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TÜM SOSYAL· SEN
TÜM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK
ÇALıŞANLARı SENDIKAsı
ANATÜZÜK
KURULUŞ TAKİllt: 11.05.1992
BÖLÜM1:GENELUÜKÜMLEK
MADDE

ıi

SENDiKANıN

a) SENDiKANıN

ADI. MERKEZİ VE ADRESi

ADli TÜM ÇALIŞMAVE SOSYAL GÜVENLİK

ÇALıŞANLAR!SENDİKASIOlup, kısa adı TÜM SOSYAL- SEN'dir.
b)

SENDiKANıN

MERKEZİi

Süleyman

Sım

Sokak

No: 2/14

Yenişehir / ANKARA
Merkezin ilden ile nakline Sendikanın Merkez Genel Kurulu, il
içerisinde adres degişikligine Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 2i SENDİKANıN

AMAÇ VE İLKELERİ

Sendikamızı,
özgürlükçü,
çoguıcu. katılımcı, laik demokrasi
düzeni içerlsinde bagımsız yargının güvencesinde dil, din, ırk,
cinsiyet ve düşünce ayrımı gözetmeksizin mevcut hakları çagdaş
seviyeye ulaştırmayı. demokratik yollarla yeni haklar elde edebilmek için toplumu tüm kesimleri ile ilişkileri geliştirerek, İnsanlık
onuruna yakışmayan tüm anlayışıara karşı çıkarak çalışır.
.
Tüm Sosyal - Sen, sınıf ve kitle sendlkacıtıgını diger bir ifade ile
çalışanların,
sermaye smıfına karşı çıkarlarının birlikteligini
esas ve temel alan bir sendikal
anlayışın sahibidir.
Bu
doğrultuda:

a) GrevIi - toplu iş sözleşmeü
b) Sendikamiz

bünyeslndeki

demokratik,

özgür sendlkacılıgı.

iş yerlerinde çalışanların yaptıgı işe,

narcadıçı emege uygun insanlık onuruna yakışır bir yaşam için
ücret kazarıımını.

ı

c)

Sosyal Güvenlik haklannın korunması ve geliştirilmesini,

d)

Üyelerinin

özlük

haklannın korunması ve geliştirilmesini,

Çagdaş örgütlenmenin geregi olarak çalıştığı iş yerlerinde ve
yönetiminde kadın ve erkeklere eşit temsil olanagı vererek söz
ve karar sahibi olmayı,
e)

Kadın üyelerinin kadın olmalarından dagan (doğum. süt vb.)
haklannın korunup geliştirilmesi,

f)

Çagdaş düşünce dogrultusunda tüm Demokratik kitle
örgütleri ve sendikalar ile ilişkiler kurarak, hedeflerinin hayata
geçirilmesini amaç edinir.
g)

Tüm Sosyal - Sen, yukanda belirtilen amaçlara ulaşmak için demokratik ilkeler dogrultusunda sendika içi demokrasiyi en geniş
anlamda savunur.
MADDE 3: SENDiKANıN

GÖREV VE YETKiLERi

Tüm Sosyal - Sen amacıarını gerçekleştirmek için insan Haklan
Evrensel Bildirgesi, Uluslarası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasası ve
sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal
şartı ile diger çok taraflı sözleşmelerden doğan hakları
dogrultusunda anayasaya ve diger Yasalardaki çalışma hayatı ve
Sendikal rtaklarla ilgili hükümlerin genişletilmesi için gerekli
girişimlerde bulunarak:
a) Örgütlü bulunduğu iş yerlerinde amaçlan dogrultıısunda.
çalışanların örgütlenmesini ve ülke düzeyinde sendikal birllgfrı
saglanmasına çalışır.
b) En aıt kadrolardan en üst yönetim birimlerine kadar bütün
temsilci yöneticilerinin üyeler arasından, üyelerce seçilmelerini
saglayarak tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini yaşama
geçirir.

Örgütlü bulunduğu bütün işyerlerinde yetkili merciler ile
üyeleri adına mesleki iş durumlarına göre ayn ayn ve ek toplu iş
sözleşmeleri yapar. Toplu iş uyuşmazlıklannda ilgili makama,
görevli yargı organlarına başvurur, görüş bildirir, istekte bulunur.
c)

d)

TOplu iş sözleşmelerinden dogan uyuşmazlıklar nedeni ile

üyelerinin çıkarlarını korumak için yargı organlarında dava açar
ve açılan davalarda taraf olur.
e) Grev kararı alınmasında, uygulanmasında ve kaldırılmasında
yetkilidir.

Uluslararası sendikal örgütlerle ilişki kurarak delege, temsilci,
gözlemci gönderebilir veya kabul edebilir. Yayın ve fıkir
alışverişinde bulunur.
f)

Üyelerin çalışma yaşamındaki yasal düzenlemeden. Toplu ~iş
sözleşmeslnden. örf 've adetten dogan hakları konusunda
üyelerini temsilen ya da üyelerinin başvurulan üzerine ve
görevinden dogan özlük ve her türlü haklannın korunmasında
üyelerine ve mırasçııarına hukuksal yardımda bulunur ve kendisini ve konuda taraf olarak kabul eder.

g)

Üyelerinin mesleki bilgi birikim ve yeteneklerini geliştirmek.
Sendikal haklar konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapmak, bu konuda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile kurs, konferans, panel. açık hava ve salon basın toplantılan düzenler. Bildiri, gazete, dergi, broşür, vb. yayınlar çıkarır.

b)

Bagışta bulunmamak kaydı ile evıenrne. hastalık, Ihtiyartık.
ölüm, sakatlık ve Işslzülc gibi hallerde yardım ve egitim amaçlı
sandıkların kurulmasına yardımcı olur. Bu sandıklar mevduatlarının %5'inde fazla olmamak koşulu ile kredi verebilir.

i)

Üyelerlninkuracagı yapı ve tüketim kooperatiflerine yardımcı
olur. Bagış olmamak kaydı ile nakit mevduatının %IO'unu
aşmayacak oranda kredi verebilir.
'

i)

j) Amaç ve görevlerinin gerektlrdigi taşınır ve taşınmaz mallan

iktisap edebilir.
k) Kreş, ulaşım, dinlenme tesisleri, lojman. sosyal yardımlaşma
sandığı ve spor kulüplerinden eşit şekilde faydalanmak için
oluşturulacak yönetim birimlerinde söz ve karar sahibi olmak
için mücadele eder.

Örgütlü bulunduğu işyerlerinde (şeflilc, müdür yardırncılıgı.
müdür vb.) oluşturulacak sınav komisyonlarında gözlemci bulundurma yetkisine sahip olabilmek için mücadele eder.
i)

Üyelerinin işyerinde karşılaştıkları riskleri, risk gruplannı tesbit ederek sağlıklı güvenli bir çalışma ortamının saglanmasırıı ve
üyelerinin lşkazası ve meslek hastalıklan sigorta kolu kapsamında yer alan haklannın kullanılabilmesi için çalışmalar
yapar.
m)

o) Sendikamız üyelerinin saglık hizmetlerinin karşılanmasında
tüm hastane ve saglık kuruluşlanndan eşit biçimde yararlanılması için girişimde bulunur.
MADDE 4i SENDIKANıN ÇAYŞMA ALANI

Türkiye'de kurulu Tüm çalışma ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlan
ve kuruluşlara bagIı birimler, faaliyet alanı içerisindedir.
Sendika Türkiye çapında faaliyet gösterir.
.MADDE 5i SENDIKAYA ÜYE OLMA

Üye olmak isteyen, 5 nüsha olarak doldurup lmzaladıgı üye
kayıt fişi ile sendikaya ya da sendika şubesine başvurur. Sendika kendisine yapılan başvurulan 5 gün içinde Sendika merkezine gönderir.

