çıkış bildirimi;
c) Merkez genel kurulu, genel yönetim kurulu,genel denetlemekurulu ve geneldisiplin kurulu kararlarının numara
ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar defteri.
d) Ge|en giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği ve gelen giden evrak kalıı defterleri ile zimmet
defteri, ayrıca seyahatlerde genel yönetim kurulu üyelerince kullanılan geçici giden evrak delteri,
e) Demirbaş eşya defteri, gelen evrak aslı, giden evrak suretlerinin saklanacağı gelen ve giden ev
f) Aidat, yevmiye, anter defterleri ile defteri kebir.
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g) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar.
h) Yukarıda yazı lı defterler her olağan geneI kurulu izleyen l 5 gün içinde notere tasdik ettirilir. Sendika, tutmakla
yükümlü olduğu defterler ile kayıtlar dışında yardımcı defterlerde tutabilir.
i) Şubelerce tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar merkez yönetim kurulunca hazırlanarak
esaslara göre belirlenir.
Madde 49- Birleşmeyecek Görevler

Merkez olağan genel kurulu hariç sendika zorunlu organlarından birine seçilen, başka bir göreve seçilemez,
genel yönetim kurulu üyeliğine seçilen şube başkanları ve yöneticileri iki görevden birini tercih etmek zorundadır.

Şube genel kurulu hariç, şube zorunlu organlarından birine seçilen başka birine seçilemez.
Yukarıda belirtilen görevlere seçilenler, seçimi takip eden yedi gün içinde yeni görevden birini tercih ettiklerini

belirmezlerse, son seçtikleri görevleri sona erer. Ancak, genel yönetim kuruIu üyeliğine seçilen şube başkanlarının,

şubedeki görevini devir alabilmeleri için genel yönetim kurulu alacağı oy birliği kararı ile altı aya kadar süre
tanınabilir.

Madde 50- Kıdem Ödenekleri ve Sosyal Güvenlik Haklan
Sendika personellerin işe alınması işten çıkartılması ücret ve sosyal hakları konusunda genel yönetiın kurulu

yetkilidir.
Sendika ve şube profesyonel kadrolarının ücret ve sosyal hakları konusunda tahmini bütçe komisyoıru

tarafindan belirlenen koşullar çerçevesinde ücret ve diğer hakları belirleme konusunda genel yönetim kurulu
yetkilidir.

Sendika ve şube profesyonel yöneticileri, seçime girmemek yeniden seçilmemek ya da herhangi bir nedenle
görevlerinin sona ermesi durumunda son aldıkları ücret esas alınarak 30 günlük ücretleri tutarında hizmet ödeneği
ödenir

Madde 5l- Yolluklar ve Ücrel Kayıpları
Sendika merkez genel kurulu toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan tiye veya

delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafindan ödenir.
Sendika veya şubelerin yönetiın kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurullarında görevli üyelerin toplantılara

katılmaları dolayısıyla, varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.
Sendikaca düzenlenen toplantılara çağrılan üyelerin yol masrafları sendikaca karşılanır.
Madde 52- Çeşiılİ Hükümlel
a) Genel yönetim kuru[u, ana tüzükte adt geçen yönetmelikleri hazırlar, uygular ve gerektiğinde değişiklik

yapmaya yetkilidir.
b) Sendika, genel başkan imzası ile kurumsal o|arak borçlanabilir.
c) Profesyonel o|arak görev yapacak şube yöneticilerinin tespitini, aidat ödeyen üye sayıları esas alıırır. Şube

başkanlarının profesyonel oIarak çalıştırılabilmesi, şubeye kayıtlı aidat ödeyen üye sayısının 900 iic l500 arası
olması, şube seketerini profesyonel oIarak çalışhrılabilmesi için şubeye kayıtlı aidat ödeyen üye sayısının l50l ile
4500 arası olması zorunludur. Şube mali sekreterini profesyonel olarak çalıştırabilmesi için aidat ödeıyen üye
sayısının 450l - 6500 arası o]ması zorunludur. Daha fazla üyesi bulunan şubeler için profesyonel sayısın ın tespitini
genel yönetim kurulu yapar. Ancak kuruluş saf}ıasında veya çalışmaların yoğun olması halinde, süresi genel
yönetim kurulunca tespit edilmek üzere yukarı kayıtlara bağlı kalmaksızın genel yönetim kurulunun karar ile şube
başkanı veya şube sekreteri geçici olarak çalışhrılabilir.

d) Sendika adına başarılı çalışmalarda bulundukları tespit edilen üyelere, işyeri sendika teınsilcilerine, il ve ilçe
başkanlığı yöneticilerine şube ve bölge başkanlığı yöneticilerine, genel yönetim kurulu kararı ile ödül verilebilir.
Ödülün mahiyeti ve miktarı, her olay için genel yönetim kurulunca aynca tespit edilir.

e) Haisız olarak ihbar ve kıdem tazminatü ödenmeksizin işverence iş akdi fes edilen sendika üyeleri, şube
yönetim kurulunun teklifi ve genel yönetim kurulu kararı ile yeni iş buluncaya kadar, süresi altı ayı geçmemek
üzere şube emrinde istihdam edilebilir. Bu fikra gereğince işlem yapılabilmesi için mahalli yöneticilerirı, üyenin
haksız olarak işten çıkarıldığını araştırma neticesinde tespit etmeleri gerekir. Genel yönetim kurulu isterse
araştırmayü bizzat kendisi yapabilir.

f) Genel yönetim kurulu sendikada ve şubelerde profesyonel olarak görev yaparken vet'at eden yöneticilerin
varsa öğrenim gören çocuklarına öğrenim süresince miktarı genel yönetim kurulunca beIirlenecek oranda karşılıksız
burs verir.

