
EGETÜMTAŞSEN

EGE TÜM TAŞlMACİLAR BiRLİK VE

DAYANİŞMA SENDiKASİ

ANA TUZUK
MADDE 1_ SENDıKAN|N ADıve K|SA ADl:

Sendikanın adı: Ege Tüm Taşımacılar Birlik ve Dayanışma Sendikası

. sendikanln klsa adü: EGETÜMTAŞSEN

MADDE 2 _ sENDıKANıN GENEL MERKEZİ:

a

a Sendikanın Genel Merkezi; Mimar Sinban Mah. 2331. Sok. No:2 D:2 Eieler l
AYDlN

o sendikanın Genel Merkezinin ilden ile nakline, Genel Merkez Genel kurulu

yetkilidir.

. AyDlN içinde adres aejişil<ligine, ilgili makam ve mercilere bilgi vermek

kaydıyla Sendika Genel Yönetim KuruIu yetkilidir.

MADDE 3 - SENDİKANıN FAALİYET GÖsTEREcrĞl işxoı-u:

Sendika, Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 4. Maddesinin (1). Fıkrasında

belirtilen ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen 15. slra numaralı "ULAŞT|RMA" işkolunda

kuruludur.

Madde 4 - sENDıKANıN GAYE Ve ıLKELER|:

:EGETÜMTAŞSEN; Başta Atatürk ilkeleri olmak üzere, devletin, ülkesi ve
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a

milleti ile bölünmez bütünlüğünün,milli egemenliğinin,Cumhuriyetin,milli
güvenliğin ,kamu düzeninin ve kamu yararının korunması temel ilkelerine
sadık kalarak ;üyelerin hak ve çıkarlarının ,toplumcu ,çoğulcu, katılımcı ve
özgürlükçü temellere dayalı demokrasi ortamında kazanılıp
geliştirilebileceğinin bilinci içinde; evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip

çıkmayı amaçlar. İnsan haklarına, evrensel ilkelere, anayasa ve tabii hukuk

ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğürie içtenlikle inanır. İnsanı ve emeği

en yüce değer olarak kabul eder. Yoksulluk, cehalet, işsizlik ile mücadele,

sosyal adaletin gerçekleşmesi ve üyelerinin en iyi düzeye ulaşması için

çahşmayı temel amaçlarından sayar. Bu amaçlarına ulaşmak için İlke|i ve

kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

Sendikanın amacu Ulaştırma işkolunda çalışan ve faaliyet gösteren üyelerinin,

hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde

korumak, kollamak ve geliştirmektir. Öte yandan üyelerinin insan onuruna
yaktşan azami kalitede hizmet sunmalarını denetlemek ve bu kalitenin

korunmasını sağlamakla da yükümlüdür.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ulkesi ve Milleti ile bölünmez

bütünlüğünün, Milli Egem.enliğin ve Cumhuriyetin korunmasl, Atatürk

İlkelerinin yaşatılması ve Demokratik ilkelerden ayrılmadan faa|iyet

gösterilmesi ası|dır.

Üyelerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her

türlü istismarı önleyecek tedbirleri almayı,

İnsanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuru|uşu olarak,

temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için mücadele

Vermeyi,

İşkolunda; mesleki yeterlilik ve teknik eğitim ile nitelikli işgücünü geliştirerek

bilgi çağına hazırlamayı, ekonomik, sosyal ve kü|türel ihtiyaçlarını gidermeyi,

Dil, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasal kanaat farkı göstermeksizin kendi

değerlerini, manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen

yurttaşllk bilincinin gelişmesi için çalışmayı,

Toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya

koymayı ve bunların mücadelesini yapmayı,

Üyelerin hakkını, sosyal adalet, sosyal güvenlik, hürriyet, barış ve insan

hakları ve sendikanın temel amaçları uğrunda yapacakları mücadeleyi hiçbir
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fedakarlıktan kaçınmadan destekler.

MADDE 5 - sENDİKANıN YETKİ Ve FAALİYETLERİ;

a

Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri

kullanmakla beraber sendikanın başlıca yetki ve faaliyetleri şunlardır:

Toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek,

işkolunda faaliyet gösteren çalışanlarını sendika çatısı altında toplamak

amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktadır.

Üyelerinin mesleki yeterlilik ve teknik bilgilerini artırarak milli tasarruf ve

yatlrlm|n gelişmesine, gerçek verimliliğin artmaslna hizmet edecek kurs ve

konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için

imkanlar sağlamak, üyeler ile aile fertleri için öğrenci yurdu, dershaneler ile

eğitim ve dinlenme amacına yönelik kamplar için gerekli yatırımları yapmak,

Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurallarına, iş

mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurur, temsilci gönderir, görüş

biIdirir.

Çahşma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden, örf ve adetten

doğan hususlarda, dava açar ve bu münasebetle açılan davadan ötürü

husumete ehil olur.

Ferdi iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlık|arda, üyelerine yardımcı olur

Lokavta karar Verebilir, idare eder, lokaüı kaldırabilir,

Grev ve lokaü fonu kurar, grev veya lokavt halinde bu fondan Genel Kurulca

kabul edilen yönetmelik esasları dairesinde üye|erine ödemede bulunabilir,

Amacının gerçekleşmesi için mevzuat hükümleri dairesinde üst kuruluşlara,

konfederasyonlara ve milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olabilir ve

bunların toplantılarına katılabilir, kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine

8öre toplanan kurullara temsilci gönderir,

Çalışma mevzuatı, işVeren-işçi ilişkileri, yönetim, verimlilik, beşeri ilişkiler, iş

değerlendirilmesi ve iş güvenliği gibi konularda, üyelerine ve üyelerinin

mensuplarına bilgi verir ve bu amaçla kurs seminer konferans ve benzeri

toplantllar tertiplevebilir, tertiplenenlere katılabilir,

İş kolunda adil dengeli ve bilimsel ücret sisteminin kurulmasını sağlamak ve
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daha iyi çalışma ortaml yaratmak için çalışmalar yapar Veya yaptlrlr Ve ayrlca

amacı ile ilgili konularda araştırmalar yapar,

iş güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapar, ilgili mercilerce yapılan

çalışmalara katılır, üyelerine iş güvenliği tedbirleri hakkında bilgi verir,
gereğinde tedbirlerin alınmasına yardımcı olur ve sonuçları izler.

Bağışta bulunmamak şartıyla üyelerinin kooperatif kurmalarlna yardım etmek

Ve nakit mevcudunun %10'undan fazla olmamak şartıyla harcama yapmak,

Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve tecrübe kazandlrlcl çallşmalarda
bulunmak ve bu işler için nakit mevcudunun %1O'undan fazla olmamak

şartıyla harcama yapmak,

Nakit mevcudunun %40'ından fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi

teşebbüslere yaptlrlm yapmak,

Gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mülkü edinmek, edinilen mülkler ile

ilgili her türlü tasarrufta bulunmak,

Yönetim Kurulu kararı ile, nakit gelirinin %10'unu aşmamak kaydıyla sosyal

amaçlı harcama yapmak,

Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak.

Sendika faa liyetlerinde n yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak

zoru n dad ır.

MADDE 5 - SENDıKAYA ÜYE oLMA:

5356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşrnesi Kanunu uyarınca Sendikanın

kurulu bulunduğu işko|unda; çalışan, faaliyette bulunan kişiler sendikaya üye

olabilir.

Uyelik başvu ruları;

a

a

a

a

a
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a

a

a

a

a

a

a

Başvuruda bulunanın, Sendikanın bu Tüzükte belirtilen amaçları ile

uyumlu olması,

BaşVurunun Sendika Yönetim Kurulu'nun üye tam sayıslnln salt çoğunluğu

ile kabul edilmesi şartlarının bir arada gerçekleşmesi ha|inde kabul edilir.

Üyeler, Sendika ana tüzüğü ile ana tüzüğe göre çıkarılan yönetmeliklerde yer

l$"N fu. 0/,,
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a

alan hükümlerin aksine hareket etmeyeceğini kabul etmiştir

Sendikaya üyelik, Sendikalar Kanunu Ve Yönetmelikte gösterilen şekilde
yapılır ve sendika tarafından da Kanun ve yönetmelikte gösterilen şekilde
kabul edildiği şekİlde karar verilmiş ise kazanılır.

Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e- Devlet kapısı

üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika ttizüğünde belirtilen
yetkili organın kabulü ile e- Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik
başvurusu, sendika tarafından otu2 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik

talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu

kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden otuz gün içinde dava

açabilir- Mahkeme kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar verilmesi
halinde üyelik, ret kararının a!ındığı tarihte kazanılmış sayılır.

Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olma veya

olmamaya zorlanamaz.

Üyeler, Sendika ana tüzüğü, yönetmelikler, gene| kurul kararları ve genel

yönetim kuru|unca alınan kararlara iç yönetmeliklere uygun hareket etmeyi

kabul ederler.

MADDE 7 - ÜYELİKTEN çEKİLME:

Uyelikten çekilme ihtiyaridir. Ancak, çekilmenin aşağıdaki hususlara riayet

edilmek suretiyle yapılması gerekir.

Her üye, e- Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak

suretiv|e çekilebilir. e- devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme
bi|dirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak bakanlığa ve sendikaya

ulaşır. Sendikalar Kanunu ve Yönetmeliklerde gösterilen şekilde
işlemleri yerine getirmek şartı suretiyle üyelikten çekilebilir.

a

a

a

a Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik

kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması

haliııde y;ni iiyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

Üyelikten çekilmenin hüküm doğuracağı bir ay sonuna kadar üye,

üyelik aidatını ödemek zorundadır. Üyelik aidatının peşin olarak

alınması halinde, üyelikten çekilen üyenin, ödediği aidatın kendisine

iadesini talep ve dava etme hakkı yoktur.
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MADDE g - Üyrı-İr HAKKıNı KAYBETME:

Sendika üyelerinden;

Sendikanın Kurulu bulunduğu "15. Sıra Numaralı " işkolunda kurulu

bulunan sendikalardan b|rinin kurucu heyetinde, yetkili organlarında veya

herhangi bir birimde görevli olduğu tespit edilenlerin,

Sendikaya taahhüt ettiği ödentilerini, geçerli bir mazereti olmaksızın, bir
yıl içinde iki defadan fazla ödemediği sendikaca tespit edilenlerin,

Durumurıun ağırlığına bağlı olarak, Yönetim Kurulu çıkarılması istenen

üyenin üye|iğini, konunun incelenmek üzere Disiplin Kurulu'na havalesi

tarihinden. üyelikten çıkarma teklifinin Genel Kurul'da karara

bağlannıasırıe },adaı geçen dönem için askıya alabilir.

Üyeliğin askıya alınması halinde, üyenin sendika üyeliği devam etmekle

birlikte, üyeliği nedenivle sahip olduğu hakları kullanamaz, sendikanın

hizmetlerindeı ya ra rla n d ı rıla m a z.

Çıkarma kararı, çıka;ıian üyeye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na

Sendikalar ve 'ioplu İş Scizleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak

. Ana tüzüğün 6. Maddesinde, sendikaya üye olabilmek için gerekli olduğu

belirtilen niteliklerini kaybedenlerin,

Üyeliklerinin düştüğü Genel Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

MADDE 9 - ÜYEIİKTEN ÇIKARMA:

Kanun, Yönetmelikler ve Sendika Ana Tüzüğü'ne aykırı harekette bulunan, ilgili

maddedeki fiilleri işleyen sendika üyeleri, genel kurul kararı ile aşağıdaki usuller

izlenerek üyelikten ih raç edilir.

Bir üyenin Sendika' dan çıkarılma kararı, Disiplin Kurulu'nun yaptığı

inceleme sonrası hazırlayacağı rapor ve görüş üzerine ve Yönetim

kurulu'nun teklifi ve Genel kurul tarafından verilir.

a

a

a

a

a
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bildirilir

MADDE 10 - iHRAcı GEREKTıREN HALLER:

Ulusal ve sektörel menfaatlere, sendika amaç, ilke ve faaliyetlerine aykırı

davranışlarda bulunmak

Sendika ve üyesi bulunduğu konfederasyonun a'na tüzüğü ve bunlara

dayanılarak ı:ıkarılan yönetmeIikler ile yetkili organların kararına aykırı

davranışta bulunmak. Bu Tüzükte sayılan yükümlülü klerini yerine

8etirmemek,

Sendikanın gayesıne ulaşmasını veya gelişmesini engelleyecek eylem veya

çalışmalarCa bulunmak. Sendikanın amaçlarına ulaşması ve gelişmesi için

yapacağı muamele, faalivet ve teşebbüsleri engellemek,

lı

a

a

a

a

a

Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,

Sendikaya verilmesi gereken aidat veya sair borçları Yönetim Kurulu'nca

kabul edilecek bir sebep olmaksızın 3 aydan fazla geciktirmek ve yapılan iki

yazılı ihtara rağmen burıları ödememek,

Sendika Genel Yönetim Kurı.ılu ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri hakkında

asılsız ihbar, şikAyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

Sendikanın üyeleri arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı bozucu söz,

davranış ve beyanlarda bulunmak. Sendikanın ve üyelerinin şeref ve itibarını

zedeleyici davran ışla rda bulunmak,

5endika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek

eylem ve çalışma|arda bulunmak,

a

a

o sendikaının taşıx,, uo taştnmaz nıaltarını veya parasını zimmetine geçirmek,

sendikayı zarara uğratmak.

üyrlrninı ı.ıAi( vE r,ü ı<ü ıvıı-ü lü rı-tni

Madde 11- ÜYELERiııı uarı-nnı

Üyeler, yürürlükteKi mevzuat, Tüzük ve buna istinaden çıkmış yahut çıkacak olan

yönetmelikler ve kılavuzlar çerçevesinde kendilerine tanlnmlş olan tüm haklardan

7
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yararlanabilirler

Madde 12 - UYELERIN YUKUMLUIUKIER|

Genel Yükümiıjlükier Üyeler,

a Sendikanın amaçlarına aykırı ve gelişmesine engel o|acak nitelikteki söz ve

eylem[erden kaçınmayı, sektörün genel yararlaiının zedelenmesine yol

açacak nitclil.-te davranışlarda bulunmamayı.

Sendika amaç ve ilkelerine, Tüzüğe uygun olarak çıkmış olarak veya

çıkacak olan yönetrnelik, kılavuz vb. hükümlerine uymayı, yetkili kurul ve

organlarca verilmiş kararlara aykırı hareket etmemeyi kabul taahhüt

ederler.

a

a

a

Sendikaya j'i6ı \ e,nıe Yı-kürrılülJkleri;

Üyeler, sektörel ihtivaç Ve menfaatlerinin gerektirdiği araştlrma Ve

istatistiklerin oluştu ru lıııasınoa gerekıi ve/veya yararlı bulunan Ve ticari slr
niteliğinde oImayan her t!]rlü bilgiyi talep üzerine, Sendikaya zamanında

vernıekıe yükJmlüdür. Üyelerden toplanan bilgiler, öngörülen amaç dışında

ku|lanılama ı. Sendikanın veya üyesi olduğu üst kuruluşun bu işle görevli özel

servisinde toplanır. Gizli tutulur ve Genel Sekreterliğin sorumluluğuna tevdi

edilir. Üyele ı,iı il:yeı ııe ,it öz:]l bi|gi ve i,akamlar, Sendika veya üst kuruluşun

organlaı,,ı J.ı ı':: i görevıer işgal etseIer cia5i hiçbir işverene veya vekiline

göste|-]l,ı:z ve a.r}(larü,laz E-ı yd5aktara a,i[:ırı hareket eden veya edilmesini

teşvi[. eJeı i.:ııc ka üytısi \'önetim Kı.,l.ulu'nca Disiplin Kuru!u'na sevk edilir.

Zarar göraıı ü,,()p.n t.zn]inat hakları saklıdır.

Mali Yüküm|ülük!eri;

Üyeıer, üyeiik aidatını 'f uzüi<' te öngörüien esasıar dairesinde, Sendikaya

zamanıııda öoenıexle yuxümıı.ıdür. Zafııanıılda ödeme yapmayan üyeye, yazılı

olarar ihtarJa bulunulur,

öderırnr-,nıtl.,i ve, ıa '/a, netiı]1

ihtarda buiunulmasına rağmen
(r.ırulu'ııa kabul edilebilir bir

borcun
mazeret

bildirilmemesi lıalinde, durumun ağırlığına bağıı olarak, Yönetim Kurulu kararı

ile üyeliği borcu için, odeyene kadar askıya alınabilir. Üyenin zamanında

öcle,^r,edidi .'lat':),,rL-r i;,ı, ''.C. Merlıez E;.kası taraf:nCan belirlenen yasal

faiz or:ı-ıı,ci.:, g:_ıi(ıiıc lai::ı tal,ıakku!- gtt;| 'ir. Bcrcun öd,-nmemesine ilişkin

olrrn_1 §ç,-çlu üye ta| ,f|ı,,,jan \'5.1et;11 (-,ultı'na bia ma2eret sunulması

halinde, rr,;ız.:ıi,.ı-ı ila,:,,| ,,c lebiiir olııp ılır,adığlna vönetim Kurulu kararı

karal, veiii lJe l:,i7er€i]|,, kabıılü ha!iııc!t, i;yenin aidat borcu ödemesini

A,L1/\|^rrry1. Ç,ıa,"--,\ 0/--
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öngördüğıi süre ;ununa kadar erteleyebilir. Aidat borcunu Yönetim Kurulu

tarafındarı kabul edilebilir bir sebep oimaksızın 3 aydan fazla bir süre
ödemeyen üye, \cnetiı,ıı Kı,rulu tarafından Disiplin Kurulu'na sevk edilir.

MADDE 13 - SENDIKA ORGAN[ARl:

Sendika, Genel Merkezi, Şubeleri ve üyeleri ile bir bütündür

GENEL ivlER j(lz zORU1.1ıU ORGANLARI:a

a

a

a

a

Genel Merkez Genel Ku ru lu

Genel yönetim ku rulu

Genel Denetlen,ıe Kurulu

Genel Disip!in Kı- ı ı,lu

a ŞUBE ZORUNl.(J O ttcAllı.lRi:

a Şube Genel KuruItı

Şube Y_i: ı i-,, ı K ıı,.ı|,ı

Şube D-ont,tleme Ku rulıı

a Şube Disiplin Kı,ruIu

a isrişıni ııRG,ANıJıRı:

a

a

Başka n lar Kur," Iu

a Temsilci!er (u :ı,ıl,,

MADDE 14 - zoRLli\JLU oRGANLARDA ÜYELıK ŞARTı_ARı

Genel Kuru l'ca org.ı n ia r;

Sendika orgaıılarıııa seçilen kişi|erin, fiil ehliyetine sahip ve 5237 sayılı Türk

Ceza (aııu; ı.ji ı]ıı :,3. Vi:ldı:sinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, zimmet,

irtik6p, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hiIeli iflas. ıhaIevc fesat karlştlrma, ediminin ifasına fesat karlştlrma, suçtan

kavnaklanan maI varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden

mahküıniyeti hulunmaması gerekir. Genel Kurul dışındaki organlara seçilen

kişilııir yi.k:.,ıd ',; fı[:r:ı,la l]eIirtiIen suçJai,lan biri ile mahkum olmaları

a

;eçilmek;

a

9
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halinde, görev,ieı,i kendi)iğinden sona erer.

. Ayrıca meder,i hakları kullanmaya ehil bulunması, Türkçe okur yazar olması

ve kamu hizrretin.len mahrum edilmemiş olması şarttır.

MADDE 15- oRGAN Üyrı-iĞiıııiııı soNA ERMEsı

Organdaki üyelik, aşag,d"xi hallerde sona erer:

. Genel K..ııu|'ıırı ka.,ar ve.nlesi,

. seçim döneminin 50na e,mesi,

. Üyenin kendi isteği ile ayrılması,

' Üyenin ölümü,

. Üyenin Se.ıdikalar ve İş Sözle;mesi Kanunu'nun 6. Maddesinde sayılan

suçla rd aı,, Lir,.ic rıaIkurr, olrıası.

MADDE !.6 * Y,EDEi(LERıı,I GöREV ALMASı

Sendikanııı, Geneı Kıırul dışındaki zorunlu organlardan birindeki üyeliği sona eren

kişinin yerine, Genel Kurul seçirn tutanağlndaki sıralamada o organ için en çok oy

almış olan kişi, yerini alacağı eskı organ üyesinin görev süresini tamamlamak üzere

göreve çağırılır. Örc,:ki G,:nel 11ı rul'tla oyların eşit çıkması halinde, eşitler arasında

Genel Yönetim Ku-;,lı;-.: . .;|t -aiur!L,ğt]-.)U4 o,,ı1l1ig aIan Üye gÖreve çağırılır.

MADDE 17 -.GENEI. MERKEZ GENEL KIJRULU:

Genel Merkez Gerel l(uı,iıiu, sendikaııın en yüksek ve en yetkili organıdır.

Genel Mcrkı:z 6", ,,I i<;:ı.lu

Sendika Genel Kı..ulu, üvelerden oluşur. Genel Kurul toplantıstnda, Sendika

(-,ıg5i g|37 .:,,;,ı. \,.: t,.i3 kişi'(}r. lıenı.iieıi veya yetkili kıldıkları bir kişi

tarafından fl:i]si ecii!ırl._., al,/e sayıst 100di geçtiği takdirde delegelerden

oiuşur. De|ctje :iı,ıısı i5ü Savısını geçemez.

Delege se.iminin yapılrnası zoı-tınluluk arz ettiğinde, Genel Merkez Genel

Kurıjlı,ıj l(ü]:,ı,,:u tl,,rtIl 1_1\,alei,i (7 Detegtıı_ Genel Merkeız Yönetim Kurulu
g,ıg| ,r; ( 3 1..!t.ge) 'jrıı ıı! |\1erkez l]enetle,ne 119rulu [-ıye|eri ( 3 Delege)

Genel l\4erl eı Dj.ipIin K|ırulu Üyeleri ( 3 Delege) ile Sendikaya Bağh şube|erin

Genel Kıır,_,|':rır,,. 4n, rli2iiğiin 35 inci maddesi uyarınca seçilen (134

a

a
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Delegeden ol1ıgr} ller i;ı.ıbeyc ( 1 Delege verilir)

. Delegeleriiı :]e]:.;_.lik sıf -ıtl:rı seçildik;eri Genel Kuruldan itibaren başlar. Bir
sonraki olağan Geııei Kurt l için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam
eder. TedbirIi clarak iJisıplin kuruluna sevk edilen delege|er delegelikten
doğan ha klarını ku lla naı,n azla r.

. Genel Kur[,lda he. temsilcinin bir oy hakkı vardır. Temsil durumunda, en fazla
, bir hıfua öııc.:ile,-, N,)t.,ı.jüjn Jüzenlen:cek yetki belgesinin temsilcinin üyeyi

5g6dift6 6ç2r|i:ıd^ tcrnsil 9tmeye Ve ov ku|lanmava yetkili olduğunu içermesi

8erek ı1 el:,ti.l;r

MADDE 18 - GENtL ME*,KEZ KURuLUNUN ToPLANMA UsuL

ve ESASIARI:

Genel Merkez Genel Kurulu olağan olarak; dört yılda bir Genel Yönetim

KuruIıı'nıın tcsoıt ettıği yer, gün ve saatte sendika genel merkezinin

bulunduğı-, iiCe ya oılır.

GeneI Merkez Genel KuruIuna çağrı, Genel Yönetim Kurulu taraflndan yaplllr.

a

a

a

o

İki Geı,,el ı.leIl i,] G,ın1, ilıır.,l top!antısı arasındaki döneme ait faaliyet Ve

hesap ı,apıri,.ıı.11.'1ıg-111!i i,4ali lılüşa,ıir raporu., Genel Denetleme Kurulu

l?pofuli|.lİ: .,ı: 5tlecek jöı-ıeme ait bütç9 teklifinin, Genel Merkez Genel

Krıruluna 1,,1,13ı,:,k delegel.rc toplantı tarihinden cİn beş gün önce

gönderi|ınt,;i z,:ı u rı luıl u r.

Genel Mer|,,:z (jenel (ılrul toplantl tarihinden en az on beŞ gün önce

tcplantıı,,ı^, !,;n(i jaati, yeıi ve 5ilndemi b,r vazı ile mahallin mülki amirine

b,ldiıilir.

eirin(:i roplarıl(] c)ğ j]-lu \ ,a ğıan am ı,.,1,i]. kilai tcplantl en geç on beş gün

scrıraya l:;ııxı!;ı"]e keyiıye t ııahaIlin en bül,ül< nıülki amirine bildirilir.

Seçiıı. iıap.i,,:.-.ıl: Ijer.,-,j .,IL,.(ei Geııel l(uru| ,;oplantıiarın dan en az on beş gün

öi-,cu (ıe,,l :i 'l,i.:: C,..-,l,- .(uı,uluna tiJtlla:-,)k üye ve delegeleri belirleyen

lisıe,er, ;ı.:1':.ıt,.,.:ı. ;ün,.:e ıııi, ye ri, güııü, s:,ai, ı,e çoğunluk olmadığı takdirde

yapıi;ıca[ı iLi:.,.i -:ılani,ı,ı ili!k;:ı huçu:ları L,,ı|irten bir vazı ile birlikte yetkili

seçir,,, k_,rLl,.| h:.ı,;l:;,.lıüına veırilir. H6kirn, secime katılacak ve oy kullanacak

üye veya delegeleri belirleyen listeleri inceleyerek onaylar. Onaylanan liste ile

tO|_1._i]t|,i,| 1|,, 
l;, ı_'L(]l ı .tı;r,;taı, ieı,:l 

^ı]e 
,|,.:z Cgİ::,| (-ıı,ulrınun toplantl

tı,il. ıı.ıı ,. _.'., ,Ji(-: ,_,r:ii'(.ı l)ıı],),t",(]. ,.!irrıak furDt;yle üç gün süre ile

i'., r : ;]ıi;,

a

a
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ilan süresi içerısinde seçim kurulu başkanlığına yapılacak itirazlar, en geç iki

gün içinije ınceieniı ve kesiıı olarak karara oağlanır. Bu suretle kesinleşen

listeler ile trıpla,ıiiya ilışkın diğeı hususlar h6kim tarafından onaylanarak

seno ıKaya göııdeı il ir.