a)

b) Sendikanın faaliyet alanındaki işyerinde çalışanlar üyelik

başvuru tıelgeslnl doldurup Imzaladıktan itibaren sendikanın
üyesidirler.
Üyeler Sendika Tüzüğü ile buna bagb Yönetmeliklerde
gösterilen hususlara toplu sözleşme kararlarına. Genel Kurul karananna uygun harekette bulunmayı kabul ederler.
c)

MADDE 6; mLIKTEN

AYRıLMA

Her üye Sendikaya yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile
üyelikten çekilebilir. Çekilme işlemi başvuru tarihini takip eden
aybaşından itibaren geçerlidir.
.
MADDe 7; ÜYELIKTEN ÇIMRlLMA

Aşagıda belirtilen nedenlerle üye, Sendikadan çıkarılabilin
a) Sendika Ana Tüzüğüne, vönetmeııkıere. Genel Hükümlere ve
YetkiliKurul kararlarına uymamak,
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b)

Sendikadaki görevini kötüye kullanmak ve kişisel çıkar

saglamak,

Üyelikten çıkanlmayı gerektirecek tutum ve davranışlarda bulundugu bildirilen üyenin Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunca
ve gerekli görüldügünde Sendika Genel Merkez Disiplin kurulunca durumu incelenir. Bu tutum ve davranışlar sabit
görüldügünde üyeligi askıya alınır ve ihraç istemiyle ilk genel kurula götürülür.
Üyenin Sendikadan çıkarılma kararı Genel Kurulca verilir.
Çıkanlma karanna karşı üyenin yargı organlarına başvurma
hakkı vardır. İhracı istenen üyenin çıkanlma istemine karşılık .
kendisini savunma hakkı bütün yönetim birimlerine karşı
saklıdır.
MADDE 8j üyELİGİN DevAMı YB ASKıYA ALINMASI

a) Sendika Merkez ve Şube Yönetim K~llannda ücretli görev
almalanndan dolayı işyerinden ayrılan Sendika üyelerinin bu
göreve getirildikleri anda Sendikadaki üyelik sıfatları. üyelik aidatlannı ödemek koşulu ile devam eder.
b) Sendikaya üye olma hakkına sahip olan çalışanlar, çalıştıkları
kurumun yönetim kurullarından. benzeri kurullarda görev almalan halinde Sendikaya üyeligi devam eder.
Sendika üyesinin askere
süresince üyeligi askıya alınır.
c)

MADDE9:

alınması durumunda,

askerlik

ÜYELiGiN KBNDiLiGiNDEN SONA ERMESİ

Baglı bulundukları yasa ve kurum veya vakıfşeklindeki
sandıklardan yaşlılık. emeklillk.. malülük aylıgı veya toptan
ödeme alarak ayrılan üyeler ile tşkolunu degiştiren üyelerin
üyeliğl kendiliginden sona erer.
MADDE iO: ÜYELiK ÖDENTİsİ

Sendika üyelerinin ödeyecegi aylık aidat miktan brüt maaşlarının
Işbu aidat her ay ödenir.

% i 'dir.

BÖLÜM: 2: SENDİKANIN YAPıSı
MADDr;

ı ı; sr;rmiKAmrt

ORGANLARı

A) sendika Merkez ZOrunlu Organlan
ı) Sendika Merkez Genel Kurulu
2) Sendika Merkez Yönetim Kurulu
3) Sendika Merkez Denetleme Kurulu
4) Sendika Merkez Disiplin Kurulu

B) sendika Merkez Damşma Organlan
ı) Başkanlar Kurulu

C) şube ZOrunlu Organlan
ı) Şube Genel Kurulu
2) Şube Yönetimi Kurulu
3) Şube Denetleme Kurulu
4) Şube Disiplin Kurulu

D) Şube Damşma Organlan
i ) Bölge Temsilcilikleri

2) Şube Temsilcilikler

MADDr;

ı2;SErlDiKA

Kurulu

Mf{IUWZ GENEL KURUL

Sendika Merkez Genel Kurulunun

oluşumu:

Sendika Merkez Genel Kurulu Sendikanın en üst ve yetkili
organıdır. Sendika Genel Kurulu Şube Genel Kurulundan veya
şube olmayan yerlerde iş yerlerinden seçilen toplam 300 (üçyüz)
delegeden oluşur.
Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulunun asil üyeleri dogal delegelerdir.
a) Öncelikle her

şubeye ikişer delegelik verilir.

b) Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre ştıbelere veya işyerlerine

tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şube veya
işyerlerinde kaç üye için bir delege seçilecegi belirlenir ve delege sayisı şube ve işyerlerine bildirilir.
(a) ve (b) fıkralarina göre tahsis olunan delege sayısı ile 300
arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren
şubelerln artık üye sayısıyla üçyüz delegeye tamamlanır.
c)

d) Her Şube, Genel Kurulunda Genel Kurula karar alındığı tarihte aldat ödeyen Şube kendilerine tahsis olunan delege sayısının
iki katı kadar delegeyl gizli oy ile en fazla oy alış sırasına göre
seçer. işbu delegeler. her Şube Genel Kurulunda yenilenir.
Seçilen delegeler. müteakip Şube Genel Kuruluna kadar geçen
süre içerisinde toplanan bütün Merkez Genel Kurullannın delegeleridir. Toplu - İş sözleşmesi yürürlükte iken iş geregi geçici
süre iş tatil edildiginde aidat ödemeyenıere işyeri toplu
sözleşme yetkisi kesinleşmiş olup ta tüzük gereglnce aidat
ödemeyerıler. grev ve lokavt nedeniyle aidat ödeyen üye gibi delege tesbitinde göz önüne alınırlar.

Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeler. Genel Kurula çağrı
tarihindeki şubelere tahsis olunan delege sayısı ve Şube Genel
Kurullan' Seçim Tutanaklan esas alınarak Merkez Denetim ve
Merkez Yönetim Kurulu asil üyelerinin müşterek kararı ile isimIendirillr,

Herhangi bir nedenle delegeligi düşmüş
sıralamada yer alan üye deıegeııqe alınır.

olanın

yerine

Delege sıfatı müteakip Olagan Genel Kurul için yapılacak delege
seçim tarihine kadar devam eder.
Seçilen Delegeler. seçildigi şubenin seçim bölgesinden başka
bir şubenin seçim bölgelerine girseler dahi, Şube Genel Kurulunda yeni Delege seçimi yapılıncaya kadar eski delegellklerlnl korurlar. Herhangi bir nedenle işten ayrıları üyenin üyeligi sona
ererıe kadar delegeliğl devam eder.
e)

MADDE 13i SfiNDiKA MEKKfiZ GENEL KURUW TOPLANTı

ZAMANI VfiTOPLANTI fiSASLAm
Merkez Genel Kurulu iki yılda bir Sendika Merkezinin butundugu
yerde toplanır. Genel Kurula çağrı. Genel Merkez Yönetim Kuru-

lunca yapılır. Toplantının yeri, günü ve saati ile gündem, Merkez
Yönetimince saptanarak toplantıya katılacak delege listeleri ile
en az onbeş gün önceden o yerin en büyük mülki amirine ve
Seçim Kurulu Başkanına verilir. Genel Kurulun yeri, günü, saati
ve gündemi, o mahal de yayınlanan iki gazetede ilan edilir. Gazete ilanında ilk toplantıda çogunluk saglanamaz ise ikinci toplantının en çok onbeş gün sonra yapılacagma ilişkin belirlenen
ikinci toplantı tarihi, yeri ve saati aynı nanıa duyurulur.
Delegelere. Merkez Genel Kurulu toplantısının gündemi iki
Genel KuI1J.I
Toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet raporu ve
gelecek dönemttı tahmini bütçesi, toplantı tarihinden en az
onbeş gün önceden gönderilir.
Merkez Genel Kurulu Toplantısı önceden ilan edilen ve bildirilen
yer, gün ve saatte valilikçe görevlendirilen hükümet komiserlnlrı
katılımı ile yapılır. Hükümet komiserinirı bulunmaması halinde
toplantıya devam edilir, durum derhal valilige bildirilir.
Toplantı yeter sayısı tüzükte ayrıca öngörülen durumlar dışında
toplam delege sayısının salt çogunludur. Bir toplantıda yeter
sayısı sagtanamazsa toplantı engeç onbeş gün sonraya bırakılır.
Durum bir tutanakla tesbit. edilir. İkinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanlanrı sayısı üye veya delege
tam sayısının lj3'ünden az olamaz. Toplantı yoklamayla başlar.
Çoğunluk mevcut ise Yönetim Kurulunun görevli üyesi durumu
bildirdikten sonra Başkanlık Divanı için Başkan gerekirse Başkan
Yardımcısı ve yeteri kadar yazman üye seçimi açık oylamayla
yapılır.
Genel Kurul Karar sayısı toplantıya katılan delegelerltı salt
çogunlugudur, Ancak bu sayı toplam delege sayısının Ij4'ünden
az olamaz. Tüzük degişikliklerinde karar yeter sayısı delege
sayısının 2j3'üdür. Oyların çşitligi halinde teklif düşer. Genel Kurulda delege olmayanlar karar yeter sayısında dikkate alınmazlar
ve oy kullanamazlar. 12. maddede belirlenen delegeler dikkate
alınır ve onlar oy kullanırlar.
Kongre Başkanlık Divanı ve Komisyon seçimleri dışında bütün
seçimler gizli oyaçık sayım usulü ile yapılır. Diger bütün kararlar
açık oylama ile alınır. Her delegenin tek oy hakkı var olup bu
hak devredilemez.
8

MADDE

ı4;

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖKBV

ve

YETKiLERi
Merkez Genel Kurulu Sendikanın en yetkili organıdır.
a) Genel Kurul toplantısında gündemdeki konular görüşülür,
gündeme madde eklenmesi Genel Kurula katılan delegelerin ıi
ıO'unun yazılı teklifi ile mümkündür.
b) Sendika Tüzügündeki
veya reddetmek.

degişiklikleri

görüşmek,

onaylamak

c) Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülerek oylarıması ve gerektiginde sorumlular hakkında Yas,al kovuşturma
açılmasına karar vermek.
d) Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyetlerinin
lanmamasına karar vermek.

aklarup. ak-

e) Genel Merkez Disiplin Kurulunun Kararlanm görüşerek karara

baglamak,
f) Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Bütçeyi görüşerek
karara baglarnak,
'
g) Sendika Tüzügünde öngörülen Merkez organlarının
yedek üyelerini ve üst kurul delegelerini seçmek.
b) Şube açılması veya kapatılması
Yönetim Kuruluna yetki vermek.

konulamıda

asıl ve

Genel Merkez

i) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üst kuruluşlara
veya üyelikten çekilmeye karar vermek.

üye olmak

i) Aynı işyerinde faaliyet gösteren başka bir sendika ile birleşme
veya ona katılmaya karar vermek.

j) Gerekli taşınmaz
veya devredilmesinde
mek.

mallann satın alınmasında, satılmasında
Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki ver-

k) Sendika yöneticileri
ile diger personele verilecek ücret,
ödenek ve yolluklan saptamak (Bu ücretler en yüksek devlet memuru maaşlarını geçemez).
i) Sendika tüzügürıe uygun öneriler hakkında kararlar almak, or. ganlanna görev ve yetkiler vermek.
m) Sendikanın Tüzel kişiliginin sona ermesine karar vermek.

MADDB

ı5:

OLAÖA!'iÜS'IÜ

GCNBL Muumz

GErtU

YÖNETiM

KURUW TOPLAJ'{[ISI

Genel Merkez Yönetim veya Genel Merkez Denetleme Kurulunun
gerekli gördügü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin ll5'inin
yazılı istegi üzerine Genel Kurul olaganüstü olarak toplanır.
Olaganüstü Genel Kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çagrı. Genel
Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Gündem dışı konular
görüşülemez, önerilerde bulunulamaz. oıaganüstü Genel Kurul
toplantısında ila oıagarı Genel Kurul Toplantısı hükümleri
geçerlidir.
MADDE 16: SBNDiKA YÖNEfjçiwR.irdN

NrrELiKLBR.i

Memur olma niteliklerine sahip olmak

,

a) Genel Merkez Kurullan için Genel Kurul delegesi veya en az
bir yıllıküye olmak.
b) Şube Kurullan için üye olmak.
MADDB ı7: SENDiKA GENEL MERJmZ YÖNeTiM KUJUJLUNUN
OLUSUMU. TOPLANTı ZAMANI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Sendika Genel MerkezYönetim Kurulu. Genel Kurulca seçilmiş 9
asil üyeden oluşur. Asil üyeler kadar yedek üye de seçilir. Genel.
Merkez Yönetim Kurulu seçim sonuçlarının kestnleşmesınden
sonra iki gün içinde toplanarak kendi aralannda görev bölümü
yapıp, Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel MaliSekreter, Genel
Örgütlenme Sekreteri, Genel Egitim Sekreteri. Genel Hukuk Sekreteri. Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri. Genel Sosyal ve
Dış .ılişkiler Sekreteri. Genel Toplu İş Sözleşmesi Sekreterllgi
görevleri birer kişi tarafından üstlenilir. Ancak kendi aralannda
anlaşamadıkları hallerde. gizli oyaçık sayımla her bir göreve bir
~i seçilir. Bu işlemler bir tutanakla tesbit edilir ve karar defterine işlenir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu en az 15 günde bir defa toplanır.
Toplantıya Genel Başkan. onun yoklugunda Genel Sekreter •
.onun yokluğunda Genel Örgütlenme Sekreteri veya Genel Egitim
Sekreteri Başkanlık eder.
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Genel Merkez Yönetim Ku'rulu toplantısı üye tam sayısının salt
çogunlugu ile toplanır, Toplantıya katılanların salt çoqunlugu ile
karar alınır, oylann eşitligi halinde ise toplantı başkanının
katıldığı taraf oy çokluğu sağlamış sayılır.
Genel Merkez Yönetim Kurulundak! boşalına durumunda yedek
üyelerden en fazla oyalanlar
sırası ile çagnıır, Ancak
boşaırnaıaroan sonra yedeklerin getlrilmesinden sonra da asıl
üye sayısı üye tam sayısının yarısından aşagı düşmüş ise,
oıaganüstü Genel Kurula gidilir. Yönetim Kurulu görevini yerine
getlrmez ise, Genel Merkez Denetleme Kurulu; olaganüstü Genel
Kurul çagrısı yapar. Genel Merkez Denetierne Kurulu da görevini
yerine getirmez ise, yasal düzenlemelerde
öngörülecek
yöntemler uygulanır.
MADDE ı8; GENEL MEKMZ
VE XımdLeKt

XÖNETtM

KlJRUWNUN GÖKt:v

a) Genel Kurul kararlarını uygulamak.
b)

Genel Kurulun verdigi görevleri yerine getlrmek.

Genel Kurulun, taşınmaz mallannın alımı ve satımı ile ilgili
verdtgt yetkileri kullanmak.
c)

d) Üyelerin kuracağı Tüketim, Yapı Kooperatlfi, nakit ve
sanaıkıara Tüzükte belirlenen oranlar kadar kredi vermek yetkisine sahiptir.
e) Sendikanın
gelir ve giderlerini, sendikanın
üyelerinin çıkarlan dogrultusunda kullanmak.

amacı

ve

f) Sendikanın amaçlan doqruıtusunda genel çalışma programlan
saptayarak uygulamak .
. g)
b)

Başkanlar Kurulunu toplantıya çagırmak.
Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri korunarını karara

baglamek.