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

h) Sendikanın üyelik aidatını, ana tüzük esaslarına göre ödemeyen üyeler, sendikanın ınerkez genel kurulq
genel yönetim kuru|u, genel denetleme kurulu, genel disiplin kurulu ile şube organlarında görev a|amazlar. Ancak
üyelerin oy kullanma hakları mahfuzdur.

ı) İl temsilcileri bölge başkanları Performansa Dayalı Ücret Sistemi kurulup buna göre ücrct ödenir. Bunla ilişki
yönetim kurulunca çıkartılacak yönetmolikle ile belirlenir

Madde 53- Demirbaşlaıın Salış ve Terkinindeki Usul ve Esaslar
A- Demirbaşın satış ve terkini gerektiren nedenler:
a) Demirbaş eşyanın hizmette kullanılmayacak derecede yıpranmış kırılmış olması veya onarım

olmaması ve demirbaş ın hizmet verimliliğinin azalası.
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b) Ayrıldığı hizmetin sona ermesi nedeni ile kullanılmasına gerek kalmayan ve başka bir lıizmefte kullanılması
mümkün olmayan deınirbaşın hizmet dışı kaIması,
c) Doğal afetler ya da görevlilerim iradeleri dışında meydana ge|en kaza, hırsızlık. gasp gihi olaylar sonucunda,
demirbaşın işe yaraınaz hale gelnıesi veya kaybolması,
d) Sendikanın ihtiyaçlarını karşılamak için demirbaşın satıIması,
B) Demirbaşın terkinine, genel yönetim kurulu karar verir demirbaşların terk nedeni
( satış. imha, vs.) ve bu hususta gerekli bi|giler ilgililerce imzalanan bir tutanağa bağlanır.
C) Terkin işlemi tamamlanan demirbaş, demirbaşlar hesabından giden hesabına borç ve denıirbaşlar hesabı aIacak
yazılmak suretiyle düşülür. Satış şeklindeki terkinde, ayrıca satüş tutarı kadar kasa hesabına borç ve diğer gelirler
hesabına alacak kaydı yapılır. Salış tutarı, demirbaşın kayıtlı değerinden fazla ise, kasa hesabı sat|ş tutarı kadar

borçlu. demirbaşlar kayıtlı değeri kadar alacaklı ve diğer geIirler hesabı da aradaki fark kadır alacaklı olur. Satış

tutarı. demirbaşın kayıtlı değerinden az ise kasa hesabı satış tutarı kadar borç|u, giderler hçsabı, arasındaki fark
kadar alacaklı olur.
Mıdde 5L Sendikıının Feshi ve Demirbıışların Devri
Sendika merkez genel kurulu, her zaman sendikanın feshine karar verebilir.
Feshe karar verebilmek için ana tiizüğe göre merkez genel kuruluna katılma hakkına sahip olan iiye veya

delegeIerin en az 2/3^ünün topIanttya katılması şarstr. Bu surette çoğunluk elde edilemezse 2. topIantlnIn çoğunluk
aranmaksızın yapılacağı merkez genel kurulunca kanuna uygun olarak ikinci defa toplanııya davet edilir. Bu
toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu toplant|ya katılan üye say|sının yönetim ve denetim kurulları üye tam

say|sının iki katından az olamaz.
}ladde 5a Yiiüıme
Bu tüzük hükümlerini ilk olağan genel kuruluna kadar kurucular olağan kurul sonraslnda ise seçilen ınerkez

yönetim kurulu yönetir.
Madde 5G Yürürlük Tarihi
Sendikanın ttizüğü ve tüzüğün eki Delege Seçim Yönetmeliği 30,08.20l5 tarihinden itibareıı yürürlüğe girıniştir.

Geçici Madde l- Sendika kurucuları, iIk olağan sendika genel kurullarına tabii delege olarak katılır|ar. Ancak
sendika yönetim veya denetleme ve disiplin kuruluna seçilemeyenlerin delegelik sıfatları son;ı erer.

Geçici Madde 2_ Sendika adına kullanılacak binek araç ve her türlü gereçleri alma ve deınirbaşına kaydetme

yetkisi olağan genel kuruluna kadar kurucu yönetim kurulunun yetkisindedir.
Bu lüzük l5 sayfa, 56 madde, 2 geçici madde ve sendikunın simgesindcn <ıluşnıuşlur.
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