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TUM

BANKA-SEN
TÜZ'ÜÖÜ
i. GENEL ESASLAR

Ma("~de1- Sendikanın

Adı

a) Sendikanın adı. Tüm Banka, Sigorta ve Finans çalışanları sendikası olup, kısa adı TÜM
BANKA SEN'dir.
b) Sendikanın Merkezi: Sendikanın Merkezi Ankara'dadır. Ankara dışında başka bir ile
ancak, Genel Kurul kararı ile nakledilebilir. Sendikanın merkezinin il sınırları içindeki adresi Genel
Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Sendikanın merkezinin ~dres değişikliği durumunda, ilgili
mercilere bilgi verilir. Gerekli duyurular yapılır. Adres değişikliği Tüzük değişikliği gerektirmez.

c) SENDiKA.NIN ."DRESi:
Madde 2- Sendikanın

faaliyet

Mi tha t pa şa
göstereceği

ca d. 49/13

Ka t , 7

KIZIM Y/A nk

işkolu:

Sendika Banka, Sigorta ve finans işkolunda kurulmuştur. Bu işkoluna:
a) Tüm Kamu ve Özel Bankalar,
b) Tüm Sigorta Şirket ve Acerıte!ikleri,
c) Tüm Finans Kurum ve Kuruluşları. girer.
d) işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerler ile eklentiieri
yardımcı işlerden olup, sendikanın faaliyet kapsamı içerisindedir.
Madde 3- Sendikanın

asıl işe

Amaçları:

TÜM BANKA SEN;
Tüm maddi değerlerin yaratıcısı emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle ve
sendikal mücadeienin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunun bilinciyle:
a) insan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din, dil, ırk. cinsiyet, siyasal düşünce
tarkı gözetmeksizin bütün üyelerin ekonomik, demokratik, akademik sosyal, siyasal, kültürel, hukuksal. mesleki, öziük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, üyelerine insanca bir yaşam düzeyi
sağlamayı amaçlar.
:b) Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesini ve bir yaşam biçimi haline getirilmesini amaçlar.
c) Üyelerinin evrensel insan hakları belgelerine dayanan ve uluslararası
hukuk ve
sözleşmelerden doğan büiün hak ve özgürlüklerini eksiksiz yaşama geçirmeyi amaçlar ..
d) ırkçı, şoven, eritmeci (asimilasyon) ve cins ayrımeılığına karşı mücadele eder.
e) Tüm üyelerin siyaset yapma ve siyasi partilere üye olma hakkını savunur.
f) Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle ülkemizde ve dünyada savaşa karşı kalıcı
barışın yaratılmasını; faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskıya karşı
özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliği, cinsiyet ayrımeılığına karşı pozitif tedbirler alınması için mü cadele etmeyi, amaçlar.
g) Tüm emekçilerin iş güvencesine sahip olması için mücadele eder.
h) Ekolojik denge ile tarih ve kültürel çevreyi korumayı sağlayacak insiyatifieri geliştirmeyi
amaçlar.
Madde 4- Sendikanın

Çalışma iıkeleri:

a) TÜM BANKA SEN Sınıf ve Kitle sendikal anlayışını temel ilke olarak kabul eder.
b) TÜM BANKA SEN kendi lç:şleyişinde demokratik merkeziyetçi/ik esaslarına göre çalışır.
Üyeıenn eleştiri ve öneri haklarını kullanmalarını, karar süreçlerine katılmalarını özendirir.
Azınlığın çoğunluk olma haklarını korur.
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,c) TÜM BANKA
SEN devletten,
siyasi
bağımsızdır.
Emekten ve demokrasiden
yanatüm
olur.

parti, örgüı ve kuruıuşlardan
örgütselolarak
örgütlerle ve siyasi partilerle dayanışma
içinde

d) TÜM BANKA SEN Kadın üyelerin, çalışma yaşamında ve sendikal
maktan kaynaklanan
sorunlarına
çözümler üretir. Ek haklar elde etmelerine,
maya çalışrr.
e) TUM BANKA SEN üyelerinin hakları ve bağımsız çıkarları
ve meşru temelde yürütür. Sendikal hak ve özgürlükleri
yasaklayan
düzenlemelere
karşı mücadele eder ..

f) TÜM BANKA

SEN mali-idari

ve tüzüksel

denetimde

etkinliklerde
kadın olonlara olanaklar sun-

doğrultusunda
mücadeleyi
fiili
kısıtlayan yasal ve anayasal

sendikal

yapılara

ve üye denetimine

açıktır.

Madde 5· Sendikanın

Görev ve Yetkileri:

Sendika, amaçlarını
gerçekleştirebilmek
a) Üyeleri adına işverenle görüşmelerde

için;
bulunur.

b) Toplu iş 'sözleşmesi
görüşmesi yapar, toplu sözleşme bağıtlar, uyuşmazlık
de üyelerinin genel talepleri doğrultusunda
grev karar: alır, uygular ve kaldırır,
c) Üyelerin hak ve çıkarlarının ihlal edildiği
nur, gereğinde mahkemeye
başvurur.

her durumda

onlar adına gerekli

çıkması

halin-

girişimlerde

bulu-

d) Emeğin ve örgütlenmenin
toplumsal yaşamdaki
işlevini ve değerini, ulusal ve uluslararası
düzeyde barışın, dostluğun,
dayanışmanın
ve işbirliğinin
önemini kavramış bilinçli bir üye topluluğu ve kamuoyu yaratmak amacıyla kültürel, sanatsal ve eğitsel toplantılar, şenlikler, işyeri, salon
ve açık hava toplantıları,
basın açıklamaları
ve benzeri elkinlikler düzenler.
e) Sağlık, dinlenme, spor, eğitim ve kültür tesisleri, basın yayın kuruluşları kurar ve işletir.