Üyelerinin çatıştıgı kurumlarla toplu iş sözleşmeleri
görüşmeıertnı.
toplu iş uyuşmazlıkıarını takip etmek ve
sonuçlandırmak.

i)

i)

Sendikanın

örgütlü b6ıundugu
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kurumlarda

ve işyerlerinde

üyelerce seçilmiş temsilcileri
görüşlerini alarak atamak.

Şube

Yönetim

Kurullannın

j) Sendika Genel Merkezi ve Şubesinde gerekli gördüğü

çalışma
birimlerini oluşturmak, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdam
etmek.
k)

Grev kararı almak ve uygulamak.

Sendika işlerinin düzenli ve zamanında yürütülmesl,
üyelerinin çıkarlannın en iyi şekilde korunması için gerekli
düzenlemeleri yapmak ve önlemleri almak.

i)

Üyelerinin çalıştıgı kurumlarla yapacağı Toplu iş sözleşmeleri
ile ilgiliönerileri işyeri temsilcileri kanalı ile toplamak, şubelerde
tartışıldıktarı so~ra oluşturacagı geniş kurullarda olgunlaştıtarak
tastaklan. üyelerinin bilgisine sunmak.
m)

Sendikanın genel politikalan ve amaçlan ile ilgili konularda
gerektiginde danışma kurullannı toplamak.
n)

o) Toplu iş sözleşmelerini yürütecek .şubeıertrı yöneticileri ile
temsilcilerini görevlendirmek ve yetkili kılmak.
ö) Gerek Sendikanın örgütlü bulundugu işyerlerinde, gerekse
tüm çalışan kesimi ilgilendiren konulardaki gelişmeleri takip
etmek, aktif görev almak.

Sendikanın gerek parasal konulardaki harcamalarda gerekse
sendikayı üçüncü kişiler: nezninde temsil ve akltlerde yönetim
kurulunun en az iki üyenin müşterek imzası ile temsili için karar
vermek.
p)

Sendika personelinin görevlendirilmesi, belli konularda 'yetkili
kılınması veya yetkilerinin kaldırılmasına karar vermek.

r)

s) Genel Kurulca onaylanan tahmini bütçenin asıl bütçeye
dönüştürü!erek uygulanmasına karar vermek.
ş) Sendikanın örgütlü bulunduğu işyerlerinde örgütlenmeyi ilkeler dogrultusunda geliştirmek.

ıı

t) Üyelerin Sendikal

amaç ve ilkeler

dogrultusunda

egitimini

sagtamak,
u) Sendika üyelerinin sosyal, ekonomik, 'demokratik, mesleki ve
bir kültürel vb. sorunlannın çözümlenmesi için mücadele etmektir.
O) Genel Merkez Yönetim Kurulu çalışmalanndan
Kurula karşı sorumludur.

dolayı, Genel

MADDB 19: GÖımV BÖLÜMÜ • YBTKILBR VB SORUMLULUKLAR

ı- GEl'fEL

BAŞKAJY

a) Sendika Tüzel kişiligini yurt içinde ve yurt dışında Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan temsil eder. Genel Merkez Yönetim Kurulu; Başkanlar Kurulu, Genel Temsilciler Kurulu
ve Sendika bünyesinde genel hükümler içinde kurulacak tüm
komlsyonıara başkanlık eder, gerektlginde bu komisyonlarm
başkantıqını Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birine

devreder.
b) Diger Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte
olan işleri yakından İZlemek gerektiginde bunları incelemek,
bilgi almak, gerekli uyanlarda bulunmak ve görev vermek.
c) Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak koşulu ile basın
toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.
d) Sendika adına yayımlanan yayın organının sahibidir.
e) Genel Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Genel Merkez
Genel Kurulu toplantısına getirmekle yükümlüdür.
f) Genel Sekreter ile birlikte tüm yazışmatan. Mali Sekreterle birlikte mali ve üyelik aidatı ile ilgili konularda yazışma ve işlemleri
imza eder. Kendisinin bulunmadığı
hallerde Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyelerinden birine imza yetkisi verir.
g) Genel Başkan acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir
yönetim kurulu kararı olmaksızın bir yıl içinde bütçedeki
ödenege uygun ve belgelere dayalı olarak 5.000.000 TL.'ye
kadar harcama yapmaya yetkilidir.
Harcama ve belgeleri Genel Merkez Yönetim Kurulunun
onayına sunar.

bilgi ve

Genel Başkan çalışmalanndan dolayı, Genel Merkez Yönetim
Kuruluna karşı sorumludur.

b)

H- GEIVEL SEKRETER

a) Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
Genel Merkez Yönetim Kurulunun toplantılarına
gündem hazırlar, alınan kararlan deftere yazar.

b)

c)

ilişkin

Yazışma işlemlerinin düzgün işleyişini sağlar.

d) Sendikanın

Kamu organlarını. bürolannın yönetmeliklerini
hazırlayarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunmak ve kurulca
kabul edilen yönetmellklerln uygulanmasını sagıarnak ve denetlemek.
e) Sendika Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu,
Başkanlar Kurulu ve Genel temsilciler kurulu toplantılannın
gündemini hazırlayarak kurula sunmak.
Genel Sekreter çalışmalanndan
Kuruluna karşı sorumludur.

f)

.ıu- GEl'IEL

dolayı Genel Merkez Yönetim

MALi SEKRETER

a) Sendikanın muhasebe işlerini yürütmek.
Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço
gelir, gider tablosu ve mizanları ile mali raportarını Genel Merkez
Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Genel Merkez Yönetim
Kurulunun bilgi, onay ve karanna sunmak.
b)

c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarflannın bütçe esaslarına
göre yapılmasını,
muhasebe
kayıtlannın
gerektigi gibi
yürütülmesini saqıamak,
d)

Vergi ve Sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sagıamak,

e) Temsilcilerce zamanında sarf avanslannın gönderilmesini
saglarnak. bunların gözetim ve denetimini yapmak.
Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin
ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını saglamak.

f)
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Sendika hesaplannın her an iç ve dış denetime hazır bulundurutmasını sağlamak,

g)

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı varsa Sendika mallannın
(taşınır ve taşınmaz) sigorta ettlrllmesl. gerektigi zamanlarda
poliçelerinin yenilenmesi.
Görevalanı ile ilgili personelin göreve alınma, yer degiştlrrrıe.
yükselme ve görevine son verme konulannda Yönetim Kurulu'na
teklif götürmek.

i)

Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte
çift imza ile Bankalardan para çekmek.
.

i)

j) Genel Kurula sunulacak hesap raporu, bllanço. gelir gidertab-

losu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve karanna sunmak.
k) Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren :50 gün
içinde sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan ve
yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan bankaya yatırmak.
Genel Merkez Yönetim Kurulunun belirleyecegl ve her
halukarda 5.000.000 TL.'sını aşmayacak miktarda sendikanın
günlük ihtiyaçlannı karşılayacak parayı kasasında bulundurmak.
I)

m) Sendika' giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için
Yönetim Kuruluna teklif sunmak.
n) Genel Mali Sekreter çalışmalarından dolayı Genel Merkez
Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
LV. GEIYEL ÖRGÜTLEIVME

SEKRETERi

a) Şubelerin Sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin
geregi gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak.
b) Üye giriş ve üyelikten aynımalara ilişkin işlemleri gözetmek.
sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, üye envanteri çıkarmak.
c) Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi. yeni şubeler açılması
ve bazı şubelerirı kapatılması konularında incelemelerde bulunmak, bu konularda Yönetim Kuruluna raporlar hazırlayıp SU11I)1.ak.
d) Şubeler için delege seçimleri ve Şube Kongrelerinin
zamanında ve geregl gibi yapılmasına yardımcı olmak.
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Örgütlenme birimi, örgütlenme sekreterine
çalışır.

e)

bağlı olarak

f) Örgütlenme Sekreteri çalışmalanndan dolayı Genel Merkez
Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

V. GErmL EGiTiM SEKRETERi

a) Sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun egitim programlan hazırlamak ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına
sunmak.
Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan egitim programlannın uygulanmasını sağlamak,
b)

c) Egitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülrneslnl. bu konuda verisel araştırmalann yapılması, egltimle ilgili dergi, broşür
ve kitap gibi yayınların yayınlanmasında Genel Basın ve rtalkla
İlişkiler Sekreteri ile eşgüdürn saglamak. .
d) Egitim çalışmalannın gerektirdigi öderıeklerin bütçeye konulmasında öneride bulunmak.
e) Egitim Sekreteri çalışmalanndan
Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
f)

dolayı Genel

Merkez

Egitim BirimiEgitim Sekreterine baglı olarak çalışır.

YU. QEJVELTOPLU iş SÖZLEŞMESi SEKRETERi

a) Toplu iş Sözleşmesi ile ilgili olarak işyeri temsilciliklerinden
görüç ve önerileri toplar. Bu görüş ve öneriler dogrultusunda
Toplu iş Sözleşmesi Taslagını hazırlayarak tekrar birimlere ve
işyeri örgütlenmelerine sunar.
b) Toplu iş Sözleşmelerine gereksinim duyulan her türlü bilgi,
yayın, istatistik ve belgeleri topartar. derler.
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonucu çıkabilecek
uyuşmazlıklan. arabulucu çalışmalan anlaşma ya da grev
karanna kadar yürütür.

c)

Toplu iş Sözleşmesi ve yürürlükte bulunan yasal
düzenlemeler ile ilgili üyelerden gelen şikayet ve uyuşmazlıklan
izler ve sonuçtandmr.
d)

ıı;:

e) Toplu ış Sözleşmesi Birimi Genel Toplu ış Sözleşmesi Sekreteri ile eşgüdüm içinde çalışır.

Genel Toplu ış Sözleşmesi Sekreteri Genel Merkez Yönetim
Kuruluna karşı sorumludur.

f)

VD. GElVELBASm VE IfALKLA İLjŞKiLER SEKRETERi

a) Sendikalann program, amaç ve ilkeleri dogrultusunda dergi,
kitap, broşür ve benzeri yayınların hazırlanması ve çıkanlmasını
sağlar. Yayın çalışmaıannın gerektirdlg! maddi ve teknik olanaklan hazırlar. Ödemelerin bütçeye konulmasında önerilerde bulunur.
Ulusal ve uluslararası basın organlan ile iletişimi sağlar.
Genel Başkanın düzerıledlgl basın toplantısında yer alır. Yazılı
demeçlertn hazırlanmasında yardımcı olur.

b)

c)

Diger Sendika ve demokratik kitle örgütleri ile iletişim saglar.

d)

Sendika, basın yayını ve diger yayınlarla ilgili arşivoluşturur.

e) Çalışmalannı Genel Egitim Sekreteri ile eşgüdümlü
yürütür.

olarak

f) Çalışmalarmdan dolayı Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı
sorumludur.

vtu.

GEI'lEL SOSYAL VE DIŞ İLİşKiLER SEKRETERi

a) Sendika Tüzüğü ve Programı dogrultusunda
Sosyal
çalışmalarla ilgili olarak, Genel Merkez Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunur. Yapılmasına karar verilen çalışmalan planlar
ve uygulanmasını saglar.
Sosyal faaliyetlerin gerektlrdlg! öderıexıerırı bütçeye konutması konularmda önerilerde bulunur.

b)

c) Uluslararası Demokratik ve Sendikal kuruluşlarla
saglar,

Çalışmalannda
hareket eder.

d)

iletişimi

Genel Sekreterlikle birlikte eşgüdüm içinde

e) Çalışmalanndan dolayı Genel Merkez Yönetim Kurulu'na karşı
sorumludur.
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IX. GEl'iEL HUKUK iŞLERİ SEKRETERLiOi

a) Sendikanın tüm organlannın. bürolarının. yönetmeliklerinin
,hazırlanmasında Genel Sekretere yardımcı olur, öneri götürür.
b) Gerek Sendikanın karşılaşacağı hukuki sorunlarda gerekse
sendika üyelerinin hukuksal sorunlanndan dolayı kendisine
yaptıgı başvurularda Sendika avukatlan ile iletişim sağlar, onlara
.gerekli bilgi, belge ve dökümanları verir.
Çalışmaıanru Genel Sekreter ile eşgüdümlü olarak yürütür.
d) Çalışmalanndan dolayı Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı
sorumludur.
e)

MADDE 20; GCNEL MERKEZ DENCTLEMEKUlWW
A· OWŞlJMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurula katılan
delegeler arasından gizli oy ve açık sayımla seçüen (üç) asil, ;)
(üç) yedek üyeden oluşur.
ö

Genel Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin seçiminde aranılan
koşullar, Genel Merkez Yönetim Kurulunun seçiminde aranan
koşullarla aynıdır. Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeleri kendi
aralannda bir başkan ve bir yazman seçerter.
Genel Merkez Denetleme Kurullanndaki boşalmalarda Genel
Merkez Yönetim Kurullanndaki hükümler uygulanır.
IJ. GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERi .

a) Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Merkez
Yönetim Kurulu toplantılarına istedikleri zaman katılabilirler
ancak oy kuüanarnazlar. Sendikanın mali. idari bürolarını denetler. Saptadını hususlan Genel Merkez Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.
b) Genel Merkez Denetleme Kurulu Olagan Genel Kurul toplantısına iki dönem arasındaki genel denetimleri bir raporla bildirir.

Genel Merkez Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadıgını
denetler.
e)
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d) Tüzüge. sendikanın

berılmsedlgi politikalara ve yasalara
uygun idari ve mali denetimi yapar.
e) Yönetim Kurulunun talebi üzerine Şubeleri idari yönden denetler.

f) rtarcamaıanrı usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadıgını. defterlerin usulüne uygun turulup tututmadıgını inceleyerek evraklan işler, uygun görmedlg! işlemler için yönetim' kurulunu bir
yazı ile uyarır.
g) Denetimlerini sendika merkezinde, sendikaya ait evrak ve
defterler üzerinde yapar. Denetime esas defterler ve evraklar
sendika merkezi dışına çıkanlamaz.
· . ,
MADDft 21; GftrtftL MERKEZ D isınIN KURULU
A· OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurula katılan delegeler arasından gizli oy ve açık sayımıa seçilen 5 asil, 5 yedek
üyeden oluşur.
Seçim sonuçlannın kestnleşmesırıden sonra 7 gün içinde kendi
aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman
seçerek, görev dağılımı bir yazı ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.
.
Genel Merkez Disiplin Kurulu, Kurul Başkanının çagrısı üzerine
asil üyelerin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yedek
üyeler toplantıya katılamaz. Karar yeter sayısı mevcut üyelerin
salt çogunıugudur. eşitlik durumunda başkanın oyunun tarafı
çogunlugu sagIamış sayılır. Disiplin kurulundaki boşalmalar en
fazla oy alan yedek üyelerin sırasına göre dôldurulur.
& GÖREV VE )'ETKlLERi

Genel Merkez Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca kendisine bildirilen üyeler hakkında faaliyet ve iddialara uygun olarak
soruşturma yapar, yazılı savunma almak koşulu ile soruşturma
sonunda suçlu gördügü üyelere üyelikten çıkarma hariç,
aşagıdald yaptınmlan uygular.
a) Uyarma
b) Kınama
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Üyelikten kesin çıkanlmasına karar verilen üyenin, üyeligini
Genel Kurul kararına kadar askıya almak.

c)

Bu cezalar suçun agırlıgına göre Tüzük. Genel Kurul Karan, yasal
ve Sendika organlan kararları gözönüne alınarak genel amaçlara
uygun olarak saptanır.
Şube Disiplin kurulunca verilen kararlan ve bu kararıara itirazları
ınceter. Verdigi sonucu gereglnln yapılması için Şube
Başkanlanna bildirir.
Genel Merkez Disiplin Kurulu, Sendika Genel Merkez Yönetim
Kurulu ve Şube Disiplin kurullan tarafından düzenlenen
üyelikten kesin çıkarma ile ilgili suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler. Üyelikten çıkanlmasına uygun gördügü üyenin
üyeligini Genel Kurula kadar askıya alır.. Bu durumu bir raporla
Genel Kurula sunar.
LI- 5El'lDİKA ŞUBELERl VE OHCiA-IYLA-Rl
MADDe 22; SENDiKA şUSBWRİrIİN TANıMı VE OLUşUMU

Şubeler.
sendika
çalışmalannın
verimli
yürütülmesi,
örgütlenmenin geregince saglanması ve demokratik işbirligi sisteminin gerçekleştirilmesi amacı ile sendika bünyesi içerisinde
kuruları ürıltelerdlr. Şubeler, Sendika hakkında ve şubeye bagıı
üyeler ile ilgili konular hakkında bölgesı dahilinde, işverenlere
kuruluşlar ve resmi daireler nezdinde ana tüzük ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil ederler. Bu amaçla basınla ilişkilerini düzenler. Genel Merkez
Yönetim kurulu kararı ile şubeler açılabilir, blrleştlrllebllir.
olagan kongreye kadar askıya alabilir.
MADDE 23; SUBE GENEL KURULUNUNOLUŞUMU

Şube Genel K':lrullannın oluşumunda
katılımı esastır.

üyelerin .tamamının

MADDE 24; ŞUBE GMU
KURULLARıNıNTOPLANTı ZAMANI.
ESASLARI. TOPLANtı
VE KARAR
NİsABI.
"AZıRLıK
CALlŞMALARI. OY şeKLi YE GÜNDEMi

En çok iki yılda bir Sendika Genel Merkez Yönetim kurulunun
olurunu almak koşulu ile Sendika Genel Merkez Genel Kurulu20

nun toplantısından en az bir ay önce olmak üzere şubenin faaliyette bulunduğu yerde Şube Yönetim Kurulunun saptayacagı
yer, gün ve saate toptanır. En az 15 gün önceden o yörede
yayınlanan bir gazete ile ilan olunur (o yörede Gazete
yayınlanmıyor ise o yöreye en yakın yöre olanaklarından yararlanılır), Durum yazı ile o mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Toplantı esas ve usulleri hakkında Sendika Genel Merkez Kurullan için uygulanan esas ve usuller uygulanır. Üyelerinin salt
çogunlugu ile toplanır. tık toplantıda salt çogunluk sagtanamaz
ise, ikinci toplantı katılanlar ile yapılır. Bu oran 1/4'den az olamaz; oıaganüstü toplantıtarda aynı oran aranır. Kararlar
katılanların salt çogurııugu ile alınır. Ancak bu oran üye tam
sayısının 1/4'ünden az olamaz. Oylama şeklinde Genel Merkez
Genel Kurulundaki yöntem uygulanır. Şube Genel Kurulu
yapılmasından en az 15 gün önce Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullan Raporlan üye veya deleqelere dagıtılır.
Gündemi Şube Yönetim Kurulu hazırlar.
MADDE 25i ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLEKİ

Şube Genel Kurulu aşagıdakl konulan görüşme ve karara
baglamaya yetkilidir.
a) Şube Yönetim Kurulunun çalışma ve hesap raporlan ile denetleme ve disiplin kurullannın raporlannı görüşmek ve kabul
etmek, çalışmaıannı açıklamak.
b) Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullanmn asil ve
.yedek üyelerini seçmek.
c) Genel Merkez Genel Kuruluna Şube adına katılacak delegeleri
seçmek.
d) Şubenin kapatılmasına karar veremez, borç altına sokarnaz.
şube ile ilgili meseleleri Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunulmak üzere dilek ve istemlerde bulunur.
MADDE 26; ŞUBE OLAğANÜSTÜ GeNEL KURULU

Şube 'Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu gerekli gördügü
durumlarda yahut Şube Genel Kurulu üye veya delegelerinin Li
5'inin yazılı istegi üzerine toplanır.
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gündemi çagrı yapan organ, toplantı gündemini
olaganüstü toplantıya çagırma nedenlerini kapsayacak şekilde
hazırlar. Ancak gündemdeki maddeler görüşülüp karara
bagtanır.

Olağanüstü

MADDe 21: ŞUBE YÖNIITIM KURULLARıNıN OWŞMASI.
TOPLANMA ve CALJŞMA ESASLARI

Şube adına Sendikanın ana Tüzük ve Yönetmeliklerine göre
görev yapan Şube Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir genel
sekreter, bir mali sekreter belirler. Asil üyelerden boşalma olursa, yedek üyelerden en çok oyalan üye sırasına göre tamamlanır. Başkan, Mali Sekreter ve Genel Sekreterden birisinden
boşalma olursa ilk toplantıda yenlsi seçilir. İlk toplantılannı
Genel Kurul bitimini izleyen üç gün içinde, diger olagan toplantılarını ayda bir yaparlar. Şube Başkanının gerekli gördügü zamanlarda olaganüstü toplanır. Kararlar toplantıya katılanların
salt çogurılugu ile alınır ancak Şube Genel Kurulunun
olaganüstü toplantıya çagn kararı en az 2/3 çogunlukla
alınabilir. Şube başkanı, Şube Sekreteri ve Mali Sekreterin
seçiminde ert az beş üyenin oyu aranır. Seçimler ve olağanüstü
Kongre kararlan gizli oyaçık sayım ile diger bütün kararlar açık
oylama ile yapılır. Her üyenin tek oyu vardır. Açık oylamada
oyların eşitligi halinde başkanlık edenin oyunun kutlandıgı taraf
kazanır. Gündem ŞUbe Başkanı, Şube Sekreteri, Mali Sekreter
tarafından ortaklaşa hazırlanır. Katılanların salt çogunlugu ile gerekli eklemeler yapılır. Başkanın yokluğunda Başkan Vekilionun
yokluğunda Şube Sekreteri başkanlık eder. Kararlar Şube Karar
Defterine yazılır. Karann altı, hazır bulunanlarca Imzalanır. Şube
sekreterinin yoklaması ile toplantı başlar. toplantı Başkanı
gündemi açar, sonradan görüşmelere geçilir.
MADDe 28: ŞUBE YÖNETiM KURULU GÖREV VE YETKiLERi

Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıarını uygular, sorumluluk
Genel MerkezYönetim Kuruluna aittir.
MADDE 29: ŞUBE DENETLEME KURULUNUN OWşUMU
TOPLANMA VE CALlŞMA esASLARI

Genel Kuruldan seçilen :; asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı
kadar da yedek üye seçilir. Kendi arasından Başkan ve Yazman
22

seçerek çalışır ve ayda bir olagarı denetim görevini yapar.
Yönetim ve Disiplin kurulunun daveti ile her zaman toplanır.
Toplantı en az 2 üyenin katılımı ile gerçekleşir. İki oy ile karar
alınabilir.
Şubenin idari ve mali hesaplarını her zaman inceler. karar ve
işlemlerini kontrol eder. İncelenen evraklarda en az 2 üyenin
imzası olur, evraklar şube dışına çıkartılamaz, inceleme ve denetlemelerini her türlü yetkilerini kullanarak yapar.
MADDE
30;
YUKiLERi

ŞUBE

DENEILU'lE

KUH1JLlJNUI'j GÖIUW

a) Gelir ve giderlerinin evraklara dayandınlıp
gelir ve gider defterinin düzenliligini inceler.
b) Gelir ve giderlerin ilgili yasal düzenlemelere

VE

dayandınlmadığını
uygun tutulup tu-

tulmadıgını ınceter.
c) ılgili defterlerin

yasal düzenlemelere

uygun tutulup

tutul-

madıgını Inceler.
d)

Her türlü bilgiyi şube görevlilerinden

alır.

MADDE 3 ı: ŞUBE DiSiPLiN KURULUNm OLUŞUMil
TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI GÖREV VE YETKiLERi

Şube Genel Kurulunda gizil oyla iki yıl için seçilen beş asil üye
ile beş de yedek üyeden oluşur.
Sendikanın tüzügüne. amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettigi
ileri sürülen sendika üyeleri hakkında gerekli soruşturmayı
yapar. Bu konuda hazırlayacagı raporu Sendika Genel Merkez
Yönetim Kurulu'na gönderilmek üzere Şube Başkanı'na bir yazı
ile verir.
C. DAJYIŞMA ORGAl'lLARl
MADD& 32: BAŞKANLAR

KURULU

a) Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın yönetiminde
. Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Başkanlarından oluşur.

Genel

b) Başkanlar Kurulu en az 6 ayda bir kez toplanır.

Aynca Genel Yönetim Kurulunun gerekli görctügü zaman da toplanır.
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Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır
bulunarıların salt çogunlugurıun karanna bağlıdır,
Yf:TKt Vf: SORlJMWWKLAKI

a) Sendika çalışmalannın amaç ve ilkelerine uygun olarak
yürütütüp yürütülmediqinl kontrol eder. Ülke içindeki gelişmeleri
bu açıdan degertendlrerek gerekli görecegl ilke kararlarını alır ve
Merkez Yönetim Kuruluna aktarır,
b) Gerek görürse Sendikal çalışma ile ilgili görüş ve önerilerini
saptayarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna aktarır.
c) Ana Tüzüge uygun olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanacak yönetmelik taslaklan ve yürürlükteki
yönetmelikterin deglşecek maddeleri hakkında görüş belirtir.
d) Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve uyuşmazlıklan ile grev
hakkında tavsiye kararlan alır.
e) Şube açılmasını ve birleştirilmesini önerir.
MADDf: 33; ŞUBf: Tf:MSiLCiLf:R KURULUNUN OLUŞMASı,
TOPLANMASI, GÖKf:V Vf: Yf:TKiLf:Kİ

Genel Merkez Yönetim Kurulunca her işyerinin veya bölgenin
çıkaracagı delege sayısı önceden bildirilir. O bölgedeki üyeler
tarafından seçilir. Seçimde o bölgedeki veya işyerindeki üyelerin
salt çogunlugu aranır. Delegeler gizli oyla seçilir.
Temsilciler Kurulu 4 ayda bir Şube Başkanının çagrısı ile toplanır. Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde her zaman
olaganüstü toptanır. lşyerlndekı soruntanrı bellrterımesl,
görüşülmest. yürürlükte olan TOpluIş Sözleşmeleri hükümlerinin
uygulanmasını sagıar. Bir sonraki uygulanmakta olan Toplu İş
Sözleşmeleri hakkında görüş belirtir. öneride bulunur, Bu dilek
ve öneriler yönetim kurulunca deqertendlrilir. Toplu sözleşmeler
için öneride bulunur.
MADDE 34; işYERi TEMsiLCiLıKİNiN
Tf:I'tSiLCiLBKiN Bf:LiKLf:NMEŞi

OÖKf:V

v;e

YETldLf:Kİ
.

Sendikanın üyesi bulunan işyerinde sendika temsilcilerinin bulunması zorunludur. Bu temsilciler işyerlerindeki üyeler
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arasından gizli oy, açık sayımla belirlenir. Üye sayısı 40'a kadar
olan işyerlerinde 1 kişi. 40'dan çok olan yerlerde ise Şube
Yönetim Kurulunun, Şube olmayan yerlerde ise Genel Merkez
Yönetim Kurulunun tesbit edecegt sayıda temsilci belirlenir. Bir
işyerinde 3 veya daha fazla temsilci varsa kendi aralarında bir
baştemsilci seçerek Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu temsilcilerin atanmasını sağlar.

BÖLÜM 3: MALı "ÜKÜMLER
MADDE 33; SENDiKANıN GELiRLI~Rt
a) Aidatlar
b) Yasal faaliyetlerden

sağlanacak

gelirler.

c) Mal varlıgırıın devir. temlik ve satışından dagan gelirler.
d) Yasaların olanak verdlql baqışlardarı dagan gelirler.

MADDE 36; BÜTÇE
Genel Bütçe Genel Merkez Yönetim Kurulunca iki yıl için
hazırlanır. Merkez Genel Kurulun onayı ile yürülüge girer. Bütçe
her yıl için ayn hazırlanır. rtesap dönemi takvim yılıdır.
MADDE 37; ŞUBE "ARCAMALARı
Şubeler her türlü harcamalarını üye aidatlannın %SO'si ile
karşıtartar. Temsilcilikler ise Genel Merkez Yönetim Kurulundan
talepleri sonucunda gönderilecek avanslardan yaparlar.
MADDE 38; fONLAR
a) Eğitim Fonu: Sendika gelirlerinin %lS'inden
b) Grev Fonu: Sendika, gelirlerinin
rak ayırma yetkisine sahiptir.

az olamaz.

en az %IS'ini grev fonu ola-

MADDE 39; GELiRLERiN KULLANILMA YÖNTEMi
a) Sendika gelirleri elde edildigi tarihten itibaren 30 gün içinde
devlet sermayesi agırlıkta olan bir bankaya yatırılır.
b) Kasalarda zorunlu gider olarak en ÇOk 5.000.000

durulabülr.

TL. bulun-

Sendika adına para çekmek, biri birinci derece imza yetkisi
bulunan, iki Genel Yönetim Kurulu üyesi imzası ile otanaklıdır.
Birinci derecede imza yetkisi Genel Başkan, Genel Sekreter ve
Genel Mali Sekretere aittir. Diger Genel Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri ikinci derece imza yetkisine sahiptirler.

c)

MADDE:40;

SttrmiKANIN QiDERWKİ

a) Sendikal faaliyetleri"yürütmekiçin yapılan harcamalar.
b)

Toplu Sözleşmelerle ilgilimasraflar.

Grev ve lokavt hallerinde yapılan masraflar ve üyelere yapılan
ödemeler.

c)

Basın, yayın dahil egitim masraflan (Gelirin en az %15'i
egitim için kullanılır).

d)

e)

Sendikanın amaç ve ana tüzükten dagan sair masraflar.

Sendikanın amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapılamaz.
Bagışta bulunamaz, borç veremez. envantere ve demirbaş kaydedilen malzeme için harcamayı gider gösteremez, bu konuda
işlem yapamaz.
BÖLÜM 4: ÇEŞıTLı ~ÜKÜMLEK
MADDE 4 ı: TVfULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYffLAR

a) Üye kayıt fişleri ve defteri, çıkış bildirim formları. ~
b) Zorunlu kurullannın numara ve tarih sırası ile yazılmasına
mahsus karar defteriert.
c)

Aidat. yevmiye envanter defteri ve defteri kebir defteri.

Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edilecegi gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri.

d)

Gelir makbuzlan bunların zlmmet kayıt defteri ile giden
evrak! ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar.

, e)

Sendika şubeleri de 42. maddenin b, d. e fıkralanndaki kayıtlan
aynı koşullarda tutarlar.
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Bunlar Olağan Genel Kurulu takiben ıs gün içinde Notere tasdik
ettirilir. tıgiliyıldan başlayarak LO yıl saklanması zorunludur.
MADDe 42; MAL BiLDjRiMj

Sendikanın Genel Merkez ve Şube Yönetim Kuruluna seçilenler
3 ay içinde, yedek üye göreve gelince bildirimde bulunur. Noter
bu bildirimleri 5 yıl süre ile saklamak zorundadır. Açıklanamaz,
ancak mahkeme ve diger yetkili organlar iade etmek üzere alabilirler.
MADDe 43; MAL iKTisABI

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdlgi taşınır ve taşınmaz
mal Iktisan edebilir.
MADDe 44; PROFesYONeL KADRO TesBiTi

Sendikanın Genel Merkez organlanna seçilenlerden hangilerinin
profesyonel olarak çaıışacakıanna sendika Genel Kurulu,
Şubelerde çalışacak profesyonel şube yöneticilerinin sayısına ise
Genel Merkez Yönetim Kurulu karar verir.
MADDe 43; UZMANLıK YE DANıŞMANLıK

Uzman ve Danışman çalıştırma karannı ve bunlara verilecek haklan, çalışma koşullarını Genel Merkez Yönetim Kurulu belirler.
MADDE 46; SENDiKA YÖNETiCiLERiNiN ÜCRET VE UiZMET
ÖDENEKLERi

Sendika ücretli çalışan seçilmiş yöneticilere ödenecek her türlü
ödemeler. ile ücret, yolluk ve diger ödemeler bütçe ile belirlenir
ve bu esaslara göre ödeme yapılır.
MADDe 47; KURULLARIN D&VAM V& Y&DEKLeRiN DAveri

Zorunlu Kurul üyeleri toplantılara muntazaman katılmak zorundadır. Meşru mazeretli olmadan arka arkaya üç kez katılmayan
üyenin üyeligi düşer. Boşalan üyelikler için Yönetim Kurullannca
yapılan ilk toplantıda yedekler arasından isim belirlenir ve toplantılara davet edilir.
MADD& 48;

TÜZÜK D&ötşiKLjGj

Tüzük degişikligi, sendika Merkez Genel Kurulunun yetkisindedir. Degişiklik Genel Kurula katılan üye sayısının 2j3'ünün yeter-

.
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lilik oyu ile yapılır. Bu sayı Merkez Genel Kurulu üye tam
sayısının 3j5'inden az olamaz. Yasalar zorunlu gördügü hallerde
yetkili makamın talebi üzerine bu oran aranmaz. Oy çokluğu ile
karar verilir.
MADDE- 49; YÖNETMf:.NLiKLEK

Sendikanın amaçlannın gerçekteşmesl, çalışmalann daha
düzenli yürütülmesi için bu ana tüzüge aykırı olmayan
yönetmenlikler düzenlenerek uygulanabilir.
Uygulamaya konulan yönetmelikler bu ana tüzügün
parçalarıdır.
MADDE 50; FEsi" "ALiNDe DAL YAmGININ

aynlmaz

TASfiYesi

Sendika kişiliginin sona ermesine karar verilmesi durumunda
üye veya delege sayısının 2j3'Ünün olumlu oyu ile Sendikanın
tüm parası, mal varlığı, borç ve alacaklan üyesi bulunduğu üst
kuruluşa aktarılır.
MADDf:. 5 ı; YÜRÜRLÜK

Tüzük.onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

.R

Tüm Sosyal. Sen Kurucu Üyeleri
1 T.LEMİAKA

32 ABDURRAHMAN

2 ERGüN AKBULUT

33 V. ALİ BAŞTlIG

3 CEMALETTİN

34 ENGtNBOGAZ

AKÇAKA YA

4 HÜLYA AKINSOY

BAYSU

35 DURAN BOLAT

5 L. NİLGüN AKLAR

36 ALİ BÜYÜKKUŞÇU

6 MEHMET AKMAN

37 İLKNUR BİLGEN

7 NAZİM AKTÜRK

38 METIN BİLGİN

·8 NURİYE AKYOL

39 ALLAHVERDİBffiCAN

9 AHMET AKYOL

40 SEVİM ÇAKIR

10 GüRSEL AKYOL

41 ŞAHİN ÇAKIR

11 ÜLGEN AKYüREK

42HALİMCAN

12 A. İHSAN ALKAN

43 AHMET CAN

13 ABDULLAH ALT AŞ

44 A TtLLA CAN

14 ADNAN ALTINTAŞ

45 KADffi CANSız

15 YAŞAR ALYANAK

46 EBUBEKm ÇEL TtKÇİOOLU

16 MEHMET ARDIÇ

47 ZEK! ÇEV İK

17 İBRAHiM ARI
18 H. YUSUF ARSLAN

48 REFİK COŞKUN
49 H. ALI COŞKUN

19 SÜLBİYE ASAN

50 MUSTAFA COŞTUR

20 MUSTAFA ASLANTüRK

51 HÜSEYİN ÇİFTÇİ

21FİKRET

52 SELMA CİHANGffi

ATA

22 YUSUF ATAY

53 NÜKET ÇtLELI

23 NURİYE AVCI

54 M. NURİ DAY AN
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1. KEMAL AYAN

55 MERYEM DELI

25 MUSTAFA AYDIN

56 MURAT DELIORMAN

26 YUSUF AYDIN

57 SAZAK DEMmAL

27 MÜZEYYEN BACAKSız

58 MELDA DEMffiAL

28 CELAL BAHAR

59 YUSUF DEMİRALAY

29 AZMİ BAKıR

60 AYHAN DEMmCAN

30 İBRAHİM BAKIR

61 MEHMET DEMmOCAK

31 YAKUP BALCI

62 MEVLÜT DERELI

29

63 ZÜLEYHA OOÖRUC~

94 HALIME GÜNER

64 GÜLSüN DOST

95 FARUK GÜNEY

65 AHMET DİLSlz

96 NEZAHAT GÜNGÖR

66 AHMET DİNÇER

97 ABDURRAHMAN

67 BAYRAM ER

98 YAŞAR GÜRGÜR

68 YüKSEL ER

99 ZEKERIYA GüRLEYİK

69 KEMAL ER

100 SERPIL GÜRMAN

70 MERAL ERCAN

101 ZAHİDE HASIRCI

71 SEMA ERDEM
72 BELKIZ ERJ)()(jAN

102 NURTEN HEPERl)()ÖAN

73 M. TİMUR ERKIPÇAK .

104 NECDET KADIOOLU

74 Ö. FARUK EROL

105 ASıM KALA YCI

75 HEDIYE ERULU

106 HANİFE KANAT

76 M. REŞIT EYÜPOGLU

107 ETHEM KAPLAN

77 NURETTİN FARlMAZ

108 AYFER KARAKA Y A

78 lBRAHİM FtDANBOY

109 ENVER KARSLlooLU

79 HAYRULLAH GENÇ

110 KEZBANKARYAGAY

80 AHMET ERSUN GENÇ

111 REZMİ KAYA

81 MESUT GENCER

112 SEMtHA KAY A

82 FA TMA GENÇER

113 D. CIHAN KAYA

83 MERAL GERMAN

114 MALIK KAYA

841RFAN GÖKTÜRK

115 BE~

85 HüLYA GÖNDEN

116 YILDIZ KAZAN

86 OKTAY GÖNDEN

117 MEHMET KELEŞ

87 AHMET GÖNüLAL

118 AHMET KEMERTAY

88 MUNİSE GÖZAYDIN

119 N. TüMAY KENTKURAN

89 ÇETİN GÖZAYDıR

120A YŞEGüL KILIÇ

90 H.

103 DENİZ IŞıKLAR

ırossu GüLTEKİN

91 NURDAN GÜMÜŞBAŞ

GüRGEN

KAYALOