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vERELDE çALIşANLAR snıvoixası axı rüzüĞü

Sendikının Adı, Krsı Adı, Genel Merkezi ve Adresi
Mıdde 1- (1) Sendikanın adı, Yerelde Çahşarı İşçiler Sendikası; krsa adı, Çalış-Sen'dir.
(2) Sendikanın Genel Merkezi İstanbul'da olup adresi, Ceüzlik Mahallesi Mor Siimbül Sokak Nail
İşhanı No: 2/l 1 Bakırköy İstanbul'dıır.
(3) Sendika Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğine
Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendikının Fııliyet Alını ve Yetkileri
Mıdde 2- (1) Çalış-Sen, Serıdikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4.maddesi gereğince, kanun
eki (1) sayıh cetvelde gösterilen 20 sıra numaralı Genel İşler işkolunda kuruludur. işçilerin meslek,
kariyer, yaptığı himıetin niteliği vb. aynmı ile asıl iş ve yardımcı iş aynmı olmaksızn tiirn işleri ve
iŞYerlerini, belediye teşebbüsü, belediye iştiraki, belediye işletrnesi ve belediye şirketi çahşanlannı
kapsar.
(2) Çalış-Sen, Ti.irkiye çapında faaliyet gösterir.
(3) Çalış-Sen, kaynağınr hukuktan alan her tiiırlü hak ve yetkiyi kullanrr.

sendikının Amıcı ve Hedefleri
Madde 3- (1) ÇalıŞ-Sen, üyelerinin ortak ekonomik, sosya!, kiiltiirel, mesleki hak ve çıkarlannrn
korunması ile geliŞtirilmesi; Tiirkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasası'nda ifadesini bulan
Atati.irkÇü, demokatik, laik ve sosyal hııkuk devleti ilkelerinden ödiin vermeksizin, milli ve manevi
değerlere saYgılı kalarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma banşının kurulması ile dil, din,
ırk, rerık, cinsiYet, siYasi di§tince, felsefi inanç, mezhç, aıgel ve meslek farkı gözetrneksizin bütiin
üyeler arasında amaçlan doğrulfusıında birlik ve dayanışmayı geliştirme u.".rrı t"şr..
(2) ÇalıŞ-Sen, üYelerinin söz ve karar sahibi olduğu, işyerlerini ternel alan örgtitlenme modelini
amaçlar.
(3) ÇalıŞ-Sen bilimsel düŞiince ve davranış kurallannı işçilerin mücadelesinde etkin bir araç olarak
kullanmaYı hedefler. Çahş-Sen karar|ann alrnmasında tartışma, eleştiri-özeleştiri ve ikna
yönternlerini en demokatik biçimde yaşama geçirilmesini savıınur.
(4) ÇalıŞ-Sen üke genelinde sendikal birliğin sağlanmasrnı amaçlar. Bu amaçlar doğrulfusunda
sendikal faaliyette bulunur.
(6) ÇalıŞ-Sen üYelerinin ve çalışanlann mesleki bilgi ve becerilerinin artnlması, işyerlerinde
verimliliğin yİikseltilmesi, dolayısıyla görülen hizınetin kalitesinin de yiikseltilmesi için çalışmaya
önern verir.
(7) ÇahŞ-Sen üYelerinin dayanrşma bilincini geliştirmek ve çalışarıların ortak sorunlannrn giziirne
kawŞturulmasl iÇin gereken her tiirlü yayın, konferans, okul, seminer, eğitim vb. açıp organize etrnek
ve her değerli kişi ve kurumla bu yolda yardımlaşmaya girmeyi hedefler.
(8) ÇalıŞ-Saı ÇalıŞma haYatı ile ilgili mevzuatın çağdaş ve evrensel standartlaıa uygun hale
getirilmesine çalışır.
(9) Çalş-Serı ewensel hukukun, İnsaıı Haklan Sözleşmesi, ILo Sözleşmeleri, Avnıpa Insan Haklan
Sözleşmesi ve Avnıpa Sosyal Şartı ile başta Anayasa olmak iieere iç hukuk diizenlernelerinde yer
verilerı değer ve ilkelerin esas alınmasını sağlamak için hukukıııı sağladığ hak ve yetkilere dayarıarak
her tiirlü mücadelel verir ve üyelerine bu kapsamda hukuki ve
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Sendikanın Tüzüğü ve Değiştirilmesi
Mıdde 4- (1) Sendikanrn faaliyet alaırlan, ıımacı, zorunlu organlan, seçimler ve seçilenlerin
güvenceleri, mali ve sosyal haklan, gelir ve giderleri, üyelerle ilgili iş ve işlemleri gene1 itibariyle bu
tiizi.ikte belirtilir. Sendika organlan ve üyeleri, iş ve işlemlerinde tiizüğe uygun hareket etrnekle
Yiihimlüdilrler. Tiieiikte hiikiim bulunmayan konularda, ilgili kanuna ve tiızüğe aykın olmamak ve
lafzına ve ruhuna uygun olmak şartıyla yetkili kurul ve organlar tarafindarı verilen kararlara göre
işlem tesis edilir.
(2) Tilziik değiŞiktiği, fesih, birleşme, katılm4 üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu
olm4 iist kuruluŞlara ve uluslararasr kııruluşlara üyelik ile üyelikterı çekilme h6|lerinde karar yeter
sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

sendikanrn Görev ve yetkileri
Mıdde 5- (1) Sendika; Anayasa, kanunlar ve Ttirkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası
sözleŞme ve şartlar ile üye devlet konumundaki uluslararası kurumlann/kuruluşların
statiilerinde/mevzuatlannda belirtilen hak ve yetkilere dayanarak, üyelerin görevlilerinin ekonomik,
mali, sosYal ve özliik haklan ile menfaatlerini, çalışma şartlann, demokatik ve kiiltiirel haklannı
adalet, eŞitlik, saYgın iş ve insan onuruna yaraşır çalışma hayai ilkeleri doğrultusunda korumak,
geliştirmek, değiştirmek hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapar.
(2) Sendika ye*ili sendika sıfahyla sahip olunan yetkiler d6hil olmak iizere ilgili mevzuatlarda
serıdikaYa verilen yetkileri kullarırr. Anayasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden doğan diğer
görev ve yetkilerini yerine getirir. Bu amaçla;
a) sendikanın faaliyet gösterdiği işkoluna giraı işyerlerinde örgülenir ve bunlara bağlı

işyerlerindeki işçileri üye kaydetneye yönelik örgütleııme faaliyetlerini yiirüttir.
b) İŞkolu kaPsamında örgütlerıme faaliyetlerini, toplu sözleşme görüşmelerini yiirütiir ve toplu

sözleŞme imzalaı. Toplu sözleşrne görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde
uyuşmazlığın gizümü için Hakern Kurulu'na başvurur.

c) ToPlu södeşmenin uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklann giderilmesi için gerekli idari ve
yargısal başvurulan yapar.

d) Çalışma hayatınd4 mevzuatt4 toplu sözleşmelerde, idari iş ve işlemlerde ortaya çıkan
hususlard4 sendika ti.izel kişiliğini ternsilen davaya ve husumete ehil/taraf olur, bu kapsamdaki
davalan takiP eder; idareyle yaşadığı ihtilaflarında, ortak hak ve merıfaatlerinin izlenmesinde
veYa hukuki Yardım gerekliliğinin ortaya çıkması hallerinde üyelerini veya mirasçılannı, her
düzeYde ve derecedeki yönetim ve yargı organlan nezdinde ternsil eder veya ettirir, bu kapsamda
üyeyi temsilen dava açar ve bu nedenle açılan davalarda üyeyi teınsilen taraf olur.

e) TükiYe Ya da diğer ülkeIerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olmak,
üYel'ikten aYnlmak, ilgili mevzuaundaki hiikümlere uygun olarak uluslararasr kuruluşlaı kurma
Yetkisini kullanrr. Sendikal faaliyetlere ve örgütlere yönelik olanlar yanrnda sendikanın ilğ, etki
ve Yetki alanına iliŞkin konulardaki ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlara ve toplantılara
gerektiğinde ternsilci gönderir.

f) Kongre, konferans, parıel, semineı, çalıştay, kurs vb. eğitim-kiiltiir faaliyetlerini gerçekleştirir.
g) ÜYelerin ve ailelerinin yararlanmasrna öncelik vermek kaydıyla her tiirlü tesisi kurar veya inşa

eder, kurulmasına veya inşasına yardımcı olur, bunlan işletir veya işlettirir. Bu amaçla iktisadi
işletme kurar, işletir veya işlettirir.

h) ÜYelerinin ve toplumun ktiltiirel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kiitiiphane, kitabevi,
basımevi, radyo, televizyon vb. kurar ve işletir. kitap, broşfu, bülten vb. siireli ve siiresiz ya
çıkanr.

) Amaç ve görevlerinin gerektiği taşırur ve taşlnmaz mal edinir.
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j) Anayasa Mahkernesine, idari ve adli yargı organlarına; sendikal örgütlenmeye ilişkin mevzuatla
ilgili yasal başıurulan yapar. Kendi veya üyeleri adına Anayasa Mahkernesi'ne ve AİHM'ye
bireysel başvuru yapar.

ixixciBöLüM
trynı,İr

Sendikaya Üye Olıbilecekler
Madde 6 - (1) Tiizüğiin 2. maddesinde belirlenen işkolunda çalışanlar sendikaya üye olabilir.

Sendikayı Üye Olmı
Madde 7- (l) 6356 Sayılı Kanun htikümlerine göre işçi sayıları ve Gerıel İşler işkolunda çahşan l5
yaşını bitirmiş işçiler sendikaya üye olabilirler. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik
başvuru sisteınine e-Devlet kapısı iizerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Sendika Genel
Yönetim Kurulu karan ile e-Devlet Kapısı iizerinden kazaıulır. Üyeliğin başlangıç tarihi genel
yönetim kurulu tarafından üyelik başıurusunıuı e-devlet kapısı iizerinden kabul edildiği tarihtir.
Sendika Gerıel Yönetim Kurulu bu yetkisini, faaliyet alanlanndaki işçilerle ilgili olaıak şube yönetim
kurullanna dewedebilir. Üyelik başvurusu, sendika tarafindan otuz (30) gi.in içinde reddedilmediği
takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

(2) Birden çok sendikaya üye olunaınaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler
geçersizdir.

Sendika Uyelik ve Dayanışrna Aidatı
Madde 8- (1) Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık üyelik ve dayanışına aidatı. ,,bir günlük
çıplak ücreti" tutarındadır. Bu oranın değiştirilnıesinde Genel Kurul yetkilidir.

Uyelikten Çekilnıe ve Çıkırma
Madde 9- (l) Her üye, üyelikten serbestçe çekilebilir. Sendika üyeleri, e_Devlet kapısı i.izerinden
çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı i.izerinderı yapılan

çekilme bildirimi elektronik ortamda eşzamanlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakarılığı'na ve
Sendika'ya ulaşır. Çekilme sendikaya bildirim tarihinderı itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

Çekilenin bir aylık sii,re içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik bu siiııenin bitimi
tarihinde kazanılmış sayılır.
(2) "Sendikanın amaç ve prerısiplerine aykın davranışlarda bulunmak, sendikanrn tiiziiğiine,
yönetrneliklerine, gerıel kurul ve yönetim kurul kararlanna aykın dawanışlarda bulunmak, sendika
gelirlerini usuliine aykın olarak kerıdi veya başkalannın menfaatleri için kullaıımak, seııdika
hakkında veya sendika yönetim organlannda görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikAyet ve
bunlan tahkir veya tezyif edici beyanlarda bulunmak veya bu nitelikie sosyal medya paylaşımı
yapmak, serıdika hakkmda veya sendika yönetim organlannda görev alan üyelere karşı hakaret, iftira,
suç uydurm4 darp gibi suçlara konu eylernlerde bulunmak, sendika sırlannı açığa vurmak veya
sendikanın geleceğini tehlikeye düşiirecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda
bulunmak, sendika organlarınm çalışmalanru sekteye uğratacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
sendİka üyelerİnİ, sendİka orgarılanrun çalışmalanru sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna
teşvik veya tahrik etmek" gibi fiil ve haller, sendika üyeliğinden çıkanlmayı gerektirir.
(3) Sendika üyeliğinden çıkanlma karan Genel Kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı iizerinden
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakarılığı'na elektronik ortamda bildirilir ve çıkanlana yazı ile tebliğ
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edilir. Çıkanlma karanna karşı üye, kaıann tebliğinden itibarerı otuz (30) giin içinde mahkaneye
itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma karan kesinleşinceye kadar devam eder.

Üye[ğin Aslaya Ahnması
Mıdde 10- (1) Seııdika ve şube yönetim kurullanna seçilmesine bağlı olaıak aylıksız izinli sayılanlar
hariç olmak üere ayhksız izne aynlan üyelerin üyeliği, aylıksız izin siiresince askıya alınır. Üyeliği
askıya alınanlar; üyelik aidan ödemez ancak sendika üyelerinin yararlandığı diğer hiznetlerden
yararlanabilifler.
(2) Askere giderı üyelerin serıdikal hak ve ytikümlülfüleri askerlik siiresi sonuna kadar askrda kahr.

Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 11- (l) Sendika üyeliği; üyelikten çekilme, çıkanlma ve vefat hallerinde sona erer.

üçtıııcü BöLüM
SENDİKA ORGAI\ILARI VE GÖREVLERİ

Sendikının Organlan
Mıdde 12_ (1) Sendika zorunlu organlan şunlardır:
a) Gerıel Kurul,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,
c) Gerıel Merkez Denetlerne Kurulu,
d) Gerıel Merkez Disiplin Kıırulu.
(2) Genel Merkez Yönetim Kurulu karanyl4 zorunlu orgaırlann görev ve yetkilerini dewetmeınek
kaYdıYla istiŞari organlar kurulabilir. Bu kapsamda kurulan istişari organ_lann üyeleri, çalışma
alanlan, Şekil ve Şartlan ile diğer hususlar Yönetim Kırrulunca yi.iriirlüğe konulacak yönetrnelikle
belirlenir.

Genel Kurulun Oluşumu
Madde 13- (1) Genel kurul, sendikanın en üst ve en yetkili organdrr. Genel kurul; Genel Merkez
Yönetim Kurulu ve Geııel Merkez Denetlerne Krırulu üyeleri ile şube genel kurullanndan seçilerı
delegelerden oluşur. Genel kurul delege sayısı 300'diir.
a) Genel kurulun, Yönetim kurulu ve denetleıne kurulunun asil üyeleri hariç 300 üyesinin şube ve

ternsilciliklere dağılımı, aşağıdaki esaslara göre genel yönetim kıırulu tarafından gerçekleştirilir:
ToPlam aidatlı üye sayısının 300'e böliirımesi suretiyle'bir delegeliğe düşerı üye sayısı,,
belirlenir. ÜYe saYlsı, bir delegeliğe düşen üye sayısındaıı daha az olanlube ve temsilciliklere bir
delege verilir.

b) (a) berıdindeki iŞlem sorırasında kalan delegelikler, (a) bendi kapsamında delegelik verilen şubeve temsilcilikler haricindeki diğer şube ve ternsilciliklere dağıtılt. Bu işlemde, (a) bendi
kaPsamında kerıdilerine delegelik verilen şube ve temsilciliklerin üye sayılan toplam üye
saYısrndan düŞüli.ir. Kalan toplam üye sayısı, kaları delege sayısına böliinerek yeniden bir
delegeliğe düŞen üYe sayısı bulunur. (b) bendi kapsamında delegelik verilen şube ve ternsilcilikler
haricindeki diğer Şube ve temsilciliklerin aidatlı üye sayısı, yeniden belirlenerı bir delegeliğe
düşen üye sayısına böliirıerek bu şube ve tonsilciliklere düşen delege sayısı belirlenir,

c) Bu iŞlemlerde kesirler dikkate alınmaz. Bu işlem sonucunda artan delegelik olması halinde bu
delegelikler, bölme işlemi sonucunda en yfüsek kalana sahip şube ve ternsilciliklğrden
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d) ToPlam aidatlı üYe sayısırun belirlenmesinde Resrni Gazetede yayımlaırmş en son sayı, şube ve
teınsilciliklerin aidatlı üye sayısırun beliılenmesinde Resmi Gazetede yayımlaıımış en son sayıya
estu mutabakat metninde yer verilen sayı esas alrnır.

e) Genel Kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar, yönetim kurulu tarafından yiıriırlüğe
konulacak yönetrnelikle belirlerıir.

Genel Kurulun Toplınmı ve Çalışmı Şekli
Madde 14- (l) Sendika Genel Kurulu, dört (4) yılda bir olağarı toplanrr.
(2) Genel Kurula Çağn Yönetim kurulu tarafından yapı|ır. Üyeler; yönetim kurulu tarafından
toplanhnın yeri, ctiünü, saati, gtiınderni ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç onbeş (15) gün
iÇinde YaPllacak ikinci toplantının gtirıü, saati ve yeri ilk toplantıdan erı g"ç onb"ş (15) giiııı önce
sendikanm web sitesinde ilan edilmek veya bildirdikleri elektronik posta adresine veya iletişim
numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağnlır.
(3) Genel kurul giirıdeminde seçim olması halinde seçim kuruluna yazılı olarak bildirilir.
(4) Gerıel Kurul, yönetim kurulu tarafindan ilan edilen gifuı, saat ve yerde, genel kuıul üye
tamsaYlsınrn salt Çoğunluğuyla toplanr. İlk toplantının salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle
gerÇekleŞtirilememesi halinde ikinci toplaııhda salt çoğurıluk arıınmaz. Ancak bu toplantıya
katılanlann saYısr, gerıel kurul üye tam sayısınrn l/3'iinden az olarnaz. Genel Kurulun karar yeter
saYısı, gerıel kurul üYe tam saYısınln l /4'tinden az olmamak iizere, toplantıya katıları delege sayısının
salt çoğunluğudur. Zorunlu organların seçirninde oy çokluğu esas alınrr.
(5) İki genel kurul toplanhsı arasındaki dönerne ilişkin faaliyet ve hesap raporu, derıetlerne kurulu
veYa denetÇi raPoru ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, toplantı tarihinden erı az onbeş ( 15) giin
önce genel kurul delegelerine elektronik ortamda gönderilir ve intemet sitesinde iları edilir.
(6) ToPlantı iÇin Yeterli sayıya ulaşıldığının yoklama yapılarak tespit edilmesi halinde genel kurul,
gerıel baŞkaıı veYa gerıel başkanrn görevlendireceği bir genel başkan yardımcısı tarafindİr açılır.
(7) Genel Kurulu idare etrnek üere bir başkaıı, yeteri kadar başkan vekili ile kötip üyerrin görev
YaPacağı en az beŞ (5) en fazla ye.di (7) üyeden oluşan genel kurul başkanlık divanı oluşfurulur. Divan
baŞkanı ve üYeleri, genel kurul delegeleri ile gerıel kurula katılan misafirler arasından seçilebilir.
(8) Genel kurulda gtindemdeki maddeler görüşüliir. Ancak, gerıel kurul üye tam sayısınn en az
l/lo'u tarafindan yazılı olaıak teklif edilmesi ve genel kurulca kabul edilmesi kaydıyla giindeme konu
eklenebilir veya gi.inderndeıı konu çıkartılabilir.
(9) Orgarı-lann seÇimleri hariç olmak iizere bütiin Genel Kurul kararlan, açık oylama suretiyle alınır.
organlann seçimleri kapalı oy açık tasnifile yargı gözetiminde gerçekleştirilir.
(l0) Genel Kurulun görüŞme kararlan ile oylama neticeleri genel kurul kararlan tutanaklarla tespit
edilir. Tutanaklar genel kurul başkanlık divannca imza edilir.
(ll) Genel Kurul, toPlantı giindemindeki konular ile delegeler tarafından ileriye siirülecek teklif ve
dilekleri bir raPor halinde özetlemek tizere gerekli gördüğü komisyonları teşekkiil ettirebilir.
KomisYonlar raPorlannr hazırladıktan sonra genel kurula sunar. Komisyon kendi üyeleri arasında bir
başkarı ve raportör seçerek çalışmalanna devam eder. komisyonlann raporlan genel kurulda
görİlŞülüP karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara goıel kurul delegesi olmayanlar
seÇilernez. Ancak, komisyonlar liizum gördüğü takdirde konu ile ilgili oy hakkı olmayan uzrnaıı
alabilirler.
(12) Komisyon ve komi
oylama neticeleri genel
divanınca imza edilir.

syon üyeleri genel kurulca tespit edilir. Geııel kurulun görüşme kararlan ile
kurul kararları futarıaklarla tespit edilir. Bu tutanaklar genel kurul başkanlık
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Olağınüstii Genel Kurul
Madde 15- (1) Olağanüstii Gerıel Kurul;
a) Üye tam sayısınrn salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak şartıyla yönetim kurulu karanyla,
b) İlk ve son talç dilekçesi arasında en fazla yedi (7) gilrı bulunmak ve ayru gerekçeye dayalı olmak

kaydıyla genel kurul üye tamsayısının l/S'inin yazılı isteğiyle; en geç altmış (60) gtin içinde
toplanır.

(2) Olağanüstü genel kurulun; ilan edilmesinde, giindeminiı belirlerımesinde ve diğer hususlarda bu
maddede diieenlerımeyerı konularda tiizilğiln 14'inci maddesinde belirtilen toplantr usul ve esaslanna
uyulur.
(3) Olağanüstti genel kurulun giirıdemi, olağanüsti.i gerıel kurul karannr veren kurul kararı, delegelerin
başvurusu iizerine toplanma§ı halinde ise başvıırularda belirtilen gerekçeler dikkate alınmak ve genel
kurulun toplantıya çağnlmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla yönetim kurulunca belirlenir.
(4) Olağanüsttl genel kurul toplaııtısnrn aç masından sonra, zorurılu organların seçimi dihil olmak
iizere gtindem değişikliği teklif edilemez.
(5) Talep tarihi itibanyla olağan genel kurul toplarıtı tarihine altı (6) aydan az bir siire kalması hAlinde
olağanüstii genel kurula gidilemez; aııcak, isteğe konu olan hususlar olağan gerıel kurul giirıdernine
alınır.

Genel kurulun Görev ve yetkileri
Mıdde lG (l) Genel Kurul, ilgili mevzuatta ve tilzüğiin diğer maddelerinde genel kurul tarafından
yerine getirilmesi zorunlu olan görev ve yetkiler yanrnda,

a) Serıdika genel merkez zorunlu organlannı seçrnek,

b) Ttiztikte değişiklik yapmak, yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak
iizere ilgili makamlarca veya mahkernelerce düeltilmesi istenen tiizfü hfüiiırnlerinin
değiştirilmesi konusunda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

c) Yönetim kurulu faaliyet rapoıunu ve denetleıne kurulu raporlarıru görüşmek ve ibrasrna karar
vermek,

d) Yönetim kurulunca hazrlanan çalışma programı ve tümini bütçeyi gört§erek karara bağlamak,
e) Tiirkiye ya da diğer ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olmak veya

üyelikten aynlmak kararlannı vermek ya da bu neüden kuruluşlar kurmak, bu kuruluşlarla
ytirütiilecek ortak pğe ve çalışmalara ayni veya nakdi destek vermek, bu konular hakkında genel
yönetim kuruluna yetki vermek,

f) Gerıel kurul üye tam sayısınrn erı az 2ll'irın kabulü kaydıyla aynı işkolundaki bir sendikanın
sendikaya katılmasına ya da sendikanın bir başka sendikaya katılmasına karar vermek,

g) Sendikanın üyesi o|duğu ulusal sendikal üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini
seçmek, üyesi olunarı uluslararası serıdikal üst kuruluşlara gönderilecek delegeleri belirlemek
iizere genel yönetim kuruluna yetki vermek,

h) Genel merkez ve şube yöneticilerine öderıecek maaş ve diğer mali haklar ile tazrninatlan,
denetleıne ve disiplin kurullannda yer alanlann bu faaliyetlerine ilişkin tazninatlannı belirleınek
ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,

i) Serıdika tarafindaıı geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele, danrşmanlara ödenecek;
ücret, yolluk, yevmiye ve tamıinatlan ve diğer adlar altında yapılabilecek ödemelerden
hangilerinin yapılacağını ve miktannı belirleınek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,

j) Serıdika şubesi açrn4 şubeleri birleştirme veya kapatrna karan vermek; bu konularda yönetim
kuruluna yetki vermek,

k) Finarısal ve mali konularda her tiirlü işlemi yapabilmek için yönetim kuruluna yetki

o

i!,
1, il,[,lı,ı4 d

|\
Sayfa 6 / 15



Genel Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu
Mıdde 17- (1) Gerıel Merkez Yönetim Kurulu, sendikanrn gerıel kuruldan sonraki en yetkili karar ve
yiirütne orgaıııdır.
(2) Gerıel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, aday olan genel kurul delegeleri ya da genel kurul üye
tam saYrsınm en az 1/10'unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından gerıel kurul tarafiıdan seçilir.
(3) Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimi, serbest, eşit, ğzli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak
gerÇekleŞtirilir. Genel kurulda yapılacak seçimde seçilir. Yedi asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı
kadar yedek üye seçilir.
(4) Genel Merkez Yönetim Kurulu seçildiktğl soma yaptıklan ilk toplantıda Geırel Başkan seçer.
Gerıel BaŞkan tarafından Gene| başkan yardımcrlarınrn unvan dağılımı gerçekleştirilir. Genel Başkarı;
Genel Seketer, İdari Ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkaıı Yardmcısı, Eğitimden Sorumlu Gerıel
BaŞkan Yardımcısı, Örgiitlenmederı Sorumlu Genel Başkan Yardrmcısı, Basından Sorumlu Genel
BaŞkarı Yardımcısı, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardrmcısı şeklinde görev
dağılımı YaPar. Genel Başkarı, Genel Başkan Yardımcılannın görev dağılımı bir olağan dönemde bir
daha yapılamamak tizere bir defa daha değiştirebilir.
(5) Genel Merkez Yönetim Kıırulu üyelerinin bir veya birkaçınrn herhangi bir nedenle aynlması
halinde, Yedek üYelerden aldıklan en yiiksek oy sırasıyla asil üye olarak Yönetim Kuruluna
katılmalan isteniı.
(6) Genel Merkez yönetim kurulu seçimlerinde, birden faz|a aday olması durumunda en çok oyu
alan adaY seÇilmiş olur. Oylann eşitliği halinde, seçimi kazanarı aday ad çeknek suretiyle yapılacak
kurayla belirlerıir.
(7) Genel BaŞkarun herhangi bir nedenle görevinden aynlması halinde, genel başkantık görevini
vekileterı Genel Seketer tistlerıir. Çağnlması halinde yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk genel
Yönetim kurulu toPlanisınd4 Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı yeniden
yapılır.
(8) Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle işten aynlarılar ile farklı bir işkoluna giren
kuruma atananlann üyelikleri, sendika organlanndaki görevleri sona erer. Emekliye aynlanlann
sendika ve şube orgarılanndaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.
(9) Genel BaŞkan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile yedekten çağnlan yönetim kurulu
üyeleri, mal varhğı bildirirrılerini ilgili mevzuatına göre yapar.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çılışmı Şek|i
Madde lt- (1) Genel Merkez Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olağan toplanır. Bunun dışındaki
toPlantılar, gerıel başkanın çağnsı iizerine yapılır. Gerıel başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara
gerıel başkanıı belirleyeceği genel başkaıı yardımcısı başkarılık eder.
(2) Genel Merkez Yönetim Kurulu toplarıh yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğu; karar yeter
saYısı ise toPlantıYa katı|an üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, geııel başkanrn
katıldığı taraf çoğunluğu sağ|amış sayılır.
(3) Genel Merkez Yönetim Kurulu toplanhsının giindemi, diğer genel başkarı yardımcılannın
teklifleri de alınaıak genel başkan yardımcısı (genel sekreter) tarafindarı hazrrlanır ve genel başkarı
tarafindan onaYlanır. Kaıarlar, karar defterine yazılr ve toplantıya katılanlaı tarafındarı imza edilir.
kaıar defteri ile diğer belgeler genel başkan yardrmcrsı tarafindan muhafaza edilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 19- (1) Genel Merkez Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri
kullanır:
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a) Tilztiğü uygularnak ve gerekiiğinde yorumlanıak, değişiklik gerektiren hususlarda değişiklik
tekliflerini genel kurula sunmak,

b) Sendikanın çalışma programınr hazırlamak,
c) Toplu sözleşmeyle veya sosyal denge sözleşmeleriyle ilgili iş ve işlemleri yiirütrnek, toplu

sözleşme veya sosyal deııge sözleşmeleri sonucunda doğan uyuşmazlıklarda, uluşmazlık
konusuna ilişkin eylern plarılan hazırlamak ve uygulamak, uyuşmazlığın çalışanlann lehine
sonuçlanmasını sağlayacak işlemleri yapmak,

d) Menkul malların alımı ile genel kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak, motorlu taşıt ve
gayrimoıkul almak, satrnak, kiralamak, kiraya vermek, traınpa ve takas işlemlerini yerine
getirmek,

e) Sendika ve Şube Geııel Kurullarını toplarıtıya çağırmak; serıdika ve şube genel kuıullannrn
takürrılerini belirlemek ve genel kurullann bu takvime göre gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Yönetim Kurulu üyelerini, Serıdika velveya şube orgaıılannda görevli üyeleri ve sendika
üyelerini gerekli gördüğü hallerde Disiplin Kurulurıa sevk etmek, Disiplin Kuruluna sevk edilerı
üyelerin sendikal görevlerini soruşturma süresince tedbiren geçici olarak sendikal görevderı

uzaklaştırmak,
g) Genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açrnak, birleştirmek ve kapatınak; temsilcilik

açmak ve açılan temsilciliklere yetki verrnek,
h) Sendikaya üyelik başıurulanrun kabul veya reddine karar vermek, ilgili mevzuatına uygun

olması kaydıyla bu konuda şubelere yetki vermek, üyeliğin kesinleşmesini müteakip gerekli
bildirimleri yapmak

i) Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her tiirlü görev ve işlerini yapmak ve bu
yetkileri kullaıımak

Genel Başkan'ın Görev ve Yetkileri
Mıdde 20. (1) Sendikayı, yurt içinde ve dışında gerçek ve ttizel kişiler ile kurumlar katında ternsil
etrnek, sendika içinde uyumu ve diizeni sağlamak, Gerıel Kurul toplantrsmr açmak, Yönetim
Kurulu'na, Danışma Kurullan'na başkanlık etmektir.
(2) Genel Başkanın yokluğunda Genel Sekreter yukanda belirtilen görev ve yetkileri üstlenir.

Genel Merkez Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanma ve Çalışnı Şekli
Madde 21- (1) Gerıel Merkez Denetleıne Kurulu; geııel kurul taıafindan serbest, eşit, gizli oy, açık
tasnif esasma dayah olarak gerçekleştirilecek seçime dayalı olarak genel kurul delegeleri ya da genel

kurul üye tam sayısıntn ğı.v 1/1O'unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından seçilen "üç" kişiden
oluşur. Bu seçimde aynca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
(2) Genel Merkez Denetleıne Kurulu üyeleri kendi aralannda Başkan ve raportöI seçer. 3 Ayda bir
sendika genel merkezinde en az iki üyerrin katılımr ile top|anrr, 2 oy ile karar alır. Denetlerne

Kurulunda asil üyeliğinde eksilme olması halinde Yönetim Kurulu için belirlerıen hiikümler
uygulanr.
(3) Genel Merkez Derıetlerne Kurulu üyeleri her 3 ayda bir sendikanın idari ve mali yönden

derıetimini yapar, denetimlerini sendika merkezinde, sendikaya ait ewak ve defterler iizerinde yapar.

Denetime esas ewaklar sendika merkezi dışına çıkarılamaz. Deııetlerne Kurulu diizenlendiği denetim
raporunu Yönetim Kurulunun ilk toplantısına katılarak sunar.
(4) Genel Merkez Denetleıne Kurulu, şube derıetlerne kıırulu raporlannı inceler, Yönetim Kurulunun
talebi iizerine gerekli görüloı şube ile il temsilciliklerini idari ve mali yönden deııetl
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Genel Merkez Disiplin kurulunun oluşumu, Toplınmı ve Çahşmı Şekli ve Disiplin cezalan
Madde 22- (1) Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul delegeleri tarafindarı seçilerı 5
asil, 5 Yedek üYedeıı oluşw. Disiplin Kurulu, Genel Kuruldan sonra Yönetim Kurulunun çağnsı
iizerine en geç l5 giirı içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, bir başkan yaıdrmcısı, bir raportör
seÇer. Disiplin Kurulunda asil üyeliğinde eksilme olması halinde Yönetim Kurulu için belirlenen
htikiitnler uygulanrr.
(2) Genel Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulunca kendisine bildirilen üyeler
hakkmda kurul başkanın çağnsı üerine asil üyelerinin tam sayısrrırn salt çoğunluğu ile toplanıp
inceleme yapar. Yazılı savunma alınmak koşulu ile l (bir) ay içinde incelemesini tamamlar. Eğer
inceleme için bir ayhk silre yetrnez ise gerekçesini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek
suretiYle siiresini uzatabilir. Bu siire 3 (üç) ay geçemez. Karar yeter sayısı toplam üye sayısrnrn salt
Çoğunluğuduı, eşitlik halinde kurul başkanınm oy kullandığı taraf lehine karar verilir. Kurul üyeleri
kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Bu dıırumda aldıklan oy saylsrna göre sırasıyla yedek
üyeler göreve çağnlır.
(3) Bir fiil nedeniyle birderı fazla disiplin cezası verilernez. Tekerriir halinde bir üst disiplin cezası
uYgularur. Bir fiilin tekerrtire esas kabul edilebilmesi için, aynı genel kurul dönerni içerisinde
tekrarlanması gerekir.
(4) Somut olayın niteligine göre gerekçeli olmak koşuluyla bir alt ceza uygulaması yapılabilir.
DisiPlin Kurulu ilgilinin savurımı§ını aldıktan ve sunulaır ttim delilleri değerlendirdikten sonra bir
karara vanr. Gerekçesiz disiplin cezası verilernez.
(5) Disiplin cezalan şunlardır:
a) Uyarm4
b) Kınam4
c) Yöneticilik görevine son verme,
d) Üyelik haklarından mahrum bırakm4
e) Üyelikten çıkarma
(6) DisiPlin Kurulunun çalışma usul ve esaslan Yönğim Kurulu'nun hazırladığı yönetmelikle
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞUBELERVE ORGANLARI

Şube Oluşturma Usul ve Esıslan
Madde 23 - (1) 300 ve üzerinde üyesi olan il ve ilçelerde genel kurul karanyla veya yetki verilmiş
olması halinde yönetim kurulu kararı ile şube kurulabilir. Bir ilde birden fazla şube oluşturulabilir.
Ternsilcilikler birleştirilmek suretiyle de şube oluşturulabilir. Yeni kurulan şubenin veya müstafi
durumdaki şubenin yönetim kurulu, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu şekilde atanan yönetim
kurulu, atandığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde belirlediği tarihte şube genel kurulunu
gerçekleştirir.
(2) Açılan, kapahlaıı ve birleştiri|en şubeler otuz (30) cun içerisinde bulunduklan ilin valiliğine ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

Şube Organlırı
Madde 24_ (1) Sendika şubesinin zorunlu organlan şunlardır:
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu

Şube Denetleıne Kurulu

;

c
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d) Şube Disiplin Kurulu

Şube Genel Kurulu, Olağan ve Olağınüstii Şube Genel Kurulunun Toplınmı ve Çalışma Şekli
Madde 25- (1) Şube genel kurulu şubenin en yüksek organı olup üyeler arasrndan seçilen delegeler
ile şube yönetim ve denetleıne kwulu asil üyelerinderı oluşur. Şube gerıel kurulu delegelerinin seçimi
serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı tek dereceli olarak şube genel kurulundan erı az üç
hafta önce gerçekleştirilir. Delege seçimine ilişkin usul ve esaslar sendika yönetim kurulu tarafından
hazırlanacak yönetınelikle belirlerıir.
(2) Şube Genel Kurullan; üye sayısı bine (1000) kadar (bin dahil) olan şubeler için l00 (yiia), üye
sayısı binden (1000) fazla olan şubeler için yiiz elli (l50) delege ve şube yönetim kurulu ile derıetlerne
kurulu asil üyelerinden oluşuı.
(3) Şube goıel kurulu olağan toplantısı, ilgili mevzuatında belirtilen azami siireyi aşmamak ve
sendika genel kurulunun toplantı tarihindeı en az ikı (2) ay önce tamamlanmak kaydıyla sendika
yönetim kurulu taıafından hazırlanan şube genel kurul toplantılan takviminde belirtilen tarihte
yapılır.
(4) Şube genel kuruluna çağn, sendika yönetim kurulunca hazrrlarıan taküm doğrultusunda şube
yönetim kurulunca yapılır. Şube yönetim kurulu tarafından; toplantının yeri, giiırıü, saati, giinderni ile
çoğunluk sağlarramamasr halinde en geç on beş (l5) ctin içinde yapılacak ikinci toplantının giinü,
saati ve yeri ilk toplantıdan on beş (l5) giln önce delegenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da
iletişim numaıasrna mesaj gönderilmek suretiyle toplaııtıya çağnlr, çağn sendikanın ve vaı§a
Şubenin web sitesinde ilan edilir. Giirıdeınde seçim olması halinde toplantı seçim kurulıına da
bildirilir.
(5) Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu tarafindarı ilan edilen giiııı, saat ve yerde şube gerıe] kurul
üye tam sayısınln salt çoğunluğu ile toplaııır ve kararlarrnl da katılarıların oy çokluğuyla alır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamazsn ikinci toplanhda çoğunluk araırmaz; ancak bu toplanhya
katılanlann sayrsr şube gerıel kurul üye tam sayıstntn l/S'inden az o7aırıaz. Karar yeter sayısı,
toplantıya katılan delege sayısının salt çoğurıluğudur.
(6) Şube genel kurul delegeliği sıfah, müteakip genel kurul için yapılacak delege seçimi takvim
baŞlangıç tarihine kadar devam eder. Üyeliği sona erenlerin delege sıfatı sona erer. Şube yönetim ve
Şube derıetlerne kurulu asil üyesi sıfatlanna bağlı olarak genel kurula doğal delege olarak katılanlar,
bu görevlerinin sona ermesi halinde bu sıfatlanna dayalı olarak genel kurula delege olarak
kahlamazlar.
() Şube Yönetim kurulunun, şube denetleıne kurulunun veya sendika denetleıne kurulunun karan
iizerine ya da şube genel kurul delegelerinin l/S'inin yazılı isteği iizerine Sendika Yönetim Kurulu,
Şube olağanüstti gerıel kurulunun altmış (60) giirı içinde toplanmasına karm verebilir. Bunun için şube
Yönetim kurulu karannrn üye tam sayısırun salt çoğunluğuyla verilmiş olması, şube veya Serıdika
denetlerne kunılunun karannın gerekçeli ve oyçokluğu ile alınmış olması, delege tam sayısrnm
l/S'inin yazılı isteğinin aynr gerekçeye dayalı olması ve ilk ve son talep dilekçesi arasında en faz|a
yedi (7) giiın bulıınması gerekir.
(8) Olağaııüstil gerıel kurul toplantısının açılmasındaıı sonra, zorunlu organlann seçimi döhil olmak
iizere giiıııdern değişikliği teklif edilernez.
(9) Talç tarihi itibanyla olağarı genel kurul toplantı tarihine altı (6) aydan az bir süıe kalması hAlinde
olağaırüstii genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul giindernine
alrnır.
(10) Olagarıüstü Genel Kurulun; ilan edilmesinde, gtirıdeıninin belirlenmesinde ve diğer hususlarda
bu maddede diizerılenmeyerı konularda serıdika gerıel kurulunu düzenleyen maddesinde beli en
toplaııtı usul ve esaslanna uyulur.

\
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Şube Genel Kurulunun (Xirev ve Yetkileri
Mıdde 26 - (1) Şube genel kurulunun görev ve yetkileri;
a) Şube organlarında görev alacaklan seçrnek,
b) Yönetim ve denetlerne kurulları raporlarınr gör{işmek ve ibra etmek,
c) Serıdika genel kurulu delegelerini seçrnek,
d) Mevzuatta ve tiizfüte verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Şube YÖneı',n Kurulunun oluşumu, Toplınmı ve Çıhşmı Şekli
Madde 27- (1) Şube adına sendikanın ana ttiziik ve yönetıneliklere göre görev yapan ve şube Genel
Kurulundan seÇilen Yedi üyeden oluşur. Şube Genel Kurulunda asillerle birlilıte yedi yedek üye de
seçilir.
(2) Yönetim Kurulunun seçildikten sonra yaptıklan ilk toplantıda aralanndan bir başkan seçer ve
baŞkan taraflndan Yönetim kurulu üyelerinin unvan dağılımı gerçekleştirilir. Bu dağılımda, Sekreter,

PT. .'" Mali tşlerden Sorumlu Başkan Yardm.,ir, Egiti.d"n Sorumlu Başkan Yardımcısı,
Orgiitlenmeden Sorurnlu Başkan Yardımcısı, Basından Sorumlu Başkan yardımcısı, Aıaştırma veGeliştirmeden sorumlu Başkaıı yaıdımcısı şeklinde görev dağılımı yapar. Başkarı, başkanyardımcılannrn görev dağılımı bir olağarı dönernde bir daha yapııamamJ tızere bir defa dahadeğiştirebilir.
(3)_ilk toplantılannı seçim sonuçlannın kesinleşmesinden sornaki üç giin içinde, diğer olağantoplanhlannr ayda bir yapar.
(4) UYe tam saYlsrrun salt Çoğunluğu ile toplarıır. Kararlar katılan üye saytsrnrn salt çoğunluğu ilealırur, Şube Yönetim kurulu üYeleri keııdi aralanndaki görev dağılımını asil üye tam sayrsınn salt
çoğıınluğu ile yapar.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Mıdde 2& (1) Şube Yönetim_kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullarur;a) Şube gerıel kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hİırlamak ve şube genel to.ı"", toplarıtıya
çağırmak,
b) Şube harcamalannın usuliine uygun yapılmasınr sağlamak,
Ç) ŞubeYe bağlı ilÇe, belde ve işyeri ternsiİcilerini beliİlernek, birden fazla ili kapsayan şube1er ile buillillere bağlı ilÇe, belde ve iŞYeri temsilciliklerinin belirlenmesine yönelik olarak genel yönetimkuruluna teklift e bulunmak,
d) Şube sınırlan d6hilindeki iŞ yerlerinde çalışan üyelerin sorunlanyla ilgilenmek, çözi.imler iiretrnek,gerek_li mercilerle konu hakkında yazışma yapmak,
e) Aidatlann usuliine uygun olarak kesilmesini sağlamak, bu amaçla üye formalarını ve listeleriniilgili işyerlerine ulaşhrmak,
g) serıdika yönetim kurulundan onay almak suretiyle bülteıı, dergi veya özel yayınlar şeklinde yayınorganlan çıkarmak, web sitesi ya da intemet sayfası diizenlernek,
h) 

_Serıdika faaliyetlerini tanıtmak,

l] Y*l- adına toplu iş sözleşmesi görüşmesi yapmak, akdetnek,
I) Toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak
ı) Grev karan almak, uygulamak, kaldırmak
ı) Serıdika Yetkili organlan ile Şube gerıel kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Şube Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanmı ve Çılışma Şekli, Gtirev Ve Yetkileri
Madde 29- (1) Genel Kuruldan seçilen üç asi1 üyeden oluşur. Ayrıca üç de yedek üye seçilir. Şube
Denetleme Kurulu, Şube Cenel Kurulundan soffa Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç
15 giirı içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan. 1 raportör seçe.. Üç ayda bir olağan denetiıı
görevini yapar. Yönetiıı ve Disiplin Kurulunun daveti ile her zaman toplanır. 'Ioplantı en az iki
üyenin katılım ile gerçekleşir, iki oy ile karar alınır.
(2) Şube Denetleme Kurulu, aşağdıdaki görer4eri yapmaya yetkilidir:
a) Gelir ve giderlerin evraklara dayandınlıp dayandınlmadığını. gelir ve gider defterinin düzenli
işlenip işlenmediğini inceler.
b) Gelir ve giderlerin ilgili ııevzuata, tüzüğe ve sendika yetkili organlaının karıır-
laıına uygun olarak yapılıp yapılnıadığını inceler.
c) İlgili defterlerin mevzuata uygun futulup tutulnadığıru inceler.
d) Her türlü bilgiyi şubede görevli herkesten ahr.

Şube Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplanma ve Çılışma Şekli, Görev Ve Yetkileri
Mıdde 30- (r) Şube Genel Kurulunda seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Şube Gerıel Kurulundan
sonra Şube Yönetim Kurulunun çağnsı iizerine en geç 15 giirı içinde toplanır. Kendi aralannda bir
başkan, bir başkarr yardımcrsı, bir raportör ve diğer kurul üyelerini seçer.
(2) Sendika tiiziiğiine, amaç ve ilkeledne aykın hareket ettiği, sendika tiizel kişiliği aleyhine faaliyet
gösterdiği ileri siirülen şubeye bağlı bütiiuı sendika üyeleri hakkında (zorunlu organlarda görevli olan
asil üyeler hariç) yönetmelik hiiktimlerini de dikkate alarak soruşturma yapar, kusur tespiti halinde
uyarma ve krnama cezalanndarı birini verir.
(3) Şube Disiplin Kurulu kararlannın ilgili kişiye tebliğinden soffa, ilgili karara itiraz on (10) cun
içerisinde Serıdika Yönetim Kurulu aracılığıyla Serıdika Disiplin Kuruluna yapılır. Bu durumda
Sendika Yönetim Kurulu erı geç on ( 1 0) giin içerisinde Sendika Disiplin Kurulunu göreve çağınr.
(4) Sendika Disiplin Kurulu itirazlan otuz (30) giin içerisinde inceleyerek sonuçlarıdınr. Şube
Disiplin Kurullarının oluşumu ve çalışma ilkeleri, Sendika Disiplin Kuruluna uyumlu olarak
yönetmelikle diizenlenir.

İşyeri Sendika Temsilciliği ve Sendikı İşyeri Temsilcili$
Mıdde 31- (1) İşyeri sendika teınsilcileri, sendikanın ilgili işyerinde en çok üyeye sahip sendika
olması halinde işyerindeki üyeler arasındarı belirlenir.
(2) Sendika işyeri temsilcileri; sendikanrn ilgili işyerinde en çok üyeye sahip sendika olamamasl
halinde işyerindeki üyeler arasından belirlenir.
(3) İşyeri sendika teınsilcileri ile sendika işyeri teınsilcileriıin belirlenmesine, çalışrnalarına,
görevden alınabilmelerine, şubelerle ve teınsilciliklerle ilişkilerine ve diğer konulara ilişkin
hususlarda Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir. İşyeri sendika temsilcileri ile sendika işyeri
temsilcilerine ilişkin usul ve esaslar genel yönetim kurulu tarafindan yiiriirlüğe konulacak
yönetmelikle düenlenebilir.

İşyeri Sendika Temsilcilerinin ve Sendikı İşyeri Temsilciterinin Giirev Ve Yetkileri
Madde 32- (r) İşyeri sendika ternsilcilerinin görev ve yetkileri;
a) İşyerlerinde işçilerin, işveren veya işyeri ile ilgili sorunlannı dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve

işçiler ile işveren arasında iletişim sağlamak,
b) Yasalar, yönetınelik ve tiizfüle kerıdilerine verilen görevleri yerine getirmek

endika işyeri temsilcilerinin görev ve yetkileri;

1t

Q)
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a) Serıdika ile üye|eri arasındaki ilişkiyi koordine etrnek ve bunlann diizeııli yiirütiilmesini
sağlamak,

b) En az ayda bir, kendi aralannda toplanarak iş yerlerinin problemlerini görüşmek, bu konuda
yetkili organlara tekliflerde bulunmak,

c) Üyelerden gelen şikAyet ve önerileri çözrııeye çalışmak, çtizemediklerini ilgili organlara
bildirmek,

d) Yasalar, yönetrnelik ve tiiziikle kerıdilerine verilen görevleri yerine getirmek.

ALTINCI BÖLÜM
MALİHÜKÜMLER

Bütçe
Mıdde 33 - (1) Bütçe, gerıel yönetim kurulu tarafındaıı olağan gerıel kurul dönerni esas alınarak; her
yıl ayn olmak iizere; gelirler ve gideılerden oluşan iki arıa böliirnde tahrnini olarak hazırlanarak genel
kurula sunulur.

sendikının Gelirleri
Madde 34- (1) Sendikanm gelirleri; Üyelik ödentileri, sosyal, ktiltiirel ve sportif faaliyetlerden elde
edilecek gelirler, bağışlar ve yardımlar, mal varlığı gelirleri, mevduatın değerlendirilmesinden doğan
gelirleı, sendika tiizel kişiliği adına açılan tazfrıinat davalarından elde edilen gelirler, mevzuat
hüktirnlerinin izin verdiği diğer unsurlardan elde edilen gelirler, sosyal denge sözleşmelerinden
kaynaklı gelirler, iltisadi işletrne gelirleridir.
(2) Sendikanın gelirleri, bir kamu bankası, özel banka ya da PTT Bank'ta sendika adına açılan hesaba
yatınlır.

sendikanın Giderleri
Mıdde 35- (l) Sendika amaçlan ve faaliyetleriyle ilgili olanlarla, tijziikte izin verilenler dışında
harcama yapılamaz ve bağışta bulunulamaz. Sendika gelirlerinin el az o^10'u, üyelerin mesleki
eğitim, bilgi ve tecrübelerini artırmak için gerçekleştirilecek faaliyetler için kullarıılır.
(2) Sendika giderl€ri, sendika organlanna seçilan yönetici ve üyelerle, sendika tarafından istihdam
edilecek personel ve sendika etkinliklerinde görev alacaklara ödenecek; maaş, ücret, huzur hakkı, yol
ve Yemek giderleri, yolluk, yevmiye ve tazrrıinat giderleri, ilaamiye ve prim ödoneleri, sosyal
güvenlik prirnleri, Sendika Merkez, Şube, İl, İlçe, işyeri temsilciliklerinin ve birimlerinin masrafları,
kurucusu olduğu vakıflara ait katılım, aidat vb. giderler ile iktisadi işletme giderleri, sosyal hizınet
giderleri, üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara ödenerı aidat giderleri, aylıksız ime aynlmayan
Sendika Yönetiın Kurulu üyeleri ve Şube Başkanları ile İl Temsilcisi dAhil sendikayı taısille görevli
ya da görevlendirilmiş kişilerin temsil giderleri, ttiztik ve mevzuata uygun diğer giderlerdir.
(3) Sendika Yönetim Kurulu, harcama yaprnak tizere gerıel kuruldan yetki alır.

Sendikanın Tutıcağı Defterler
Madde 3G (l) Sendika Yönetim Kurulu aşağıda yazılı defterleri dosya ve kayıtlan futar ve fişlerini
diizenler:
a) Üye kayıt defteri
b) Genel kurul, yönetim kurulu, denetleıne kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri,
c) Gelen ve giderı ewak defterleri,
d) Demirbaş eşya defteri,
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e) Aidat, yevmiye ve envanter defterleri,
f) Gelir makbuzlan zimmet kayıt defteri.
(2) Şubeler şube genel kurul, şube yönetim kurulu, şube denetleme kurulu ve şube disiplin kurulu
karar defterleri ile gelen ve giden ewak defteri tutrnak zorundadır.

Demirbaş|ınn Alımı, Satırnı ve Düşümü
Madde 37- (l) Sendika ve Şubelerin biiro hizınetlerinde kullanılmak üzere, sendika yönetim kunılu
kararıyla demirbaş eşya satın alınabilir.
(2) vergi usul kanununa göre demirbaş sayılan her tiitlü eşya veya malzerne demirbaş
defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.
(3) ihtiyaç fazlası demirbaş eşya, ihtiyaç duyulan başka bir şubeye gönderilebilir.

SON HÜKÜMLER

sendikı kuruculan
Madde 39- (1) Sendika ekli listede adı soyadı, görev unvanı ve adresleri yazılı kurucular tarafindan
kurulmuştur:

Zorunlu Orgın|arı Seçilme Şartlan, Seçilenlerin Güvenceleri
Madde 38- (l) Serıdika ve şube zorunlu organlannda görev a|anlann mali ve sosyal haklan, genel
kurul karanyla beliılerıir.
(2) Sendika Goıel BaŞkaru, ilgili mevzuatmda belirtilen usul ve esaslara göre aylıksız izııe aynlır.
Genel Başkan tarafindaıı yönetim kuruluna önerilmesi ve yönetim kurulunca da uygun bulunması
halinde saıdika yönetim kurulu üyeleri aylıksız izne aynlabilirler.

yönetmelik

Mıdde 40- (1) Tiiztik hühiırılerinin uygularımasıru koh]İaştırmak amacıy|a ve Tüzfü hiikiimlerine
aykın olmamak koŞuluyl4 yönetim kurulu tarafindan her tiirlü yonetınelik diizenlenip, yiiri.irlüğe
sokulabilir, Mevcut ve ileride yapılacak yeni yönetmeliklaİı degiştirilmesi ve 

'ytırti.ıtıh.n
kaldınlması da yönetim kurulunun yetkisindedir,

Yürürlük
Madde 41- (1) Bu tiiziik,
onaylarıması suretiyle bu şekilde kabul

tarihinde yapılan ...... yapıları değişiklikler, ilaveler ile
edilerek yiiriirlüğe girmiştir.

\
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EK LisTE

Adı ve Soyadı Mesleği Doğum
Tarihi

Uyruğu Adres

1 Melis Söylemez Bektaş Aıukat 1990 T.C. Cumhuriyet Mahallesi
Duygu Sokak No: |/7
B ahçelievler İstanbul

2- Selçuk Eliyiirekli Bilgi ve Veri
İşleme Uzrnanı

1985 T.C. Kartaltçe Mahallei
Koşuyolu Caddesi Sungur
Apartmanı Blok No:
19/l 3 Bakırköy İstanbul

3_ Erkan Koçer işçi 1979 T.C. Firüzkoy Mahallesi Ergül
SokakOBlokNo: l5/4
Avcılar İstarıbul

4- Duygu Uziimcü Sahn Alma
Uzrnanı

1989 T.c Sultançiftliği Müallesi
l62. Sokak Aladağ
Kardeşler Apartmanı Blok
No: 38/3 Sultangazi
istanbul

5- Hasan Berkan Özdemir Büro personeli |98,7 T.c. Osmaniye Mahallesi Cami
Sokak Yawz Sitesi No:
4611 9 Bakırköy İstanbul

6- Mehnet Akytiz Spor Tesisleri
İşletme Uzınaııı

1959 T.C. Yeşilköy Mahallesi
Yeşilköy Halkalı Caddesi
No: 5/I( Bakırköy İstanbul

7- Nizam Çubuk lşçı 1981 T.c. Saadetdere Mahallesi
Fevzi Çakmak Caddesi
No: 3915 Esenyurt
İstanbul
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