MADDE ,19 - cı:}JEl MFR(EZ GENEI KıJRULıJNuN çAIışMA
USUL !'E ES.t\5L.i,ii, ;

Genel Meı,«ez C :ııel KıJ,ulunı, Genel Başkan veya görevlendireceği bir üye

açar. Yokl;iııa va::r, çoğınlı,k mevcut ise genel kurul top|antısını yönetmek

iç!n açık r-ıvlı ;t,;ilı:cek biı, baskan, iki baskan .Jel(ili ve yeteri kadar katip

üledıı: ciu;ı-, ; _.;,.ı:l,\ .,.:\i],ıı i,j5e]1(.1, .Ji+,;:il,ı.

a

a

ıa

a

a

a

Genel \1erkez Gcnel kuruI toplantı nisabı, genel kurul üye veya delege tam

saylslnln sılt çoiıln!tığt,dıır. ilk toplantıda Veter saVl sağlanamazsa ikinci

toplantı er, çok on boş gıin sonraya bırakılır. Ancak; ikinci toplantıya

katılanların savısı ilve veva delege tam say|sının üçte hirinden az olamaz.

Geneı lüerkez Ge,ıel Kurul gundenıine yine madde i|avesi, mevcut üye veya

dei.:9-e|;r,ı-. ..ı,,,l. bi.i taıafınd;ın vazllı İeklifi, gündeme konulmuş olan bir

maddenin r:,karıiı:ıası ise ioolantıda hazır bulunan üye veya delegelerin üçte

ikisinin yazı|ı teklitı ıle olur.

G,:ne] \'leıi.:z .i:ıı:| K;rul kı.raı;iarı a,]a t-]1_]kte aksine hüküm bulunmadığı

h,,lle c: ,, : . L. .,]i,r|,].,,) - j! ;,.,ı,] C::lege,:,,iı yaıdan taz|asının oyu ile kabul

erj;Iir ,1: ı.;i s:,/| |r\,(, v:,,,a delege ta? sayısının dörtte birinden az

olanıaz.

GC,.,e| ı/o.t-e;, (jer a]l K[l "ılt,,',ca, u ııı,u,lu or:]anIarln seçimleri hariç, kararlar

61 i}ı ıllıl:,p-,ı ilı :lıı.r

Zoıui,,iı., ır6;nıa, ırı seçır:,,ei-ı, kapalı o7, ııçık tasn;f iie yargı gözetiminde

y.llrtl,.

Genel tJer(€,, l- -r;el ıitı.utunda, zorunlu organlara seçilen asil üye saylsı

kadar yeoeır Lyecc seçi|ı -.

Gtlne l'.ıle..!r, i,.al K |.i.!lI '()plantı gi!rder,ılndeki }lonuları, Genel Merkez

GonEl 5tt",]i ıi,/] ,in\/a deIegeleri tarafından ıleriye siiriilecek teklif ve dilekleri

b'r rapoı l]aiiniJc öıetlenıek üzeie gerekl; nları tesekkü|

a

a

L1

a

-],

1?

görd üğü komis
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o

a

ettireb:,r

. Komİş!:-]ı a l,_ _ı_ı çlllı]e rtı_ıı..|ı a_ı,ıt,|;ıd tKan_ scn r;,, Genel Merkez genel Kuruluna

s t, ı a,'la ı

Komisyoüilaı, kc,,,,ji ğl,LIg11 arasında bir başkan, bir rapor yazıcı seçerek

çalışrna!arır,l dev.üin etti l ırler,

Kcımisycnla:ın ,; ıoıla,ı /;enel lJerkez Cs,na! Kurulu'nda görüşülüp karar

bağia i,, ı"u;.,.., ..,,r erli ".i; ..ı,,,

Komisyınlara, C;enel Merkez Genel Kurul üye veya delegeleri ile genel

merkezde i]o,ev Vapan genel sekreter yardımcıları, hukuk müşavirleri ve

uzüTlan clarak Ça!lranlar oa seçilebilir.

(66ı5yln,lr pAr(.,. gorJ,jğiı t ]kdi!,de dığer uzmanlarclan yardım alabilir.

Kornisycnlari,] Lve saıyısı Genel Merkez Genel Kurulu'nca tespit edilir.

Genel itla.k+ı ı],.1el |( ,rttI kararlar| ile ovlama sonuçları tutanakla tespİt

edilir l'uta;ıak,aı. Genr-I Merkez Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerince

inıza,aııir

Gilııci ıiici|.ı;,J;,-ngi (",lıl l_]aşra.,lıl. [,!vanı, (:eııel N/|4rkl],,Gt)neI Kurul üyeve

c ı!e:11,.:l,,,,indtrı, !3e'tfunı TaşJmacııar Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel

Yineti,. |,,ııiılIıi,,.iı 1iıı:.ı i,apanlar ile EE€} TÜm Taşımacılar Birlik ve

D.-ıyanii;nı; ];,ııj!k.ısi',ı iı ,,ye olduğu kor.ıeCerasyon ve bağlı sendikaların

yönetici ve uznıaı,;larından seçilir.

a

a

MADDF 20 - GFI\ıFI MFRKEZ GENEL KıJRutuNuN GöREV VE
ytıxİı:r.İ;

Genel Merkez ]en,:i (u:, iurjun rra§ltca görev ve yetkileri şunlardır

a Orga,ıla.ın :eçın,I yapn)aK

a

a A:ıa lt.;,il . -e.l. "ıik ., lıa[.,

a G(]nel \ öieti.n |;.:ırıılu ıg GpleI Denetleme Kuru|ı.ı raporları ile Yeminli Mali

W S--1 U,*

'] 
:}

ÇJı



Muşavi- raporiar,i,ı göriişüp karara bağlamak,

GeneI Yönc:tii,ı iırulıı ,.ıe Cenel Denetleıne Kurulunu ibra etmek veya

haklarırıda dava .rcı!masına kaı-ar vermek.

Genei Disiplin Ku;ulu kararlarını incelemek, ihraç edi|ecek üyeler hakkında

karar .,,ı:ı ı:ıck Genel Disiplin Kuru!u kararlarına yapıtacak itiraz ve

müİ aaaatlar| €lo!,!işelek karara bağIamak,

TLrkıye'oe ve ';:;aşk.e ıılk::ıerde kuruimuş veya kuruiacak üst kuruluşlara,

taşımacılık teşeı.(jilerin. ve sosyai kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten

ayrılm3,,,6 ı.,e dı hunların kı_ıruIuşunda kurııc:_ı üye olarak yer almaya karar

vermek, aCqnei il,-.rkez Genel Kurııl ül,e vev_a delege tam saytsı en az üçte

ikısiıj;ı i,ı. ,i:ııotı i-aı;ıı ,. ı..ı,ıııe:i ;aıttır;

Şı-,[ır: ac,.,,.;- 1;1i1.4ri lıiri-ışttrı-ııt. l,:apatırı:ı veya bu l(cnuda ana tüzükte

beiirieııı,rı r,sı§ıa, doğı{ılrLtsu,-.d,: Ct.ı,ıci Yönetim Kurulıı'na yetki vermek,

5encıka a..; tüıJgirıcie ./azıi. sjye ve preı,sipler gefçGkıeş|nesi için sendika

yOıi3tic, /J Oit-]3nl:ılria tııliın:l,i ı.ı3rrnok, yetk| ,/erİneii Ve sair lüzumlu kararları

a lln e ji.

G.:reiı,ı ,;"şı;ıiıı] t,",lliJı i,ı 9;t,n jlırıirıas| .;j,./i Jy!E}VCUt taş|nmaz mallarln

saı;lııı3s; iıu!usLi./ua -e |ıeI Yöıi!:t!rı-. K,ııuIuııa jetki .verı|l"na5İ,

Sendaka 3d!na ioııtek aImak veya ipotek rıermek veı/a bu konuda Genel

Ydnetini Ktir,!|lr- li.,,/etki |crrnek

Bijtceyi :.ri _]şiin |..rara tıağlaıııak

Su:;!li: o.-5ııl,.l| ,i.di] d,a.'a'i ai;i! !, 
jı]ai]!,iOj": ı,c:ilctcı üıietler ile her tÜrlÜ

yr,llı_;,, iiı, ı::l: .e ,;,,r,i-,:tl,ırı tll:init ,^iınel(, 5ı|ha- Yönetim Kurulu

[]vqlı|i|ş1; -,,, jeÇil ,-,1|^rd€rl, (,tınel !'on:İiı- i(ui,.ll|.,'rica r.ırofesyonel olarak

Çiı:ışı12,.1;,; l<aiı, u,e,iie ,Iel,e oıjeilecek ücret ile her türlü yolluk, ödenek Ve

tazmin3tla,,, sııli,- kapsamına, üye sayısına, aidat gelirine, gelir - 8ider
dul-üıilUi,i: ve l..zl:,,et Jğ,,eklJ],!ne gare İ,elı,;,:inek ver,J bü konuda Genel

Y jrı,..:[,i:'l i.tl. -,ı'll,: i|rl , .,!iüll,jl:.

Ş;-ıL,: Y_iı:,iir: l| ı-ıı! i iiı,.ıiıi<ieriıiı s,: çiıcn !ei,c er, ijeııeI Y<ınetim Kurulu'nca

;ır,.ıf.,.,ı,ı ,,' , .-,"lı ]., .,;rıaiına kırar verilenleri profesyonelliklerinin

devarnına veya kalcırılmasına, şubeye bağlı işyerlerinin özelliklerini,

is..,.,la"i .l.-|..ı{l , ıillIl"lı,ıi, ıi,ı{J",ii- gelisfle imk5nını, ÇalıŞma

pıt;":-,ı,iı;elir,' ; ,ı,, i"i,.ven işc: siıı]e|.ı ]id.t geliı,!erini, gelir - gider

a

a

a

a

a
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a

a

duii.ımıın:ı ve i],,n ıtı gılıi hususları değerlendirerek kan vermek veya bu

konuda Genel yönetim kurulu'na yetki vermek.

Gere«ıi görülen rialle.cie, geç|ci olarak gcirev veriien iiyeiere verilecek ödenek,
yoiluk ve tazir,inaiiar. tespit etn-ıek veya bu konrıda Genel Yönetim Kuru|u'na
yetk; ,",erıı: k,

Gr.iE(li gaitj,.'.];ii_ naüi.r:de, i.ıalıyet alanıarı' Ve Çallşin'a şartları dikkate

alınaiak s|ıbeıc", 5ırle;tırmek veya kapatmax, şubelerin faaliyet alanlarına

8ii,,?n ,ş\/.,i..T'-, r;t;it ,.t,ıek :itIbe :,r. flıa[-:, hirlestirnıek, kanatmak Veya bu

koı::,Ja (,,t." ıl "] , , ]tirn ı jr t|una Vetİl verf]ık,

Çaiışanıarll "3\,a l!gili ş,_,benin talebi üzoriı.e, işyerini örgütleyen şubenin
1;1ı:[;1l.;ıli ;ıi,,,...ı!., s: ,,:tiyle ıcğr;,;'i l(ıır,ııı:ıları, elic,ıonıik koşullar ile

hi/ı].,]t rı et:.iiı .,e v,:riı,:,'i viıriilüi--Lilrnesi :ımacıi,la, işverinin bağlı olacağı

şı_ıhPli 
,,Pİride- '1|ir!gliı";1 isye rini drıörud;:n genel merkeze bağlamak veya

bıı konuca r:Anai y(irüerİ n Kur[üluna yetki vernek,

S.:adi]ı; i..."ınetlerı için c,eçici veya daiıni olarak isti,hdam ediIecek personele

öüJenFcü:i ıiıret .ıi:ndelilı ve yoliı"ıkların tavaııını tesoit etn ek.

a

a

a

a

a

SeriJ ıka ıı ıı. ı1 .

dı;ı3t, c ı..ı, ,. 
,,

:l,Juğı üst ku,,uluşiırıı Eenüjl kurJl]aI]r,a ı(atılacak üst asıl

i,| :.]\"-. .:sc k-,":,j] y3,,ç[: ;i,l_ç3şl,;i'ııi ;,:Çrn<ık,

Ana tüzük gereğince, aJenel Merkez Genel KlJrulu tarafından yapllmasl

ö;,lg,;:,üiır. i|ıf tl l; :111|1-ı yeriııe getiril:ı,:sl jaŞı{ijı biı ol,gaııa bırakılmamış

kcı-l _: :i.. ],]ı;ı : : _ı,ia:r

Ü.leleri i(:]n ,r(.ı, ı/e i^k;i./t fonıı tesis ve buntın kullanım şartlarını tespit

etmek.

Ş,,ıbşıeriı .]\ıi e 5.r./llarlna göre, Şube Yönetira Kurııiıı üyelerinin saylslnl Ve

urVania!,lnı |j.li!,,.fn?k ,"eva htl konııda Geneı yinetift] Kuruluna yetki

verrnek,

(- 1,,ı|;ı, ,-. 1, -,li-^a i ,'( ü;:e.e ı], !6,;:,,: cpçlçaIg,,;,de uyulacak esasları

bcl!;-l:,11.1', \, .i.l ]:," k,)nı]]Ja Gent]l (5netiıT Kt,-ıılı.ına yetki Vermek,

si].ıü]i.i. ;..ı,ı 1,";7uİiin.1,? ye7ıl! aı)af;,e ilkelennir! gerçekleştirilmesi

ycn+-.;n.ı,i,,lc,"i . i ;a,ıic *,,:k, rıej,ışL,r-, et,, ,irıjriiigQ lıı,yrnak yürürlükten

kaıdırı,,,ı:,k ": i,ı !ı,; [6nxIlıda GeııeI Vönetirn i(ııruluııa yetkı vermek,

a

a

. Sıjııi,:ı.c ijvl:.!1l :]drt a iai j-,ı3(;Iz;İl l-i.iK,1 ;ılc'/.]Jlurıui, yüzde yirmi beşini
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a

a

a

a

a:irn;jrn.l ; .,üi,,- ı G. ,: ]| Yö,,{]t jn t(ü,,!!|, l.-,,rı ı iie ilgili bakanlıklara
devreirr,ıık ıreı. eğ;ti:-. vuı,t sağjıi:, r,]hıbilita5,/on 1eya spor tesisleri
kuraL-ıılir. i,ı ,:ı,;ı.ıcla k,ı.n,J ki.lr m ve liurııluşlarırıa ayni ve nakdi yardımda

bı.ıiuıırıak r'tıı-I !:inde,,"/t|\,; yurt c|şındJ Vanfjın. su baskını, deprem gibi doğal

afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı ile afet

böigeı;i.ıde !,:oıı ,. cğ,,tiiı, sağlı|ı v,.,13 i\]il,_,§tirme tısisi yapmak veya bu

a ,l:]i!: ,: 1ı; |1,ı,. -r .,i ]: :Jlu:]: , ,. ;ı.,,ı,i ,, -.:',:'i nı1ç ,ııclı bulunmak veya

L ; 1,1;ı, ılii, ai.,-üVi]"eıii, Ktirıı'ııı.ı,,,-,-ki,i. _ı.,lı,

A7ıl ]:;ilr-l], ı,,u,l :, ]]ıal, i]|,tl\,,: ljr___:,.iş.ra -,*lldiila iltl bil-.esmesine veya

kat,lmasına kara i- .,t",ı m,:ı.

Uye veya.ieı.i]e,,ın,| saV.sının s_.1a z ijçte ıkısıııin oyı.;via senoikanın feshine

ka!,al r er İ] ie}i,

T,-,zi!ı dıiı;ıl:' iı iiılel,.,".._ l.aLıiı-,a, üs,- !ıi,,ı,i-):ş \,e,,,a t::L!siaraıası kuruluşlara

kuııi:,. ı,,iın.!, i.:i i .irı,ı,ş ./ü/a u tı:iiıri!ıı,_t: i:uı,-ıl-şlaıa üye]il< ile üyelikten

çekiı,rıe hu:l,slıİl|ıda _1,,,veya dele3e t,].l! :,iıy|r]iriln 5alt çoğLtn!uğu ile karar

ry'_,_e.]1z]]a. \,evr aı" j _t_ii z 
|_,l,t e_ g_e.le] tqçlılçı_Qlga.l_i|cn..d_üer iş_leıı]e_ıryer!_oe

g9!lT_e,k.]:9]ı; !-,ş14..!,i._9"g;ıl.a.hııak!.rIaü!,i !ıı.ı.ıı!aıı_kara:a_b.aglame_k.

Sen,lika aıııı,:,,;,,)i ?,{a(ı. ıı€ştıi-!]"|€K üztre, iiitısaol ış;eIrne kurulmaslna karar

vermek.

Genel M..t.-::,,].,]i

a

MADDI :1

oLAĞANı.JsrL1

ır i i,ü.., ,,İ11 j i),, l'.i;

. GEl\, rL i\iEitli;Z üi:]tiL NURULUNUN

{t]eijNMAS|:

a G,]ne! 
.;aı...]ırı. i-_ıgt _,|ı, . yg,,.a Cenel hene.!cıne Kuııılı,'nun gerekli gördüğü

l. ,l._J

C.:ı.<| :,,'!e: ıe:ı /.i.,,:ıj, l.L ,ı, a!}t v?\,a .|ele f]e say{5;ınır, |ıeste birinin yazı|ı ve

gcı,:kı:,: i ı,ı.i,i]..],ıt, .izı,,inı: ahrnış ,;.i. !,:i-,Ce va; Iı ;stekteki konuları

öııcc: ikie Hü ıtrJr--]ı::1 ılf , -] toUjöİ'ıll-

Ü13 ı.ıu,ı o,:]it.ilı, C:,. 'jel ı.] N4a.i.:e:6elıt:,!(iı;ı;ı-.ın.ııı Oi.lğanÜStj toplanmaslna

i!,i't: ]] :.],_|j !]rli]i.ı kd.l;.; ], Jc geac,(İ,İ.L, ,-ı:].(l! seLepier:i,a açlklar,,üirk, iddialarını

k,ı,,t|,r,lr 1]tsli .,; bll,, l,--.l,-ı. ı;ı|eııierlre ekIelnei( suret:Vle münferiden yazllı

şekiile ..,( \/t :i.]{]il area;,,{. ||e (eıdii(i (rn,-]i]l \'ıırıeİinl turulı]na rnüracaatta

a

§r.--^
\*J ÇrY



a

r\

bt,lu nro a k zot |_1ncl i] dır

G:.t,| ".,t iı , '.,-,t:ıı._

tal.s1_,,:ı' ',, § i1,- ;,,i;2li11

yi!n:lir.i]li|. : -,ı: kılr,.,

değeriendirir.

_ |,üi]i \,1!.,ie;| i.je:],]] |,tlrulL!ülufı olağanüstü toplanma
v. lopIıı İ:1 _ıi;;itışı"ıt:,,i (ar!,_,")..1, ana tüzük, ilgili
,i:la,|,rr, vc seııdiilanııı nıenfaatleri doğrultusunda

' . T';,lei-,in ::ıbı ii,; i;ı; ı"de f e rel Yörr,]_i:;, :,i.,,,ıiltınc;ı Gııel Merk-.z Genel Kurulu

olağ.lıi :,j | ıp.i lrt|,,e .,,,örıiı. Tale l; tariıi itibariYl(] ılağan genel kurul

to:.ıl;'l1ı t2.illi,-1 ıliı ,:ı,ilan az bi,- ,;ıre ;ııl,neıı !:alin:le oIağanüstü genel

kı:rııl: 9ıjil,ı]ı,ı anr:ık: ıınel l.ıır,ıi1,;, iı,6i;3- iSi) tc,p'anrnasl talebine konu

ota:ı hııİuslar olağan genel kuıul gündeminCe görüşülür.

ı Çı.n..l i.,i,r(llz ir,.]rı! Kıırııl,_ı clağaniistii t.nIantlla!.!nda gündem dıŞı konular
gcr;iıiii.n"r::,1ı,:11i;ş1,1c_.I lcin teklifte hııluıuIa.maz.

MADDL J l 5[i{:".lKA vül.,;ı , iciı_tniıııır ARANACAK

ıvİıııiı ıcrı.:

Sendik3 y'ı3.,1'. l'., i:,]l-, - -rr"i,ıja ar!!irtilo,) nite'ikl,_.r ar)r !l

a

a

ı:, ] : |, ı l-ı

K:rnt, h l,,.ı,,,,; ],c ].. .r: h,:. ai i {'!ç.,-.; :. p .l,,

{1:i11 ,ş1:1 ,ıı,,,,1;, ı]i: ıiyJ üi r.aı:

a

a

Zimmet. ihtiias, irtik5p, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtekerlık, inancı

k:,1,, e ..ı] ,, .-. :].l.,.,! ıilaı i']i ,),ır..k,:,r:,,ii], , ,ç!al.dan biı,;siyle ağır hapis

V,.,/j- t:l;.,.i,Ii rl]al3!,d.-jr |ıa.lç t:.1 l1;; i]ir \/İ! i,:]\,a daha fazla hapis cezasına

hükıim gi.;,ıı,.ı iıj i-,]ıliLın.rüal(, -l u,i( Ce,.a l.anunu'nun ikinci kitabının birinci

h,;lı,nc;.,a;,ıi sıt,ia..:ı,,,,,t,./e.)iJ,i],(!:J-l, i1 i,,;; ,,:;sı,ıi i,!a_r,ı olaioi( ],ah;ik etme

!ı,Çi.| ,,,Jali !.:va ri'ık Leza Kaiıunu'nun 312.maddesi ikinci flkraslnda yazllı,

haiit ı:;,ıtf, ı i, din, nıe;ıhep vey ] bülg|ı faı,k| ğı gö:eteıek l..jn ,;r, diişmanlığa

a l,.. ı ı " ]J-' iıı ı1:.:ı .rj1]-ii.', 1, ,t il:ır,t, ı' ıın 536.maddeSİnİn

b -;: ,: ' -i .,. il ;j,ij . 'r fli... l ii-t,lı t,.-l], ı,4.,-,l, 1' _.]i)las! Vl_" ideolojik

at,.a1,|i]li,] l,].,, . .,,, ,ı,,;1 [(;111 cı' r,ar,.,ll

K1],, i, i.i i .jij: ,l ül. r3]u:i ; , iı:, ı:-ı 1i].ili k;]ii -irl(,ar;'l 
,l..a5crlİü9 Vova ortakllklarln

yiiıet:T,-,,;t ı,,; deııeri,n kı.ıru!larında görevli nı.,|-rnmamak,

r^{ax^f ç-^-A
Ş^r



MADDİ ]? "C,iJ:T:l ı i(L||tU:"lj :.lL'T{ Tf; ŞEKKULU:

Sı.ıı,:j;]:ı. ,1],:,:ı_l , . ,,)liri . ı .ılu ,] ıntıl ıle-! r,-:: Ger,:i Ktır-l üye ve delegeleri

aıasıı,ıd.ı,t ;..,ıi;e.;. ı, i, ı.i. l ,,;,, ait( s:l, l:ı ,, :lii,.uı,,, _;.ııına gdre seçilen bir
G,,nı:i -r.ıııa,ı 

|i., Y!|,ıct,]] Kui,..,-, tiVe!l ol1iaii ,-]Zt)|c .]ç kişıcen oluşur. Asıl

ü1- .ıdcd, ı ı la, .r:ı yade |. ı.jy.j ..t:ç,ıı,

Genel ıVıci,iez ueıreı l.[,,-ı.]l delegesi clmayanlarııı Genel Başkan veya Genel

Yı],ı,,t;ı,^ li ;1, ,11, lii] ,,-, ;..d ı,, o,=,tilırı,leri Genel Merkez Genel Kurul

d.,lege|.,r]n.leı t,i, ,ız ha,1. |Jiı,inin ıaıı,iı|_i {i!le,ıliıı,

a

a

a

a

a

a

a

a

Acay,err. Ge;.el Li,ıkan Veya €eİeı Yönetirn KUrulu uYesı adayl olarak seçime

girerler. Geneı Başkan, ıe« dereceıı adaylık esasına göre seçilir Diğer Genel

Ya 1,-ii,., ., '|- l!l.:ı ..JJflıi \J,1:,l,ül ^.,,(,lj l,v.:,iilır,tı acjay olanlar

2;a5, ı |;1: .3ı,il:-

(i(]İlLi j;;1: ., , \ : i :_ |,. ,':ıleiir, ],.l- , Ü1,;:.,1:l, ıi]ı tırd,ı oy kullanan

çİ, Ir.,_r,:ı';' .-1 _ ]i,i.Ii,]|ı .]y,J .i,) :(.,ilı.lr,ı, k tLı(]a ,](_':. ;iıi coğunluğun

sı,ğIıi.ı ıın .._t i]i| ,.ii3, Iiir,ai ,u d; ıi, ktıllaııaıı de..|egt,Itırin salt çoğunluğunun
c. la, ] : l i,, 1,1ı; çr i .'; -. ı:,: |;, Ce ı_.' Easkan veya

Gen?| \',)ı,]iın K ;:u|ı|,J\,eI|ğıı-üe,,:]a liı,

(:,],.:ı ic,lili,] i ,i,ı,,ll. :,,,:-i:., ,l l, ,./a[,i,_üi]l ll^ i,.ıJliarlı,tiı g:, oV tıağlllünl Genel

b.,il.df ,t(ıı,iııüıd1! ),i,pılıı joııj\, .lı:ğış iıiiji 3(re(liğ: ı ;icıdc, g5rev değişiklik

1,.,,.-., l. : ,:..i, , ., .. i.l ı.;l.,ıll.ı ü.,J | ,'| ,,r: -.. ",., iıağ!ı-,l,,r ve aynı

Ll ıı, . - 
_ ı ı; :,, ,;.11 

1ı1,,

,,ı:tı, ı, Genel Mali|(-,C

s

MADD! 24 - rjı:*!ı:ı_ y(.r.\|F.,fıı4 ı1i,tlıil i,ı|(,t! ('ııı lSlViA USUt VE

ESASL.ifliı

(,
t(,'.
v",' : :

,.', l .,-] .|:E,| .,,i,!l ,];,, _', ,]( -: l,:i)::,nlr. o|ağanüstü
. ,.:;,l -,-l .lf li |-: |,,1 V(,,-, ],r:Iıı:l 3aşllantn raporlu

iı': :'.'.:l , ı:, ,.,|:, ,,iııt dı,;,r,iJ,ı Ltı! ,ıil,ığı; :ı:,,lrl,:rde GeneI Başkanlığa
,d !'O ı l., ı', .', -,: ' .,,| j" :.: ,',: 

r i,e\ .J|,larllr.

Gajt.l j, _:i]§r,t.

t: ,,;r 9 i,," ,., .!.

:.' i1,-.-fir {uı,,ılı:'ıü,ıl:ıiniıı cylı!rliğiyle kendisine vekil
-,,.-1 . l,,.1lr 1.1.ft.rilr: i , . l , 

. 
. l ,. ı ı ı . ,] i .l ıl,efi\,Ie Vaj rIirlük kaza nlr.

4

lr}rt*r Soıı.._^,r

L"1

i Bi,;,.,,



a

o

Nn.-z,:,,,l;i; :- ü t l' -\ . \,ı] --] .'ı:o, ]t.i;i, allsLn bir sene
ic.r !_" topI;ım ,.i] Yanelin, KtırtıItı toplantısına gelmeyen Yönetim Kurulu
üyesi Geaıü:; Ii,ı5ı1 ıı] iaıa ı,iilaıı yazılı ı,l _ıı.ık,kaz edılıı. \'i;ıe rnazeretsiz olarak
taa': ıiıı i ,iıli -t i, j, ,.ı l,-ı : l : ,I i]li i;ü : .t. lı., k:.ı,arıyla müstafi
3ıJlı ı:,

c,,nel Yön,,;t ltrll:I i,(,li.,r,n.(r ,ıe-.r).,,i |). se']€ğla bışalma olduğu

takoird. (i ],1üJı i'onetil-ıı l]ırrU'(l ar.a t;iZiikte sösleriıerı husus ve esaslara göre

tı;,i :1i1, 1 , , - o.,a!..a|. ıı.i -, 1,17 1ız,_tü;ilkie__g ğşıeıLenısule

anln vekalet

ga,ri ._(',|-, i-,ık ıı ,,,ıfı-,ia," |.ıı i .,'i11,_:iıı1 (uı,Ju_ __,gerış1ndc

dcğerl^nrJıtı|r!ii,tln v.e 3,]_._q]{ diığıiıml.,,g4iç,11_Le]jrleıdiltteı_ssUg-b9ş-9En
Eoj_e_\i e y q ! e! u,,t ! { cc!_ !]!-uge u ye, 1!:.ıJ_ş t 

! !de biri,ji cavet ediIir.

a

.c

9çıü:_
y-?| |ii:

i.,a , .,l l', .l_]i Ii],] ii']l9, i .1iüç] _'i_ LCi, l) l,ıa \,=]rji:__q4§!

lir? , .ı. 
1 _- ç,1 1 11. ıl, 1 r 1ı l u..ü_1,9s1 b_a $a4 l l r _e d_q..

i: .ı, . iiı, ()

vt ioı la rıtıva ilan

! ,:., _:]., ._,,.., _ ,,]rat _... ,lLn l ! !!, ,t_| iı"lı ,iie i.ıaskanın katıldığı

t;, !_" İ -.41.,.j!... L__,ı,ji, !_ıu._..sll,-

!.l ı-ı :,ııl
kc,ı d iıt r

,,1|ı; iiı,,.11,1 ,,,!l-C,-i-! ln ,e ;ı,,13ı,;y|, olaı ax ker,tlilerini veva

l,, 3 llFr:.].].rŞll..i,__İ d j.1 i€,],,]ılü|5i .riür,,.,-,ı uveier, ,,xıleıııiiren kararların

a ,jll.]aj
L ! ıı _,.| . J! ] v.: '. ,iıl ,1J,, ı,:ı int, i.eınsilci

!ü]iT ı:, i JL ı,_.,ı :,ureL,vle ovunu kul|ana]Taz.

l;,.: Y ıiııetim Ku rulu
L{

L._.ı...:_,!, ı.i,.

K,ı, iı, ;, ıııı,, a :,

/. .,1)(j.'|.lt\/j._ ı,,,t |,,,-l .,t,t,iıı t..afl!ıdaIl irrızalanır.

MADrı,: ,:I:

YETKııaj;.':

Genel Yi.,-, nı '(

,-l:A!El ,lrni\,İ TiF,4 t.i,llıl !l,ı !N!.|ı,l GoREV VE

a

l l-ü:l l/a V. 'i|:) '1;l .| , :

(jone| 'a',i]f,tt,,] " -ü.ll] ,|,].:ınri 9,.rrol/|.r. \,5r,!ln ,,ri r!-kı3n

|,,-, 
'ı 

s,, _ıı,, ı 1: , .r

Genel Baskana

l,)! [.ufulu tarafından, \ ! j:-:,]j -r. ], l ]1, _:l: "

l
y

|..

_,lll;l:],.:,le anevzuat

,)*|

WW g"^-\ (r/,.4

;, i:; ı-: a,r

Şı"*ı

1.ı _,, ,_,i;, ... :,i. :ı.:!!! .



Livglgli ı72ç11;,:.;|,rs_e ı,_ii ,;\l.:i,l!l iiıiıtı_,: i,,s,ı.-. s,ıı1la,,]r,l:,

a

a

]:.i._. .i,-. :,*i..!.:l- _ .].'l.;!1 'i >:,ı.1.,J . j ı:lıi_i:!,_ ei:ken na llerde
gıey'1_!!i Çiı-!-.._!_! . L,]q];__j!. s

a ] lluİu .ly

ta (a,,ar Ve reI :K

go z.!ç.şlıı 1i] ._y.:,V:. Ç.9fÇİ-_:9 l_Qa L.,lr.rig _ qq! j L,

]_lı,ı,ıi!, l,. |,- -,,:,,'j.11 ı1,,l1 .] ,:,:i ]i: ]]i

sp_ı_lgşr]t ,ır-.!-=!_9_r;.rceve ;öz leşıria Lipali t(. i e ı ..]JL911g1

!

,]i:lllreİ_]ıL!lJdEj_a mak, toplu is

e erinş kdtılacak ,ıe toplu iş

v eıemanları se mek Ve

ıp1,.i ş, ı ı,ı:,rIi';3r._ktıLlaryl3l,

-,- ,. L| ., ,

. c:tlc] l(!iı ü; ,< at:,, il |. |ı J\,|.r ,iı;ı(r;

a j l\ |] jlll ,(G:,ı : <'te . i ı, !larını to12]antıva

!

l-

E

ıa l.,i l:i|'|! l]u

Li,., .. a., ıı \ E].,"lil

!'.- .] -l ].]!.|!a .rf!L i',

;::.:_J)_ ili_],iiıil ] :]i'|: l l:l|, ] _r_l 
,].r,__*.a

a

a(

]{ ,,,
Yöx,]İ |r

z

I

'(i],1,1ı. i.,.i|,liı i 1a

- 6 1 ,ı a ıil, | ı,-1ı re Genel
]({,!^ ij,/^i,-, i'e sendika ve 5ube

- :.i,^ etnlek, yargt

ğ.an ; k veya genel

aivi.:!, l . 
h a-l]r..:] _,

.,,.,i,,-,._,

lı:lY''. ,: :]r Il .-]:]

_:.]i jl irİi.r (

.j;t:Ji] 1,1ı1.-.tr;. f: ı |i1,11 -|31':,,

]ai::-|,, --]k V?V;l !aaa,in,lİ. Ve 1

,,ı. -alısnı;ı -1+lır; jik'<ate alınarak
i1 ı-, ı 2ç 15,. (.

lı

a

Çp.e'-l'ı;

şü! be ll.rl ı

Çriı:r
tc !',, ,':],

t -.

b İ.]ı],Id.),, i!,

ojllŞı:]r,ıi',' 1 ü e\i ,(:i

8rj t], İ ,:'!: , .. ıl1.1r

,;1ı! ııi,ır.ıı .ıL ı, ı:ı
,il-|l \, |.,||ü.],-,_ja

]-.] -, (-]

|]|i'- ;i' r.ar|ı'l

t]i.) f 
,-ş, Gl]3li Ve

l(araina.ne, tüzük,

Otieriler geliştirmek,

l |,i.lil.ı l/l]rnlek Veya

!i|.,.'I\l

,,, i ,.iönetim ku rulu nu

];e(.t tlJ,I Va[,iImastna kadar

11llQ1r.. §ğ-^-^

t,) i.] ir l IC\ i I Varli d i.,

:ıi/ i: llf

,: ""i-, ,,

|,, ,| ,. 
]
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aç

ge re i.:l; i].'-

sl j.; /

fa: ii ; .,ı :,

Sr_,,,.i iiı ı iı,

u|ı/aIl|3|-]1

L....-,l ,

Ani]::i- iİ, i |. .,

b, irrıi;ır ıl ,, :

u]'L/;.]':i ]: i :j-

§ -.-,..l 
. ],^ !.'

[ııclıılar,",-.,

- . i.i l.. ..,ii4llİn c..,,. ,.e lı!.1.19;i -? tt1k|eştirebiImek için

;ı,ı; ]..; ıı-ak .j.,ı.|.'.i(;iiııai ı2ıjnı1| a]:.i'jıLrz]'.Ci:, iiitisaCi işletmesinde,
:l'i i, Vj tj,i] aij,1j- .t:- jili-iilJa, 5ijJclOj,lnde Ve şube

, j,., ,.,. a (;r,:i!, ıl.,a_.],i i]€1 jf :.Ll t].1]a,ı vE daılışman atamak.
ı'il: j,''t] i!ii"|,;'İar:i. l',:l Il_ıaİ f,,.,",,:,i .ıiı. ;!giI ieı -iÜrlü kadro Ve

,.1 : ,, ı:lllii::. ,lı.|,.,: ,, _lllek, ]jeül;ı|l(:l ?lİl,]2 [j;,,,aian, dan!şman Ve
' '., 1 ] ., .:) .,;,t , ,l-. ,l:. -,. ,!,\.,r (o-,,ıl hak|arlnl Ve

a , r ,.,f r-| I:|., i-lii,.,a; İ,

_rtr 1 F.',,

,.i ]..j,k_,:l r, , |ü. l1 :i n iJ t i|,!i _ -] !lt]i_

lı ijiı., ^ 1'

]_|- i- ,ü|"|eü:i. ise btı orqanlar irtibat

" l .,;-,,,, ,|.1.ı ,]talnak 
8örev

!eılı;,l<a: ,ı,, ,,ij şL _iijiert,, .:__5ı(i it \iü i_ıl,E,.İi, ilt ,l!.ia g.,lai]v ,, ]Uan ydnetlcalerden,

b:i56 ıı,tı,i, :.i,rı(l;il.,i il|, Jl, 1:,_'|, ]" ii,zi,,.;, |(lıl' r iı,l]1-1"^u tj.maddesinde
sayıiaı .ııır,;,ııt, ],-TıkcI ril;vei 1ırı,7iık ,:icIanılı;ıctlık sahtecılik, güveni

kr.tii,,rl !<,||:, "!-, ni:ç i,,,s, i.,l-.,,c f!J<]:- :1.:t ıl-.-; tlıiirniİ| ifasına fesat
karıstlı,nı. iil,.:; -- ]..iy:(rl,:i.iiü_jr ı,li]) l.arllğ, ileğL.rIet-!İil aklama Ve kaçakçlllk

stlç|arlnoai. 0ırifıOen ı,i]aiiüulnlve,ti buıunanIaı,in, sendikanln slrlarlnl
a],[ı(,: l,]l l, ,.. i., .i\...]llll ]i. , ı'_,.ll l ,ı: ıi,:,.y j.t \/e./. 5e4dil(anln

h,.;r,n],,; ,! ,]ı.; ,r] :,].] ,i ,,ı. :,,/l.:l. ]- .-].. i,ı,'ı] , ,iı,ı. r,6._^iı!qrjçlg 561,1
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çağrıhr. Yedek üyenin çağrılmasından sonra Genel Denetleme Kurulu yeniden
iş bölümü yapar.

Genel Denetleme Kurulu denetimlerini sendika genel merkezinde yapar.
Denetim sırasında, sendikaya ait belge veya defterleri sendika genel
merkezinden dışarıya çıkaramaz. Genel denetim defteri ve denetim
muhafazasından Denetleme Kurulu Başkanı, Denetleme Kurulu üyesi ve
raportörü müŞtereken sorumludur.
Genel Denetleme Kurulu ana tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimini
yaparak ara raporunu sendika başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu da
Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.
Genel yönetim kurulu faaliyetlerinin Gene| Merkez Genel kurulu kararlarına
uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
Genel Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar.
Genel Denetleme Kurulu, kanuni ve gerektirici haklı sebeplerini açıklamak
suretiyle Genel Yönetim Kurulu'ndan Genel Merkez Gene| Kurulu'nun
olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin karar alabilir. Ancak Genel
Denetleme Kurulu bu kararı oy birliği ile alması şarttır. Genel Denetleme
Kurulu sendika ana tüzüğdnde gösterilen diğer denetleme görevlerini de
yerine getirir.
Geneı Denetleıne Kurulu yaptığı denetlenıe ve incelemeler sırasında
sendikanın ma|i işlerinde usuisüziük veya yolsı.ızluk gördüğü takdirde durumu
Genel Yönetim Kurulu'rıa bir raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek
üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil veya fiilleri işleyenlerin
geçici olarak görevden el çektirilmesini ister.
Genel Yönetim Kurulu'nun, Genel Denet|eme Kurulu'nun bu isteğini kabul
etmemesi, yoIsuzluk veya usuIsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden
çektirmeme (arailnda |srar etmesi halinrle Genel Denetleme Kurulu,
Denetleme KuruJu'nun oy birliği ile karar vernıesi şarttır.
Görevden bu yolIa el çektirilenlerin Genel Merkez Genei Kurulu tarafında
görevlerine iadelerine veya sendikadan ihraçıarına karar verilenlerin
Görevlerine iade edi|enlerin görevden el çektirildikleri süreye sendikadan
almaları gereken ücret veya sosyal haklaı.ı sendikaca ödenir. Sendikadan
ihracına karar verilerılerin hakkında gerekiyorsa yasai merciIerine başvurulur.
Genel Denetleme Kurulu denetim görevi ve çalışmalarını yaparken
01.04.1999 tarih Ve 23653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "işçi ve işveren
Sendika ve Konfederasyon larının Denetimirıe ilişkin Tüzük" hükümlerine
uymak zorundadır.

MADDE 31- GENE[ DisiPtıN KRUı-t,NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Disiplin Kurulu, üç ası! ve üç vedek üye olmak üzere Genel Merkez
Genel Kurulu tarafında1 gizl'cyla seçilir Gene| Disirılin Kurulı.ı üyeleri, seçimi
takip eden biı a,7 ıçerisinde bir araya gelerek aralarından Başkan ve Raportör
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seçerek görev bölümü yapar.

Genel Disiplin Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması
halinde, yerine görev yapmak üzere Genel Yönetim Kurulu tarafından en
fazla oy alan yedek üye davet edilir. Genel Disiplin Kurulu Başkanı'nın veya
Raportörün ayrılması halinde yeniden yapılacak seçim yedek üye katıldıktan
sonra gerçekleştirilir.

Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu'nun işler ile Şube Disiplin Kurulu
kararlarına itiraz ü2erine gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak karar
verir. Ayrıca, Gerıel Yönetinı Kurulu'nca itiraz edilen Şube Disiplin Kurulu
kararlarını. inceieyerek sonuç|andırır. Geıiel Disipiin Kurulu, kurula intikal
eden olayln nıalıiyetine göre nıakul bir süre ,çeİisinde kararını vermek
zoruııdadır. Bu süre üç ayı geçemez.

Genel Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere en geç
on beş gün içınoe 8aşkanın çağrısı üzerirıe toplanll,. Başkanın bulunmadığı
hallerde, bu görevi Raportör yürütür. Genel Disiplin Kurulu oy çokluğu ile
karar alır. Oylaıın eşitliği halinde Başkan,n katıldığ, taraf çoğunluğu sağlamış
olur. Hakkında iıicelenıe yapılan kişi, Disiplin Kui.ulu üyesi ise hakkındaki
dosyaya münhasıı cılnıak üzere göreviııdeıı çekilmış sayılır. Görevden çekilmiş
sayıianların yerirıe en fazia oy alaı-ı yedek üve çağrılır.
Genel Disipiiri (uru/u, kerıdisine intikai eden olayı aydııılatmak üzere gerekli
gördüğü araştıfnlaya yapaı, tanık dinler, bilirk,şi incelemesi yaptırabilir.
Yazılı savunnıası alınmaksızın üye hakkınoa ceza verilemez. Ancak, yazılı
çağrıya uymayarak savtınma yapmayan üyelerin gıyabında karar verilebilir.
Karardan önce üyelikren ayrılırıış xişilar hakı,.ınoa oa karar verilebilir.
Genel Disiplin Kurulu'nun ı<ararı ilgıli kişilere yazılı olarak tebliğ edilir.
Kararlar, teblıği müteakıben otuz gün içerisinoe itiraz edilmediği takdirde
kesinleşir. Bu süre ıçerısinde, ilgililerin Karara itiraz etmeleri nalinde/ karar,
Genei Merkez Geııel Kurulu'nua görüşLlür.
Genel Disiplin K,.ıruiu, sendika üyeieri veya sendikanın teşkilat ve
organlarında görevli oianlar tarafından işlelien fiil, davranış veya suç, ihracı
8ereKtirmediği t.]kdirde, fiilın, oavranışırl Veya 5uçun niteıiğine ve ağlrllk
derecesine gıİrr:; ]iendik; üyesi,,ıe vı,ı,ya seıdikanin teşkllat Ve organlarında
görevli olanlaıa llıi"iaına, niaaş kesirri,, geçici süreyle görevden uzaklaştırma
veya süreklı <ılarar görevderı uzaklaştırnıaya c]air ceza ve tedtıir kararlarından
biriııi veya ikisini iı,riikte verebilir.

a Genel Disiplın Kurıılu'ıica seridixa Genel Yönet;rn Kuiulu, Genel Denetleme
Kurulu ve Gcııc] [üi srpJl]- Kuıi.ı iu üııele,i ile '/onetım Kurulu, 5ube§tı!c_.
Denet|eme Kıru;ı.ı ve 5ube Disiplin |(u:uIu iiyeIeIi hakkında secici sürevle
ı;eVa sürekli clai,ak gorevdeiı uzakla5iırma cezas, verıleb,lmesi için üVenin
şendika veva ş.]b-. ıiJ.ıeti.r kuruiu kararı r,eva Genei l]askanın talebi üzerine

a

Genei Disip]in i(t,iulıı'na se,vk edilmesı gerekiı

Genel Disipıirı _$ı_rulu, şe_ndj_L_a_ııyc§j__Veya_ygnelllilei_ha kkında eeçin ihraç
karaiı VereüıiiI. Ger,el Disiplin Kurul"l, se l| dil:a i Veva ydneticjlerinin
ü\i el!üteıı kcs,,1 .,:l l a c:ıul_rcre__:!jısı:_-bJ].er!l!r-_- 'jeı:ei [\ıle,,ke:z (3eı]el Kuru lu'na
surıui,"riar Üzere tel:lıf iidz!rlar. Genel r)lji

)r.

ü\ı^a\^- Clr,,

ı,, (urulı,'rıca,verilecek maaş

o<1go^-^



kesimi cezası 1 bı-) ila 180{ vüz seksen} Vevmive arası , gecici sürev| revden
uza kla ırm3:ez;ıjı 180{vüz seksen } üne kıda r olabilir

MADDE 32 - şUliE KURULMASı, ŞUBELERiN ainı-rşrİniı.ıvırsi
VEYA KAPATILMAS|:

Genel Yönetim (uıulu, ana tüzük hükünıleıine uyg,Jn olarak ihtiyaç olan
yerlerde yeni 5uı-ıc:|er açabiıir. Genel Yöneiırn Kurulu, yeni açılan şubelerin
organları teşekkül edinceye, şubenin ilk genel kurul ve seçim tarihine kadar
işlemleri yürütmek ve subeyi temsil etmek üze!.e. Pecici Ve müteşebbis
ydnetinı kuruıu aıirmaya, ataı|anlara ödeılrılesl tseİeKen ücret _Ve diğer sosyal
hal<]ı,iı !ı -. irlt,ıT,ı,vi yetkilidir.

iht;vaca g5.e me /:ut şubel.:riı-ı b;rleş,İi:;lnic s ! ,ıı:!a !:ı;:atılııasl Gene! t\4erkez
Gene! Kurı.:1 l<ar-. :ı,rla y,ai;ıııı Gencl Mei,|i,:,;: ieıte| |.urı-ılu'nca yeti verilmesi
halinde, şube!e.'r biı,leştirilm asi vel,a kapatılnrasına işlemler., Genel Yönetim
Kıı rtı|,ı'nca vanı!.r

a

a

MADDE 33
ESASLARl:

-. 9l lFE GEllE[ KURUIUNUN ÇAtlŞMA USUL ve

Şu[-,ıe Genel Kıı.,u, şuL"i;irı eıı yuksek Rdia; ü,ga,lıJır, §ube ,3eııel Kurulu
oiağan o|aı aı Jilr,. yılda b,r toplaıııı .

Şubo Genel jl,.ır.,|.,, Şı,lıer,iıı i:ı,aliyettı: [;ı;,ı;ı,J,ğu nıahaide., Gene'Yönetim
!]ırı:iu k;ı,;, ' 7a.::l t. i-C!rir.,, yupı!r.ı: ja,ı, j:.ıbu jeıı.:l lr.uru! ıı-ıpJantısı
. e: ı]amaz. Genel Yönetim Kurulunca tespit edilerek bildirilen yer, gün ve
saat dtşlnda yapllaİı Ş.b! GerieI Kuı -ljıı: gcçersiııJlı,. [lu durumda, Genel
YÖl':t',n Iluı'. _ ,,3y,;1 ,,,..ıı ıvlı_ıJ;re;:ıği ' ;."e,- ; ı,,:,''ınıİırı yasaI ve idari
i;le rler ,,:- ı;,: ;:i.ıii:,:ı_,|ı ıiı;_"lij,|e, Şı:be Gcı,el l(uru]u yenilenir. Genel
Yönetim l(i r:. uııun kara:ıııa uygun olaral: Şu5e Genel Ktırulunun toplanması
ı;iıı y:pılıı,,a,. ,l: 9i:.il !;luir:lııii-., }uuc ıı_iı,, -.ılı jluü..]l!nLi] :arnarıında
,r-:p: .:,,aır.-::i ...: ,;j,,-l.jJ,Lc.ie b;:ai;,r..;:, |ı.,.iiııe" .,7ı ı .ı.ule goıe işlem

a

a

a Şu|^ Ger:ı! |( i

[ ı,ı1 ,l_ı'qgr. ..,,; 
,

Cetr:geler:n iit'.:

,]l Y.-iıaİlİ_ i' .llılıc: .:'::" Şı,be Yönetim
D9natlelne (,ı,tıItı'ı-ir lıa::l.ı, üyı:!erin veya
talehi vr: Gıır ^' yönetirn kurulu toplantıslnln

29
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ikrsinin
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a

gÜn.lemİ, Ve!'i, ı''1,]ü vr] s.- ]ti en az oıı hes c,:.n Önce lıir ,.;2r, ;1" yetkili seçim
kurulu başkanlığına bildirilir- Olağanüstü Şube Genel Kuru| toplantılarında
sad ece gü n d e m.! ı: b e l i ni l e n 61 36 6 g I g r gö r _i ş ü l ü r.

Şube Genel Kurı.ı|u, ürıe savısının 100'cıen az olması halinde üyelerle, üye
sayıs|nın 100'den fazla olması halinde delegelerle toplanır. Şube Yönetim
Kurulu, Şube D.ı:etlenıe Kurlu ve Şube t) siplin l(ı.ırulu asıl üyeleri, Şube
Gentıl Kurıılı-,,ıa ıı,legc clı.ak katı|ırla;.

Sendika seçimle,i seçim ve dele5e seçim yönetmeliğine göre yapılır ve
uygulanır. 6. (anuna ana tüzüğe, Genel Ktırul kararına, ilgili yönetmeliğe
,,,e Genel \'ö,retiın Kı.,:,ul,.ı lıaraı.larıfr.: ?!.l(ır! \,e,,.a i.,s-.l5ij; şekilde Vapılan
ciele ge set iıııleri G ?,1üül Ya.etim K,_ıru|ı.ı k;ırııi,;i,!,ı,7enilenir.

Gene| Merkez ı'jenel (urlu için uygulanan tc,plantı usul ve esasları Şube
Genel Ku rulu ıcinde uvgtlianl!,,

Genel Merrez G,:ııel Kıırul Delegeleri, Şub€ler Genel Kurulunda Ana Tüzükte
üye

]arna}a '1ar kaz.:rıan geıcek ve tüzeı (i!.,]:l,i:] aı-asındaıı her türlü üyelik

hl.ikİnıler "i ü 
,ilne g.rirrr,ış oImak şarıll,ıa aş-:ğıda acıklanan

ı 17 iır: ,ı ıriıj€ ılı] ;;ıklanoığı üzere Şube Genel Kurullarınca
belir|erıecç,k de!e,.3rl sayıs, 134 delegeyi geçerney,ei:eğin den, Önce|ikle
her şubevc (1) hir delegelik r'eriIir. 8u pay|;ştııınaCan sonra, her

şubeııiı, ;ıl,aıacağ, oel:ge sayısı, t<ıplaııı üye saVı5ır,ı(ı 17 inci maddede
sayı,en ,: İc, i-io3ye telileıü ,).İ, ]LIe;e .,:y|5,:i,ıl tcp.aıııırıın, 150
(!eitj;-.c,]l ,,L:.,,|,li1,1i.; yi..: ı,.ıaıı dcit:;;,.;ıı,]jil]:i !.iı|]|:l,t,k belirlenir.

- }]er 9.,Je ıı l:.; ,J1.:,g.j 1;,oçe teğ, .:, Şt|bs]r.ın t]ı:,el Kurulundaıı {3) üç ay
1ıı,ı i,.,r.| \r'tcrl,eıe bilcirilm ş ı],,ı s;,,ı.: ne Jjr. Cenel lIerkez
Yönetü,n K ııuiı t,rı -,fıııCai- te5pii rr.]i e-.'r Şu!ıc Genel 11urııiuna (1) bir
;ıy kala Ct,,,,,l 1.4:ıkezçe Şı.,beyt,hildiı,:'!r. P^l:nı: i;|ı:ıi sonucu en fazla
kijsıııa.i hı,lı_;,:r,laiıiaın h;şlanıak i'ı:,-e 5ı-beIı_.r:, birer delege daha
olmak üz:--. bölijştürülür. Bu tıö|ı;şiinıden sonrada eksik delege
Kalır:]a. iş t . 6jKsi( ı_'ı,cge sayısı g1, ;9k ııy;_,i şuLpı€fu]en başlayarak her
şıbe;. Liı.,, dcIii.ı:l.ii J;,;ı,t ıt:ı le ,el jt,.cge iJrI. sjtısı tanıanilanIr.

|ler Şıı|.:e,.;eı,,el j<ıı:,-,luıı,ja. Geıır:| ]iı,.,ı,lı i6"ı1 1|ıı.{iğ1 '|arihteki aidat
ödeyen s,. l:,e ,a\,5ınIn arahtar ]i,,e sa,,,çına bı|iinerek bulunacak
:ia_vın!n %:)(' si faz.as, UaCa. Sendikı. ı,iene [_aet-Lel l(urul de|egesi gizli
o,/i;ı:jeç,,|,, lS btı ırei,-.85lı]r. ııer ŞiJbe i:ten,)I KııItıit:nJ kaclar geıçen süre
';5l]: !f,del,-;,Ilr,a,ı l j,1.1, ij1.,1l6,; ,];,_ -.J: i'. .,ji: , ıı, , a,_,ieı]tı|eridir,

a

a

a

a|

a Şube Y<ırıerım. IJe,letlm Ve Dislplin (uruiiarına seÇllenler aynl zamanda

'ena l 1.4.f]:ez Ge,]e'!t,ırtIl Ü.ıe!iğl11;. .'] saçı|e!]i|ırl,:r

,,-.€i j.,:,ji cil(,!8t,eri .)l.]l)e Jell1]! ,i.;uJunca v,apılan

t.uaır

. \/le ri e

fu,q
9r

S4--,



seçirnlerde !]n fazl6 a.ıv alıs s|rasına Bra |e siraıanır ve asıl-yedek olarak
ayrl grupla( nalinde §dster iıınezler. 5eçirnlere listeler halinde girildiyse
Ve aynl l ,,tt]dC," : şi: oy al.ınlal- ,a1,1,,i Ilstec _)ki slralarlna göre
5ıI?laa,,-ı.. Farkiı lıstqierrleıı v(,,\/A i:;,mı, ,:aiı, ı;ız oiarak girenlerden
eşit oy alill]lar va,;a ilçe Seçim Kurulu (araflridan Genel Kurul üyeleri
onüııü_. \|,a çe (.ı,.-,; /ap,|ıı v€ :;atıL,Lu jLıçi,n Iuta-ıağına yazılır. İlçe
Seçifi1 K," -1ılı ta!,a|f.ilaian kura ü]jek, ,,' ,r,,3p|]m;]zsa bu kura çekimini
i,İcIlie.'.'J .,tir,-.' ı.lı,ı:l,.I ya.]i,.,.

n/lert:: a ,ı,.:. ;1,;] ı.ıra katıi-ı:ık -,,r .:nelc.i , tı.,citi Şııhe Genel
(g111ll3ı ;.,ı taır, -.ıi:nrnas!ndaı- sa|.i] ,.!: \.,,"ke] Genel Kırrı,ılunun
yapı1.1(_a,ğı ,: ı-iııreıı i_,rı,:eki aytn b'-! l "l.a.i.,le ;ıı.!aı o;e;eı.ı üve sayısı ve
!ılbrı Ce' l K'ır İ,.-," :e;'t1 t1113a;,il: :lr::],,I a1-1t|,i:-: oı/ sjra:-ı esas
3l11;ı16,. ıı,ı|z2lılıa !t a|_6sail|a_.na,,ıı :;,-le \'!-_,-' -z yajnetim ııe [\4erkez
n^n{:rl.ii1 , | ._.r 

_üI , -ısi .1ı,.;!91illilı :. ü.r. r.-ı, lıarı;..7,e beIiı|eniı

-r^sait 9dilj,r ;le,rı:,; .,ceı heri.aıg l)ir ırö(|Anl9 "J^!egelikteı diişmüş
çl3n|21!: deIese!;.(ten avr|lanl3rln Y?:ine,'giIi Su|:e GeneI Kılrul qgç;m

tutale[:l:r,,ci]ki ü)v iir-;slna Pör:.,a:. -,],.

a Seçil."n oı.lr?eleı. riIalıare kapsarr,ı,.r-{ı b .l||ra 1 şubeoen ayrılıp başka
5iı. . _ıhl: k:,n.iaiT i^cii(ine qireı lei ir: \.en, sliL€ GeneI Kurulunda
de|elı;: :e ar \,,ın]lır:aya kaıiaı, e5ii 1ı,..ıe ,:ieıegeliğini korurlar.
lj"bı,|ı. . ]a l, -. -- : lğ':.i,i ";';.i,._ ,l,ı,ı_|'i,, , :ı'ilIi ı,-5,anlartnca
,a1:"',-i;'; :..i, ı"]! ;i,ıg"i 

;1...,;}.,-, .tl!ı,, ',,!:ı:ı,i, ı- ı.; ;i! _],;i,, tl,:lrj5;6, 1,51;

:.]ı.ıhtı:ııı. l t.l r'ı-,,,,i i: ; :.l,,!1,€.] .,ı 
; ;ı.i 

,,ııı,|ır;-:ya, iJd?r eski şubenin
Je]e_?€iiii, i k3rı,:, :Ierhaı,:ı bi, ı^l^ ı^]: l:ı ,.li ; ;"ı,ıli},!e isini bırakmış
,:li_.'ı:rl,:.;t,ll1 lla,;,,;'ğ-. ;ii':ı:l;-ii;; .,l b:,.;i..: ,.i; ;llı-.'xn1 5el:nlediği
:;iilp-., .."., t:-_L. ]' "-,",_,|ıü,,r];ı ].]ı:i . -ı(, 1..] ]i,,;,.- ,,,;ı,ilııc::;a kadar
';iııe .;.e!eg,,i 2,,'.ıi ı :,_:ı

MADDE 34 _ ctİııt Arrlfj l{l,,!nl.!,.ı.lf\.,lılf §rintı/ t,ll YEl,ı(iı_ERi:

Şube Genel Kuı" ı|un:. n L,, ]1ıa;,,ir.,rı,,s,,,ctkilo-i f |, - la.r,|ı.

a Organl;,ıı ııc'-

ŞUbe Y inet - Kı,",lt ,ı^ ("!,c DoiıAtlo - (j L'ıj |,lt| "ı;r r!arın,ı 1ıöriişiilmesi.

Şube Yin9+,,, lıi,,,|ı ,,e Ç||b,- ^-;r.."Io-1,. ı. ,, ,|, -,_ı,, ı|,ıraç,

a

a

ıa

a

Ger,e| iııler|:.z.''; ,-]l K,.-l ll -3;iaı!la.rl,

delege l_-ı ,

]ı,i ;F',,,l]|.riİ .;,: .,,.1 s1..,çj- ygdek

ı,.-,ı"l:,;iıs, başkaMevzuı'.--].]a
oıga||a blr_ .. . ;,

W\f6,,"/-
§ı,-.rl Cy"7

d4,

tp!^^



a

a

a

a

Şube G,:ne |:,ıı_]] , ,1,1,|, -,ı ;li ı'_ıı; \ -!|, , , . (t ,.

MADDE 35

eöRrvı-rni:

a Teşekkül Etrnes!;

Sııb..
,;ok 5

şLltI VÖı'tETİM KURuLı.JNUı.l TEŞEKKÜLÜ VE

, - rr iryt [',t"]]llt

] "] . j.l ,;;,-,-,]

hiri Ştjb,] llrık. rt ^|n^ai.- i]:eıre en az 3 (üç) en

:,:1,.:Kk ,l rti,.

Şlıh,l '', -, ],ı i, "..',., j,,,,,'j,:,: 1 _ ..,,-.,a ,ciiı ,iı:!egc:|eı iai.asından
serocst, e;lt, gizi, oy, ;çık Jaylnl Ve \.ol(ui]) esaslfıa gÖro seçilir.

şuLe ua,,:, ,ı,.ıı..:l ,:re vay.] 0ell:i]:)i i,iııı.,;;,ll,:iın, Şü.,be Başkanı Veya

5ube /L,r],.Llıİl ,i. "ılu i.ıi,t:iiğlne arıa7 oiar-ıiını+:ıeı ı 'iuoe Genel Kurulu
üye vey,a .ıelegeierlnoen en az De§İe h,rınin rekIifi iIe oıur.

Adavlar )ıihe Başxaırı veya ŞtıJe '"rıııelırn Kı,ıulu üyesi adayı olarak
5e(:ı Y'a il,,5rier.

5tı!A 9işr?nı, tpk._"reapıi adayi,l.e:asın;] gör3 seriii.. t)i8er Yonetim-
itlr,Il. i, ,1.i, ,-.,,t |.l ,.l.üı ı'ı ,,.,_,lif',.ıt .ı j61 r_i;lx13r ;ı.;.sından
;eç,iir ;t.,. j ijaŞ!:j-, ,l3 ,.jirjll.tc j...-._ \'..,-:t.,-,, Ki.ü,u,1] asıl üye saylsı

a

\!.'ç'i(| ü |Vt_ 1, ır'i ] s; ,/,)|;Ii ,,/9 :. i l\ a

Gerıel ı c. ,t-tirn ,{urulıı, şubelerir l,v{,j savll-ii,lna 6Jre, şube yÖnetim

t,;Jı-')a .., _| -ll

çiıı d e ı,al-ıa r.

,J()il - ı

'lııl1,1ı;.r

\a[:.riı]
:lr .,I

lı. c)(,(ü\/ ,)i,,.,;,i_.i1 _ ]-e,in |?li t:ii::F eden bir ay

Şube '/i:n :ıliın '.,'.liulu'İldn Görev ve Yetkıleİi;

,,,i,:ı, , aja_)ır,ını iii;,,ı, ,.,ılı;|.,,,,,,,,-1,,111 ,[,. y<ık;si ti5hilinde
,[.ai.-", l.:-,.a |),ıi!t,. 1 ,e ı.ı5L,iiia1. ı,.8ı.ırı olarak

.'2l.ıak ",.i,:.lrllaı] il, |ı | ., ı: i' j ,, . :: r;a . |ı t-ireı, örneklerini,
;!, ' ',l i| |:,ı ,. ; , . .,, .ii,,j , .,ı, ,,.,!;,:, ..deı .ıyın en

, k; d, , , ,cııie ,ı_-|: ,ı, ı, ı ; . :,l ia]ı ı-zı._ı,e Genel Merkeze
gön de rrıı,-t

.ılı. i,l,,,,i ,i1.16 1l1;:ı ,i .ııı_i.-,r_.al l];| |(rl1 ] lAt) ], Ii 1t, lrnlIrlanıak, Şube
,l:jeıı,.,i , ı, . ,.,ı,ı, (-,,l l:i /lrr,ı,rllr-r .,,_ rtlill'ttt,ıı kar.],,ı ,.,i, yazılı bildiri
'iz..lif a l,i, --n ,./ 5l/il 1l3ğ;ni]crii t^( l]r]tlVa aağl,rY,;lk Genel Yönetim

eWGr

a

C,fu( N§NA
'\S"-.-



llı.ırı,!,,',,ı,

lrl

l,ıraı ı.a ı-,7g;n olai,ak, S_ be Gcnel K., ulunun yapılması
:;,ın. iı r ] val-,ıı:-k

,,|( ,.,., .ü,*,_ ,ı,ıu!t |< ,.l:, ,, .', ıı,,: i,;yıt ecmek, üye kayıt ve

ceKllnıe blioIrlmlerini sı-ıresı lçerlsinde 8enel merkeze

,Jöi5eı - ..3 j(t,, , -lali: ikjeı. , j |;.) i., . )i.ı.- ,( ı, !t.r]..ci L ilgilendiren

3elişmei€, l Iakip, kaVlt Ve genet n,erkeze bıldirmek

a !"ıL,:r ı, ,,

iıyeiılıie;-ı

göi ]e , r,.

o ._ıJ.J

şı,ıbrye '.ı: lil| 'i\ü rtttl 1-uj .ıC!rl 3rr ü -ıij:,. |, ,:,l:, ,ıi,;ıi rrl:]rcltelle görüş

".eyı ,,,,, .^,a ,ı,-,!ı]i-,: 9u..ti /i,. (rııı^'.^c'..|ıak Mahallinde
5ç;n ı ı.l :ın r,, ı, rnaya r, !rnı^ gl2.1 iı;nli,lcr|ro76. iı+ika! pttirmek

|.1ilr]:Ii,j_ ;ı:ı: ij,,,elilı ;_ ri;.-l ,i:;t.elı._ı,ı ı- 5.11d|1:;,,ı;ı

Ve tak,D e,:rnek,

|_Jif 1-:.,.,,)ı |i9pllı

l'n aCcİs l Fljlirnai

r ç,,] ].( l, ll,.l

k]lr. Ve 'foılu ıı tözIai,.ıesi K

ıereği",:e, ıiı.ıe eı 'n, .,enrlıi(aı/a
anunu'nun 18.inci

öülemesi gereken

.,ı,,,,,ka i,,esabına

:rinderilrnesini talep

Cemirbaş

i ,^-,.. ',.l|tl

!r,.:,- iıııı:-ııı:lıı, ,çiıı ıjtjııdt,t i(t,ı.I aı-:ıı)s., il(ıl, rrtııl.,.j h()s;i-,ıı,ıda.- ?n az

1: VJt,( , ] ,, xurı.lIı il ıesi:lın im:as, ,.ı, ]ekİ-A](. ]V.lnsIn harcama fazlası
,l:r ( .,r , l] " ,., ., ,iı :, _.a ı . .,| ... J,,:.il |i

l. ] 1|]

1,1j!lı|r I

i i] ,),,r-.|;,

,!t |'.,]j..l:l', Ve

1 , :,, -, ;-,öljılı.ti,](,,,?

.il,|b,:cl],t,l!ı,,_,r: l.araler, tlel,ı-,:i:

.utülıl]a j: ı ,./__ 111ı;l;,_f-.12:- -;nİ sa!',İıı ji:

Ana li,,:,j Gır,e' l(ıııl., küa,,Ii i:..

Vone-|I el l |9Io3 CıJi.enlenel,] koll\,ta

atJI( irj a , _'l ]'T'lc,ii in,

,,i.,ıldne uygr.Jr] olarak

i r,l1.*ir- turıı|u kararları ve

J isın ıjir narcama yapmamak,

] ar( i),i -
l€ |_a.\ r l

) .ı];I i I a r :| ı _.. .ı]]/e \/f iJi;,ı:.jniorari,. ,i\/.,ı|n olrnayan faaliyet
ı;. |ı ,1 . -ı:--j!i,

a -.,^.],|,.

qnrtJ,/|, T ü

. ,,,:_l İjI l' , ,l.,i,;, verııecek diğer

MADDE J6 -:i]!.l*,üj 'it|,l"iİl\!ıı'l,jfll,ri["'.ı,,,u t| ,J-1.1.1 iı,!ıli F::jAS[ARI:

a Şube Yc ,,:

u{rrr 9"rV

oiiııır

b*ıea,



a Şube Yönçı;', 11,,-ı.|,, ir6* tlaşkarıın rapo.ıu yeya .zinli olduğu ya da yurt
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Şube Yiineiirrı (ı ıt]i,ı ,(..ı ıı,li,:t,.ı :çık oı].ıı^,.ı iie aiı,. Şube Yönetim Kurulu
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,-,ılıı, .,)t- _]iı 5-]. j ı j. :ıı_ -.tı,ı..i;ı ile toplanır.
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olursa ı.-li,,. , :,,l" |..i;"c(, l.,,i]l. ;ın'1],1],l,,l ..ilj,l ;,;i)!i|r,i,ı5|rl;l geIrneyen
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olaıak ıi.;z .j'| -. :), l:,_ 1:ı.ı'iı,, l(ı:ı,,' ,i' ü_.,_i 
,i:]ı)!irt,\,3 nı]ıert)t3iz olarak

yine katllrrü: ] ,i, ,-,]i.,ta|l sa /I]ı!,. Genc \'öılıtirıı i,uı,;|!i'lla:] yerine yedek üye
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,'lVt'.,ı | :|, -, l.iriıı ,, ,,. ,ı,)'.,,

arT lrj olup her tü rlü

a Ş;:ı,' ı,,1,i,l. in[.ıl .ı!ili'd JJi ıji(ü',]lı '.,,.,,.,.,},i ii;,i]ka llcsablnda

|,ü -, J,,\., i r l : !?,l,. l,ıivı,l; ;iın faı,a;ını Çt,\r,€rndk ıjG l;jl.(iitllcnlek,
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hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır bulunmak üzere, ek mal bildirimi
vermek zorundadırlar. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin
8.maddesinde gösterilen mahiyet ve miktarlardaki malın iktisabı ile hak,
alacak veya gelir. sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli
değişiklik sayıhr.

Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu
üyeleri, görevlerinin devamı sırasında, sonu sıfır (O) ve beş (5) ile biten
yılların en geç Şubat ayl sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek
zorundad ırlar.

potansivelini. hizmet sereklerini ve diğer kosulları birlikie değerlendirmek
suretiyle, şube başkanının profesyonel clarak çallştırllmaslna Veya
profesyone!liğinin devamına karar verebilir. Bu halde, şube başkanına
ödenecek ücret, hakkaniyet kuraIlarına göre, Genel Yönetim Kurulu'nca
belirlenir. l(uruluş safhasında veya çalışnıaların ,yoğuıı oImaısı halinde,
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MADDE 50 - YOLIUKLAR VE UCRET KAYIPLAR!:

Genel Merkez Genel KuruIu toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu
organlarında görev|i olan üye veya delegelerin yol masrafları sendika
taraflndan ödenir.
Sendika veya şubelerin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurullarında görevli
üyelerin toplantılara katılmaları ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.
Sendikaca düzenIenen toplantılara çağrılan üyelerin yol masrafları sendikaca
karşılanır.

MADDE 52 - çEşİTtİ rıÜxÜrvıı-eR:

Genel Yönetim Kurulu, ana tüzükte adı 8eçen yönetmelikleri hazırlamaya,
uygulamaya ve gerektiğinde d eğişiklik yapmaya yetkilidir.
Sendika, Genel Başkan ile birlikte Genel Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi
birinin imzası ile kurumsal olarak borçlanabilir.

Genel YönetIm Kuruiu'r;ca, şube yöneticilerinin profesyonel olarak
çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayısı esas alınır.

Genel Yönetim Kurulu'nca, şube başkanının profesyonel olarak
çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayısının 100 olması
zorunludur. Şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayısının 100'den fazla olması
halinde, profesyonel o|arak çalıştırılacak şube yöneticisi sayısı Genel Yönetim
kurulunca belirlen ir.

Şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayısının 100'nin altında olması halinde Genel
Yönetim Kurulu, şubeye hağlı işyerlerinin özeIliklerini, coğrafi dağılımını,
şubenin sorumluluk alanında bulunan irotansiyel üyeliklerin gelisme
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yukarıdaka kayıtlara bağlı kalmaksızın, Genel Yönetim Kurulu belirleyeceği
süre boyunca, şube başkanı veya şube sekreterani geçici olarak çalıştırabilir.

Genel Yönetim Kurulu, sendika veya sendika şubelerinin yönetim kurulu
başkan ve üyeliklerinde görev yapmakta iken vefat edenlerin, hizmetleri ile
ekonomik ve sosyal durumlarını birlikte değerlendirmek suretiyle ve
çocuklarına veya diğer yasal mirasçılarına, sendika adına yardım bulunabilir.

Genel Yönetim Kurulu. sendikada ve şubelerde profesyonel olarak görev
yaparken vefat eden yöneticilerin varsa öğrenim gören çocuklarlna, öğrenim
süresince, miktarı Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenecek oranda karşılıksız
burs verir.

Üyelik aidatını maksatlı olarak her aV muntazam ödemevenler, sendikanın
sağlayacağı hak ve menfaatlerden istifade edemezler.

Ana tüzük hükümlerine göre üyelik aidatını ödemeyen üyeler, sendikanın
Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme
Kurulu, Genel Disiplin Kurulu ile şube organlarında görev alamazlar. Ancak,
üyelerin oy kullanma hakları saklıdır.

a

a

MADDE 52 _ DEI\IİRBAŞLARıN sATış VE TERKİNİNDEKİ Usut
VE ESASLAR:

Sendika, ana t,-izükte yazı!ı arnaç. ilke ve yetkilerinin gerçekleşmesi için taşınır
ve taştnmaz mal edinebilir. Genel Yönetim Kurulu, tahmini bütçe esaslarına
göre bu görevi yerine getirir.

Dem:rhaş eş\,anııı, kı,ıl!,aıılarnayaıak srı[:iide, ,/ıpra nıl|ş aIrıas|, ]naı,ımınIn
ekonomik olmaması, verimliliğinin azalması, hasar görmesi, kaybolması veya

çalınması ve bunun gibi durumlarda ilgililerce tutanak düzenlenir.
Düzenlenen tutanakta, demirbaş eşyanın terkin nedeni açıkça yazılır.
Tutanak, ilgili,er tarafıııoan Genel Yönetiın Kurulu'nun or;ayııa sunı.ılur Genel
Yönetinı Kı,rulu'nurı onayına ilişkin karar ile birlikte, der,,ıirbaş eşya kayıttan
düşülür.

Kay|ttan daişürülen demirlıaşların, demirbaş defterindeki sırasına gerekli
açtkJama yazılır.

kayıttan diiştırülen, ihtiyaç fazlası olana vrya kul|anılarn.ıyan demirbaşların
pazaı,lık veva ihale yolııvla satışları, Genel Yönetim Kurulu kararı ile vapılır.
Satıştan elde edilecek gelir, sendika hesabına gelir olarak kaydedilir.

Mülkiyeti sendikava ait olan, sendikanın vı: sendika şubelerinin kullanımında
bulunan araçlar, Genel Yönetim Kurulu kararı ile pazarlık veya ihale yoluyla
satılabilir. Satıştan elde edilen gelir, sendika hesabına gelir olarak kaydedilir.
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MADDE 53 - sENDıKANıN FESHı VE MALLAR|N DEVıRLERı:

sendika Genel Merkez Genel kurulu, sendikanın feshine karar verebilir. Genel
Merkez Genel Kuru|u tarafından sendikanın feshine karar verilebilmesi için,
ana tü2üğe göre Genel Merkez Genel Kuruluna katı|ma hakkına sahip olan
üye veya delegelerin en az salt çoğunluğun toplantıya katllmasl şarttlr. Bu
surette çoğunluk elde edilemezse, Genel tüerkez Genel Kurulu, kanuna
u\g(,"] ola,'iİ ıl,.ir cı ce ]ı tlllıl ]irtly'e ,j:ı ı- r:liii, [|u 'cl)ılrtdı, fesih
konusunun görüşülebilmesi için mevcut üye veya delegelerin üçte birinin
toplant/ya katılrr,ası şarttıı.

Fesih hakkında, hazır bu|unan üye veya del<:gelerin salt çcğunluğun oyu ile
karar a lın ır.

Sendika, Gen:l !\1erkez Genel Kııru|.,ı ka-a.ıyIa fısih ediIdi,ii ,reya feshine
karar verildiği takdirde, fesih- infisah ve kapatma halinde Sendikanın malları
hakkında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşınesi Kar ıınu'nıın ilgili hükümleri
uyguIan lr.

MADDE !-ı4 - FıÜKiiM BtJtUNı/IAYAF] }lt,sıJStAR

işbu ]ii4tlq.__ha!k,ndr hijki.ım bulun h,,ısı.ısla ı,la SenCikala ı Ve Toplu is
Sözl es! }(anunu'nun Dernekler kanunu Medeni kanun ve di er il ili mevzuat
hükümleri uYg!ıb_aL

MADDE i::5 _ sEuniK,Ai,|l1,1 (URuCUL AP]l

Sendika kur,ıcu'arintt,ı ]s;mIeri va-.ü:u§eabj a rr9§e 3 d,ffg!iç].Jl)] i tıL

a

a

a

L

2.

3.

4.

5.

t\roA"& <s"llgr.ıo_ııJ gJşct^ sü 
^J,".1 

İ.5\J tQr*^^) . I

teJ (€;İ ).\ö§,v.\ür,tr\ (.--,^\"nr(,ıL "ıto,ı 1"..at\ luı,vilr1

Şoay AELI - T"lF"ı .ftv4o/ , 
/,1o"/ ak //: /L , / ıııı-+ı

/r,l/}n/r B,ısq4<ı ı-)Yı.al"l .1+"İ} 
;,' ,1,Y;} iı/,ı:fu"ıa,

//-:,u//b ıJ2ıı<ı _ 7;;;,r;; İj a*U dğ2[-,d:za /,/,,1

Nd*il S^"/\

45



u. ,!ud Ju/ı,/- /'*İ, //,a_,g//-U" Cı aL,7,/ı1"&n

,. G,,,tro,, ş>aafl|ı) İa ; ılı fu, ,oJ"a/- x*" il,4,

ük|,xl/ Ç""rv^ &/^7

46

Ş;.