f) işkolunda
mek amacıyla

güçlü

gerekli

bir sendikal

çalışmayı

ve dünyada

birlik, ülkede

yürütür,

ulusal

ruluşlarla
dayanışmaya
girer,
üst kuruluşlar
alışverişinde
bulunur, iş ve eylem birliği yapar,
g) işverence
yürütülen
ramlanmasına,
yönetilmesine

güçlü bir sendikal

ve uluslararası

ya da bunlara

kurar

eğitim, kültür ve sosyal
ve denetimine
katılır.

düzeyde

güvenlik

h) Çalışma yaşamındaki
hukuksal ilişkilerde, emeklilik
li olarak üyelerine ve mirasçılarına
adli yardımda bulunur.

hareket

ortak amaçlar
üye

hizmetlerinin

olur,

yaratabiltaşıyan

bunlarla

planlanmasına.

ve benzer hakların kullanılmasıyla

kubilgi
progilgi-

ı) Bağışta bulunmamak
kaydıyla evlenme,
doğum, hastalık, lhtiyarhk. ölüm, sakatlık, işsizlik
gibi durumlarında
yardım ve eğitim sandıkları kurulmasına
yardımcı olur ve kredi verir.
j) Bağışta bulunmamak
kaydıyla üyelerinin
kooperalit
kurmalarına
yardımcı
olur ve kredi
verir.
k) Tüzel kişi olarak genel hükümlere

göre sa/ıip olduğu diğer yetkileri

kullanır.
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ii. UYELlK
Madde 6· Sendika

Üyeliğine

Kabul:

Sendika, iskoluna dahil işyerlerinde
çalışan herkesi hiçbir ayrım gözetmeksizin
çalışıyor olmaktan başka bir nitelik aranmaksızın
üyeliğe kabul eder.
Üyelikleri sürerken emekliye ayrılanlar üyeliklerini fahri olarak sürdürebilirler.
Seçilmiş

organlardaki

görevleri

ilk genel kurul toplantısına
düşenler fahri üye olabilirler.
Fahri
Ianırlar.

üyeler

sendikanın

kadar

sürerken
sürer.

sosyal,

emekliye

Sendikal

kültürel

ayrılan/arın

mücadeleden

etkinliklerinden
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ve işkolunda

üyelik ve yöneticilik
dolayı

süreç

ve hukuksal

görevleri,

içerisinde

üyeliği

yardımından

yarar-

Madde 7- Sendika Üyeliğinin

Kazanılması:

Sendikaya üye olmak isteyenler doldurup imzaladığı üye kayıt fi~irıj Merkez Yürütme Kuruluna, Şube veya Temsilciliklere
verir/gönderir. Şube veya temsilcilik kurulları yapılan üyelik
başvurularını beş gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna bildirmek zorundadır. Üyelik için
başvuruda bulunan emekçinin yasal bir engeli olmadıkça talebi reddedilemez. Başvurusu reddedilmeyenler üyeliğe kabul edilmiş sayılır. Reddedilen başvurular gerekçesiyle birlikte ilgiliye bildirilir.
Üyeler sendika tüzüğü ile buna bağlı yönetmeliklere ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul
ederler.
Hastalık, tutı.kluk ve hükümlülük hallerinde üyelik devam eder.
Madde 8- Sendika Üyeliğinin

Nakli:

Bir şubenin örgütlenme alanından başka bir şubenin örgütlenme alanına nakledilenler yeni
işyerinde göreve başlamalarından itibaren bir ay içinde bu yerde~i şubeye başvurarak üyeliklerinin
naklini isterler. Bu şubenin isteği üzerine eski şube üyelik formunu yeni şubeye gönderir ve bu nakli
Merkez Yürütme Kuruluna bildirir. Üyenin başvurmaması durumunda ilgili şubeler bu nakli Merkez
Yürütme Kuruluna bildirir. Üyenin başvurmaması durumunda ilgili şubeler bu işlemi kendiliklerinden
yaparlar.
Üyeliği kendi isteği ile nakledilenlerin eski şube organlarındaki görevleri sona erer.
işverence isteği dışında nakledilenlerin üyelikleri ve organlardaki görevleri istekleri halinde,
idari dava açma süresinin sonuna; dava sonuçlanıncaya kadar devam eder.
Madde 9- Sendika Üyeliğinden

Ayrılma:

Her üye istediği zaman sendikadan ayrılabilir. Ancak tüz(ikte ve yasada öngörülen
yerine getirmek zorundadır. Sendika üyeliğinden ayrılmak isıeyen üye, yazılı biçimde
şahsen bağlı olduğu Şube Yönetim Kuruluna veya Merkez Yürütme Kuruluna doğrudan
zorundadır. Şubeye yapılan ayrılma başvurusunu Şube Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme
beş gün içinde bildirmek zorundadır. Ayrılma, başvurudan itibaren üç ay sonra geçerlidir.
üyenin sendikaya olan borçtauru ortadan kaldırmaz.
Madde 10- Sendika

Üyeliğinin

koşulları
istemini
bildirmek
Kuruluna
Ayrılma,

Askıya Alınması:

Üyelik:
a) Uye askere alındığında, isteği halinde askerliği sona erinceye,
b) Üye maaşsız izne ayrıldığında isteği halinde, bu durum sona erinceye,
c) Üye genel ve yerel seçimlere katılmak üzere işinden ayrıldığında, seçim sonuçlarının
açıklanmasına kadar devam eder.
Madde 11- Sendika Üyeliğinin

Düşmesi:

Sendika Üyeliği;
a) Onuncu maddede belirtilen nedenler dışında, işkolundan ayrılması,
b) Özürsüz üstüste üç ay ya da bir yılda dört kez aidat ödenmemesi,
c) Ölümü halinde, düşer.
Ancak; işveren tarafından görevine son verilenlerin üyeliği, bu işlemin iptali istemiyle açılan
davanın reddi kararın kesinleşmesine kadar; profesyonelliğe ayrılanların üyeliği, profesyonellik
süresince; işveren ce göreve döndürülmemişlerse, istekleri halinde profesyoneı/ik durumu bittikten
sonra sürer.

Madde 12- Sendika Üyeliğinden Çıkarılma:
Sendika tüzüğünde gösterilen amaç ve ilkelere, yetkili kurul kararlarına, yönetmeliklere uymayan üye, sendikadan çıkarılabilir. Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek davranışlarda bulunduğu
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i
bildirilen üye, Genel Yönetim Kurulunun incelemesi sonucu gerekli görüldüğünde Merkez Onur KL
ruluna sevk edilir. Merkez Onur kurulunca üyenin söz ve davranışları sabit görülürse üyeliği askıya
alınır veya ihraç istemiyle Merkez Genel Kurula gÖ:8i:·;lOr. Uyenin çıkanlrna kararı Merkez Genel
Kurulunca verilir. Çıkarma kararı çıkar/lana yazılı olarak bildirilir. Üyenin tebellüğ etmesinden itibaren otuz gün içinde görevli
yargı organına itiraz etme hakkı vardır. Üyelik sıfatı, karar kesinleşinceye kadar askıya alınır.
Madde 13· Sendikanın

Bir Üst Kuruluşa Üye Olma veya Üyelikten

Ayrılması:

a) Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi Genel Yörıethu Kurulunun 2/3 ile ve Merkez
Genel Kurulunun kararı salt çoğunluk ile onamasıyla,
b) Sendikanın konfederasyon üyeliğinden ayrılma kararıda (a) fıkrasında olduğu gibidir.
c} Üye olma, birleşme veya katılma ve çekilme kararlan ilan edilir, resrni makamlara bildirilir.

"i

i

Madde 14- Üst Kurul Delegeleri
Ulusal ve ulustararası kuruluşlara sendikayı temsilen katılacak delegeler;
a) Genel Başkan aynı zamanda üst kurul delegesidir.
b) Diğer üst kurul delegeleri, Konfederasyonc<1 belirlenen üst kurul delege sayısına göre sendika Merkez Genel \.(urulunca seçilir.

ııı. SENDIKANıN ORGANLARı
Madde 15- Sendikanın

Tüzel Kişiliği

Tüzel kişilik Genel Merkez'e aittir. Şubeler Genel Merkez adına. şubelere
şubeler adına görev yapar ve onun verdiği yetkiyi kullanır.
Madde 16- Sendikanın

bağlı birimler

Organları:

a) Sendikanın zorunlu organları;
1- Sendika Merkez Genel Kurulu
2- Sendika Genel Yönetim Kurulu
3- Sendika Merkez Yürütme Kurulu
4- Sendika Merkez Onur Kurulu
5· Sendika Merkez Denetleme Kurulu
b) Danışma Organları;
1· Başkanlar Kurulu
Madde 17· Sendika

Merkez Genel Kurulu'nun

Oluşumu:

Sendika Merkez Genel Kurulu sendikanın en üst ve yetkili organıdır.
Genel Kurul; Sendikanın toplam üye sayısı, Merkez Yönetim organlarının üyeleri ile birlikte
on bin (10.000.-) kadar toplam üç yüz (300) delege ile, onbin den sonraki her bin (1000) üye için bir
(1) delege artırımı ile toplanır.
Delege esasına göre yapılacak olan Genel Kurul, sendikanın Merkez organlarında görevli
üyeler ve şube genel kurullarından seçilmiş üç yüz (300) delegeden oluşur. Delegelikler şubelere
üye sayılarınagöre
nisbi olarak dağıtılır. Şubece sendika Genel Kuruluna gönderilecek delege
sayısı şubeye bağlı üyelerin sendika Genel Kurul delege sayısıyla çarpımının sendikanın toplam
üye sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Kesirler lama iblağ edilir. Seçilen delegeler takib
eden Şube Genel Kuruluna kadar geçen her süre içinde toplanacak bütün Merkez Genel Kurullarının delegeleridir. Şube genel kurullarındaki delege seçimlerinde oyalanlar
en fazla oy alış
sırasınca delege olurlar. Delegeler asil ve yedek olarak ayrı grupIM naunde gösterllemez. Bu dele4

geler her şube genel kurulunda yenilenir. iş yeri değişikliği nedeniyle şubesi değişen delegenin
görevi yeni delege seçimleri ilp, rlelpgelikler yenilene kadar sürer.
Süresi içinde bildirimde bulunmayan şubelerin delegelikleri Genel Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Madde 18- Sendika
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Merkez Genel Kurulu'nun

Yetki ve Görevleri:

a) Genel Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının raporlarının görüşülmesi,
b) Genel Yönetim ve Denetleme Kurullarnun aklanması,
c) Genel Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirijerek kabul
edilmesi,
d) Tüzük değişikliği;
e) Genel Yönetim, Merkez Yürütme Kurulu, Denetleme ve Onur Kurullarının seçimi,
f) Sendika Merkez ve Şube Organlarına seçilenlerlrr hangilerinin profesyonelolarak
çalıştırılacağının belirlenmesi,
g) Ulusal ve Uluslararası sendikal üst birliklere üye olmayı veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi,
h) Aynı işkolundaki bir başka sendika ile birleşmeye, ona katılmaya ya da başka bir sendi'canın katılmasının kabul ya da reddine karar verilmesini,
i) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar verilmesi,
j) Taşınır - taşınmaz malların alınıp-alınmaması ya da satılıp-satılmaması üçüncü şahıslara
devretme konusunda Genel Yönetim Kuru/una yetki verilmesi,
k) Sendika organlarında görevalacak yöneticilerin ücretleri ile yolluk ve tazminatlarının belirlenmesi,
i) Sendikanın üyesi bulunduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlara gönderilecek delegelerin
seçilmesi.
Madde 19- Merkez Genel Kurulun

Toplanması:

Olağan Merkez Genel Kurulu iki yılda bir toplanır, ayrıca Genel Yönetim Kurulunun 2/3 ile ya
da Denetleme Kurulu'nun salt çoğunluğu ile veya delegelerin 1/4 ile olağanüstü toplanır.
Olağanüstü Genel kurul kararları başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Genel
Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
Olağanüstü Merkez Genel Kurul'una olagan Genel Kurul delege/eri katılır. Olağanüstü Genel
Kurulda gündem dışı konuların görüşülmesi salt çoğunluk tarafından kararlaştırılabilir. Merkez
Genel Kurul toplantı hükümleri olağanüstü Merkez Genel Kurulda da geçerlidir.
Genel Kurul, delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ilk toplantıda yeterli sayı
sağlanmazsa en geç on beş gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda toplanma yeter sayısı
delegelerin dörtte birinden az olamaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Genel Merkez Organları, Genel Kurul'a sunulan çalışma raporlarını ve bütçe tasarısını, toplantıdan en az yirmi gün önce delegelere gönderirler.
Madde 20- Sendika

Genel Yönetim Kurulu

Sendika Merkez Genel Kuruluna katılan delegeler tarafından, gizli oyaçık sayımla seçilen
onsekiz (18) asil ve yedi (7) Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden olmak üzere toplam yirmibeş (25)
üyeden oluşur. Asil üye kadar yedek üye seçilir.
Madde 21- Genel Yönetim

Kurulu Yetki ve Görevleri:

a) Genel Yönetim Kurulu Genel Başkan'ın başkanlığında toplanır.
b) Genel Yönetim Kurulu, iki Merkez Genel Kurulu arasında en yetkili karar ve yürütme
organıdır. Tüzükte belirtilen amaç ve ilkeleri yaşama geçirmek ve Merkez Genel Kurul kararları
doğrultusunda sendikayı yönetmekle yükümlüdür.
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c) Sendika üyesi adına, üyelerin iradeleri doğrultusunda toplu iş sözleşmesi veya gr,yapma kararı alır ve uygular. Bununla ilgili olarak Merkez Yürütme Kuruluna yetki verir .
d) Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş
mahkemelerine veya diğer yargı organlarına başvurma, görüş bildirme, istekte bulunma konularında karar verir, Merkez Yürütme Kuruluna görev verir.
e) Kurulolarak veya Başkanlar Kurulu değerlendirmesi sonucu grev veya lokavt sırasında
üyelerine günün koşullarına göre yapılacak yardımı belirler.
t) Sendikanın çalışma ve mali raporlarını, gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlar ve
Merkez Genel Kurul'una sunmak üzere Merkez Yürütme Kurulunu görevlendirir.
g) Genel Kurul kararları çerçevesinde, sendikaya ait demirbaş eşya terkini veya devri konusunda karar alır Merkez Yürütme Kurulunu görevlendirir,
h) Şube açar, şube yönetim kurullarının onayını alarak şubeleri birleştirir, kapatır, bu konuda
Merkez Yürütme Kurulunu görevlendirir. Şubeleri tüzük ve genel kurul kararları doğrultusunda
yönetmek ve yardımcı olmak üzere Merkez Yürütme kurulunu görevlendirir.
i) Sendikal çalışmaları daha iyi yerine getirmek için M~kez Yürütme Kurulunun önerilerini
dikkate alarak düzenler.
1) Kararlar salt çoğunluk ile alınır.
k) Genel YÖnetim Kurulu Merkez Yürütme Kurulunun belirlediği gündemle üç ayda bir toplanır. Gümdem maddeleri Genel Yönetim Kurulu üyelerine önceden bildirilir. Merkez Yürütme Kurulunun 213 ile ve Merkez Denetleme Kuru/unun salt çoğunluğu ile olağanüstü toplantıya çağrılır.
Olağanüstü toplantı çağrısı yapıldıktan sonraki onbeş gün içinde toplantı gerçekleşir.
i) Merkez Genel Kurulunun verdiği görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
m) Onur kurulundan gelen kararları tartışır, sonuca bağlar.
n) Döneme ilişkin eylem kararı alır, bağlar ve programını çıkarır.
Madde 22- Sendika

Merkez Yürütme

Kurulu

a) Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan, Genel Sekreter ve beş (5) Merkez Sekreterliğinden oluşur.
b) Merkez Yürütme Kurulu, en geç iki (2) gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır
ve Genel Başkan, Genel Sekreter ve beş (5) sekreterlik için görev bölümü yapar. Görev
dağılımında salt çoğunluk esastır.
c) Merkez Yürütme Kurulu, en az onbeş (15) günde bir toplanır.
d) Toplantılara Genel Başkan, Genel Başkanın bulunmadığı hallerde Genel Sekreter
başkanlık yapar.
e) Üst üste iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye yazılı olarak ikaz edilir. Tekrarı
halinde üyelikten düşer. Ençok oyalanyedek üye asil üye yapılır.
Madde 23· Sendika

Merkez Yürütme

Kurulunun

Yetki ve Görevleri:

a) Merkez Yürütme Kurulu, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulundan sonra en yetkili organdır.
b) Merkez Yürütme Kurulu, sendikayı Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulunun ve tüzüğün
verdiği yetkiler doğrultusunda yönetir.
c) Merkez Yürütme Kurulu, sendikayı işverene karşı temsil eder.
d) Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun hazırladığı proğram doğrultusunda
çalışmalarını sürdürür, temel politikalar dışında acil durumlarda karar alır, uygular.
e) Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi uygular.
t) Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre personel istihdam eder.
g) Ölüm, istifa, nakil, disiplin cezası vb. nedenlerle Şube Yönetim Kurulu sayısının azalması,
yedeklerle tamamlanamaması ve bu nedenle toplantı çoğunluğunun yitirilmesi halinde, ilk genel
kurula kadar şube geçici Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirilmesi için Genel Yönetim Kuruluna
öneri götürür.
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Madde 24- Sendika

Merkez Denetleme

Kurulu:

Merkez Denetim Kurulu Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Kurul
üyeleri arasından bir başkan, bir yazman seçer. En geç üç (3) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar
yeter sayısı salt çoğunluktur.
Madde 25- Sendika

Merkez Denetleme

Kurulu Yetki ve Görevleri:

a) Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp
yapılmadığını denetlemek,
b) Sendika Tüzüğüne uygun olarak yönetsel ve parasal denetlemeler yapmak, daha düzenli
bir çalışma ortamının sağlanması için Genel Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Her denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna ve dönem sonunda da Merkez Genel Kuruluna rapor vermek,
:.
d) Gerektiğinde
Genel Yönetim Kurulundan
Genel Kurulun olağanüstü
toplantıya
çağrılmasını istemektir.
e) Msrkez ~enetleıne Kurulu, Gene! Yönetım Kurulunun istemi üzerine şubeleri de denetleyebilir.
Madde 26- Merkez Onur Kurulu:
Merkez Onur Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği üç (3) asil üyeden
oluşur, asillerle birlikte üç (3) de yedek üyeden oluşur.
Merkez Onur Kurulu, seçimden sonra en geç bir (1) hafta içinde en yaşlı üyenin
başkanlığında toplanarak kendi arasında işbölümü yapar.
Madde 27- Merkez Onur Kurulu Yetki ve Görevleri:
Merkez Onur Kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve
yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekli görürse üyelikten çıkarma dışında bir cezayı verir.
Üyelikten çıkarmaya Genel Kurul karar verir.
Merkez Onur Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun ve kendi disiplin kurullarının istemi üzerine
şubelerle ilgili de soruşturma yapabilir.
Merkez Onur Kurulu, her soruşturma sonucunda Genel Yönetim Kuruluna ve soruşturmaya
rnuhatap olan organ ve kişilere yazılı bilgi verir.
Merkez Onur Kurulunun çalışma esasları Genel Yönetim Kurulunun görüşünü alarak kendi
hazırlıyacağı yönetmelikle düzenlenir.
Kararlar, salt çoğunlukla alınır.
Madde 28- Başkanlar

Kurulunun

Oluşumu:

Merkez Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında Genel Yönetim Kurulu asıl üyeleri
ile Şube Başkanlarından oluşur. Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde, Şube Yönetim Kurulu
üyelerini de toplantıya çağırabilir.
Merkez Denetleme ve Onur Kurulu asıl üyeleri, oy hakkı olmaksızın Başkanlar Kurulu topIantılarını izler ve konuşma yapabilirler.
Bunun dışında sendika uzmanları, danışmanlar ve işyeri temsilci!eri de toplantı çağrısı
yapan yetkililer tarafından Başkanlar Kuruluna çağrılabilir ve konuşturulabilir.
Başkanlar Kurulu yılda en az üç (3) kez olağan, Genel Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun
ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısıyla olağanüstü toplanır.
Olağan Başkanlar Kurulunun toplantı gündemi, toplantıdan en az onbeş (15) gün önce,
olağanüstü toplantıların gündemi ise makul bir süre önce Genel Yönetim Kurulunca hazırlanıp
katılacak olanlara gönderilir.
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Madde 29- Başkanlar

Kurulunun

Yetki ve Görevleri:

Başkanlar Kurulu sendikanın danışma organı olup;
a) Sendikanın politika, plan ve proörarntan ~'JnusI!nda tavsiye ve önerilerde bulunmak,
b) Genel Merkez organlarınca alınan kararların şube ve şubelere bağlı birimlerde uygulanma
durumunu değerlendirmek,
e) Dönem içindeki çalışmaları değerlendirmek,
d) Şube ve şubelere bağlı birimlerde doğan sorunlara çözüm önermek,
e) Gerektiğinde ve Genel Yönetim Kurulunca sorulduğunda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı konusunda tavsiye kararı almak.
f) Olağan gelişmeler dışındaki genel eylemlilikler (grev, işbırakma, toplu vizite vb.) öncesinde
tavsiye kararı almak.
Madde 30- Genel Başkan Yetki ve Görevleri:
i

.1

j

a) Sendikayı yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Genel Yönetim Kurulu adına .özel ya da
resmi tüzel kişilerle, resmi kurumlar ve diğer kuruluşlarla ilişkiler kurar.
b) Sendikahın genel politikası doğrultusunda basın toplantıları düzenler, yazılı ve sözlü
demeçler verir.
e) Sendikanın, genel kurullar hariç olmak üzere, toplantısına katıldığı bütün organ, kurul ve
komisyonlarına başkanlık eder.
d) Genel Sekreteri e birlikte tüm yazışmaları; Mali Sekreterle birlikte tüm mali konulardaki
işlemleri ve belgeleri imza eder.
e) Mali Sekreter ile birlikte banka hesabı açma, hesaptan para çekme, hesap kapatma yetkisine sahiptir. Acil durumlarda 10.000.000,- (onmilyon) TL'ye kadar Genel Yönetim Kurulu kararı olmaksızın harcama yapabilir.
f) Sendikanın tüm şube ve bürolarının çalışmalarını denetleme ve incelemeye yetkilidir.
g) Sendika Genel Yönetim Kurulunun onayladığı her tür sözleşmeyi imzalar.
Madde 31- Genel Sekreterin

Yetki ve Görevleri:

a) Sendikaya ilişkin her tür yazışmayı yapar ve yaptırır. Sendikanın amaç, ilke ve faaliyet konuları ile ilgili yazım ve istatistikleri, toplu iş sözleşmelerinde gerekli bilgi ve belgeleri, girişimleri,
girişimlerin başarıya ulaşması için gerekli her türlü belgeyi derler. Sendika çalışmaları için gerekli
kurul ve büro çalışmalarını yönetir ve koordine eder.
b) Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu gündemini hazırlar ve kurullara getirir.
Alınan kararları karar defterine işler ve üyelere imzalatır.
e) Her türlü yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Üye sicilieriyle, sendikanın diğer
bütün evraklarını koruma altında bulundurur.
d) Genel başkanın yokluğunda her tür toplantıya başkanlık eder.
Madde 32- Genel Mali Sekreterin

Yetki ve Görevleri:

a) Sendikanın muhasebe işlerini yürütmek.
b) Sendikanın dönemiçi bilançosunu, gelir gider tablosunu ve mizanları ile mali raporlarını
Genel Yönetim Kuruluna sunmak.
c) Tahmini bütçeyi hazırlamak ve Genel Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Kasada 30.000.000,- (otuzmilyon) TL 'ye kadar para bulundurmak ve kasa işlemlerini kentro/ etmek.
Madde 33· Genel Örgütlenme

Sekreterin/n

Yetki ve Görevleri:

a) işkolu çalışanlarının sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlamak.
b) Uyelik kayıtlarını ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri takip etmek,
düzenlemek ve üye envanterini çıkarmak.
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üyelik arşivini

c) Şube çalışma alanlarının düzenlenmesi,
yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin
kapatılması konusunda incelemelprele butunmak ve Genel Yönetim Kuruluna raporlar hazırlayıp
sunmak.
d) Şubelerin sendikal çalışmalarını izlemek ve bu çalışmaları desteklemek.
e) Şube Genel Kurulları için delege seçimlerini ve Şube Genel Kurullarının zamanında ve
gereği gibi yapılmasını takip etmek ve bu konuda yardımcı olmak.
Madde 34· Genel Eğitim Sekreterinin

Yetki ve Görevleri:

a) Sendikanın ilke ve amaçları doğrultusunda eğilim proğramlarını hazırlamak. Genel
Yönetim Kurulunun onayına sunmak. Onaylanan programın yaşama geçirilmesini sağlamak.
b) Eğitim seminerlerinin yaşama geçirilmesini sağlamak; bu konuda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak, konu ile ilgili dergi, broşür, kitap gibi yayınlar çıkarılmasını sağlamak.
c) Eğitim ve sosyal çalışmalar ile ilgili ödeneklerin bütçeye Ronulmasını sağlamak.
-I

ıv. ŞUBELER

'!
i

Madde 35· Şubelerin Açılması:
i

!
L.

i'

Şubeler, Genel Yönetim Kurulunun verdiği yetki ile Genel Merkeze bağlı olarak il merkezlerinde açılır. Birden çok şube açılan illerde, sendikayı il düzeyinde temsil etmek üzere, ilgili şubelerin
isteğiyle bir koordinasyon kurulu oluşturulur.
Üye sayısı 300 (üçyüz) ve 300 (üçyüzl'ün üstünde olan temsilcilikler şubeye dönüştürülebilir.
Bu illerde şubelerin örçüttenrne alanları, bütünlük bozulmadan Genel Yönetim Kurulunca belirlenir.
Madde 36- Sendika

Şubelerinin

Oluşumu:

a) Şubeler en az 300 (üçyüz) kapsamiçi çalışanın bulunduğu illerde faaliyette bulunmak
üzere en az 200 (ikiyüz) üyenin bulunması koşuluyla açılabilir.
b) Özelliği olan illerde 200 (ikiyüz) üyenin kaydedilmemiş olması durumunda diğer iller dahil
edilerek bölge şubeleri açılabilir,
c) Bölge şubelerine bağlı illerde en az 100 (yüz) üyenin olması durumunda temsilcilik
açılabilir.
d) Şube Yönetim Kurulunun onayı olmadan şubenin yetki sınırları ile bağlı işyerlerinin Genel
Yönetim Kurulu tarafından değiştirilmesi mümkün değildir. Bir şubenin örgütlediği işyeri, bir başka
şubeye aktarılamaz.
Madde 37- Şube Organları:
a) Şube
b) Şube
c) Şube
d) Şube
e) Şube

Genel Kurulu,
Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu,
Onur Kurulu,
Temsilciler Kurulu.

Madde 38- Şube Genel Kurulu:
Şube Genel Kurulları, şubelerin en yetkili organlarıdır.
Şube Genel Kurulları, üye sayısı 300 (üçyüzl'e kadar olan şubelerde doğrudan katılımla, üye
sayısı 300 (üçyüz)'ü geçen şubelerde 250 (ikiyüzelli) delege, artı doğal delegelerden oluşur. 300
(üçyüzj'ün
üzerindeki her 50 (elli) üye için bir delege artımı ile yapılır.
a) Üç aydan fazla aldat borcu olan üyeler seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.
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b) Şubeler seçim takviminin başlamasından on (10) gün önce aidatıarını ödeyerek seçme:
seçilme hakkını kazanmış üyeler ile dönem içerisinde topladıkları ödendi miktarını üyelerin bilqisı.
ne sunmak zorundadırlar.
-:

c) Şubeler, işyeri ve temsilcilikleri genel kurullarından yedi (7), kendi ge~o~ Kurullarından 10
(on) gün önce dönem içinde toplanan aidat miktarı ve haklarında 11 ve 12. maddeleri uygulananlar
ayrıca belirtmek üzere üye listelerini düzenleyip Genel Yönetim Kuruluna göndermek zorundadırlar.
d) Şube Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asıl üyeleri, kendi genel kurullarına doğal
delege olarak katılırlar.
Şube Genel Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma esasları, Sendika Merkez
Genel Kurulu esaslarına göre yapılır.
Madde 39- Şube Yönetim

Kurulu:

Şube Yönetim Kurulları, kendi genel kurulları taraündar; sendika üyeleri arasından seçilen
yedi (7) asıl üyeden oluşur, asıttarla birlikte yedi (7) tane yedek üye seçilir.
,
Şube Yönetim Kurullan. ilk toplantılarında kendi içinden Şube Başkanı, Sekreter ve Saymanı
seçer, öteki göre~lendirmeleri yaparlar.
Şube Yönetim Kurullarının oluşumu, yetki ve görevleri ile çalışma esasları Genel Yönetim
Kuruluna uyumlu olmak zorundadır.
Madde 40- Şube Denetleme

Kurulu:

Şube Denetleme Kurulları, kendi genel kurullarınca, şube üyeleri arasından seçilen üç (3) asil
üç (3) yedek üyeden oluşur.
Şube Denetleme Kurullarının oluşumu yetki, görev ve canşma esasları, Merkez Denetleme
Kuruluna uyumlu olmak zorundadır.
Madde 41- Şube Oııur Kurulu:
Şube Onur Kurullari, kendi üyeleri arasından seçilen üç (3) asil üç (3) yedek üyeden oluşur.
Şube Onur Kurullarının oluşumu yetki, görev ve çalışma esasları, Merkez Onur Kuruluna
uyumlu olmak zorundadır.
Madde 42- Şube Temsilciler

Kurulu:

Şube Temsilciler Kurulları, Şube Başkanının başkanlığında Şube Yönetim Kurullarının asil
üyeleriyle ilçe temsilcilerinden oluşur. ilçe temsilciliği olmayan şubelerde, temsilciler kuruluna, ilçe
temsilcileri yerine işyeri temsilcileri katılır. Şube Yönetim Kurulu gerekli görürse şube temsilciler kuruluna işyeri temsilcilerini de çağırabilir.
Şube Temsilciler Kuruluna, kendi denetleme ve disiplin kurulları üyeleri oy hakkı olmaksızın
katılırlar.
Merkez Yönetim, denetleme, onur kurulu üyeleri, şube tenısilciler kuruluna; şube yönetim, denetleme ve onur kurulu üyeleri şube temsilciliği temsilciler kurulu toplantılarına katılıp konuşma yapabilirler, oy kuüanarnazlar.
Şube temsilciler kuruluna gerekli görülen sendika birim ve büro temsilcileri de oy hakları olmaksızın çağrılabilir, konuşturulabilir.
Şube temsilciler kurulunun yetki, görev ve çalışma esasları
uyumlu olarak Genel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
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Merkez Başkanlar

Kuruluna

V. TEMSiLCiLiKLER
Madde 43- Temsilcilikler:
a) Şubelere bağlı ternsilclllklar,
b) Temsilciliklere bağlı işyeri temsilcilikleri.
Şube açılan yerlerde ayrıca temsilcilik açılamaz.
Temsilciliklerin oluşumu, görev ve yetkileri Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Vi. PARASAL KONULAR
Madde 44- Sendikanın Gelirleri:
a) Üyelerin bordroya yansıyan brüt aylıklarının en çok %2 oranında alınan üye aidatları
(GYK tarafından üye aidat miktarı ayrıca belirlenir),
b) Bir aylık,aidat miktarını geçmeyecek kadar giriş aidatıEm,
c) Toplu sözleşme dayanışma aidatıarı,
d) Her toplu sözleşmeyi izleyen ay başında. iki aylık aida: tutarını geçmeyecek miktarda
atinacak artışlar.
e) Ma/varlığı gelirleri, malvarlığı değerlerini devir, tenılik, kiralama ve satışlardan doğan gelirler.
f) Bağış ve yardrrntar.
g) Yan gelirleri,
h) Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler,
ı) Diğer gelirler.
Sendika grev ve dayanışma fonu adı altında bir ton oluşturabilir. Bu fonun kullanımı Genel
Yönetim Kurulunca belirlenir.
Sendikanın gelirleri, elde edildiği gün bankaya yatırılır. Zorunlu giderleri karşılamak üzere
30.000.00,- (otuzmilyon) TL'ye kadar kasada para bulundurulabilir.

Madde 45- Aidatıarın Toplanması:
Sendika aidatıarı üyelerinin aylık ve ücret bordrolanndan ya da banka hesaplarından kestiriI:r. Bu mümkün olmazsa işyeri temsilcileri tarafından toplanıp, sendika hesabına yatırılır. Aidatıarın
toplanma ve kullanma esasları Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 46· Sendikanın Giderleri:
Genel

Merkez,

şube ve şube/ere

bağlı birimlerin

harcamalanna

karar vermeye

Genel

Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Yönetim Kurulu gerekli görürse bu koruıda Merkez Yürütme Kurulunu görevlendirir ve yetkilendirir.
Toplanan aidatıarın %50 (elli) si şubeler tarafından avans olarak harcanabilir. Şubeler toplam
üye sayısının aidatıarının %50 (elli)'sini genel merkez hesabına yatırmak zorundadırlar.
Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, sendika demirbaş defterine kaydedilir.
Sendika gelirleri kendi yöneticileri dahil hiç kimseye borç olarak verilemez.

Vii. ÖDÜL VE CEZALAR
Madde 47- Ödüller:
Sendika tüzüğüne uygun olarak, sendikaya önemli hizmetlerde
sendikanın amaçlarına uygun ödüller koyabilir.
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bulunanlara

ödül verebilir,

.
J

Madde 48- Disiplin

Cezaları:

Sendika, merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin disiplin kurullan. sendika tüzüğüne ve
genel kurul karartanna aykırı hareket eden üye ve yöneticilere yapacakları soruşturmanın
sonuçlarına göre ceza verebilir.
Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarrna, kırıarna, geçici olarak üyelikten çıkarma ve temelli olarak üyelikten çıkarmadır.
Yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama. geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, kesin olarak yöneticilikten uzaklaştnrna, geçici olarak üyelikten çıkarma ve temelli olarak
üyelikten çıkarmadır.

"

';

j
i

Üyelikten temelli olarak çıkarma cezası, onur kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından
verilir. Geçici üyelikten çıkarma durumunda yöneticilik kendiliğinden askıya alınır, temelli olarak
üyelikten çıkarma halinde ise, yöneticilik kendiliğinden düşer.
Üyelere verilebilecek disiplin cezaları, aynı eylemler nedeniyle yöneticilere verilebilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.
~
ilgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez.
Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.
Verilen her cezaya, ilgilinin bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz Iıakkı vardır.

vıu. çsşiru
Madde 49- Yönetmelikte

HÜKÜMLER

Düzenleme:

Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerden oluşumu. yetkileri ve görevleri,
görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve bu tüzük hükümlerinden ayrıntılı düzenlemeyi gerektirenler yönetmelikle düzenlenir. Gerekli görülürse ayrıca yönergeler hazırlanabilir. Bunları Genel
Yönetim Kurulu yapmaya yetkilidir.
Madde 50- Toplanma

ve Karar Çoğunlukları:

Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ve atanmış kurullar, tüzükte özel düzenleme
yoksa salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verirler.
Yeni seçilen organların görev bölüşümü yapacakları ilk toplantının toplanma çoğunluğu üçte
ikidir. Merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ile kurul ve komisyonlarda görevlendirilen/erden,
özürsöz olarak üst üste üç kez toplantıya gelmeyenlerin ya da özürsüz olarak devamsızlığı üçte
biri sşanlann, o organ ya da kuruldaki görevi sona erer.

Madde 51- Birleşmeyecek

Görevler:

Sendika üyeleri, merkez, şube ve taşra örgütünde birden çok organa seçilemezler.
organlardaki görevle birleşebilir.
Madde 52· Organlara

SeçilenIerin

Deı.'gelik,

Güvenceleri:

Sendika merkez, şube ve şube/ere bağlı birimlerin organlarına seçilip, genel kurulca işini
bırakıp seçildiği organda profesyonel yönetici olarak çalışmalarına karar verilenlerden aylık ve
özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevleri süresince aylık ve öteki özlük hakları genel
yönetim kurulunca belirlenerek, bu haklarını sendikadan alırlar.
Madde 53· BOrolar ve Görevlerıdlrrne:
Sendika merkez ve şube yönetim kurullarına ya da yöneticilere bağlı olarak örgütlenme,
özlük, hukuk, araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim vb. hizmetleri daha verimli yürütmek
ve demokratik katılımı sağlamak amacıyla, birimler ve bürolar oluşturulabilir. Buralarda sürekli ve
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geçici olarak uzman kişilerle sendika organları dışındaki üyeler ve başkalarını çalıştırabilir,
çalışma ekipleri C:JŞtL;~U:ô.ji!::.

çeşitli

Madde 54- Tüzük Değişikliği:
Tüzük değişikliği, amaç ve ilkeleri genel kurula çağrılan delegelerin 2/3 (üçte ikisi) oranında,
diğer maddeleri salt çoğunluk ile değiştirilebilir.
Madde 55- Tutulacak

Defter Dosya ve Kayıtlar:

a) Üye Kayıt Defterleri,
b) Sendika Üye Kayıt Fişi Dosyası ve bu konudaki bilgisayar fişi kayıtları,
c) Üyelikten ayrılanlar dosyası,
:.
d) Genel kurul, Genel Yönetim, yürütme kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu ve başkanlar
kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,
e) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,
1) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları ,
g) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir,
h) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklarıacaçı
dosyalar.
ı) Defterlerin ve evrakların saklanma zorunluluğu yasalarda belirtilen süre içinde geçerlidir.
Şube ve şubelere bağlı birimlerde bunlardan hangilerinin tutulacağına Genel Yönetim Kurulu
tarafından karar verilir.
Madde 56· Seçimler:
Sendika merkez. şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurullarında gizli oyaçık sayım ilkesine uyulur.
Genel kurul başkanlık divanı ve komisyon seçimi ile diğer kararlar için açık oylarna yapılır.
Seçimlerde nispi temsil sistemi uygulanır.
Seçimler ve oy pusulaları ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler genel yönetim kurulu tarafından belirlertir.
....

..

ıx. VURURLUK
Madde 57- Yürürlük

....

HUKUMLERI

.

Tarihi:

Bu tüzük valiliğe verildiği gün yürürlüğe girer.
Madde 58· Yürütme Yetkisi:
Bu tüzüğü TÜM BANKA-SEN GENEL YÖNETiM KURULU yürütür.
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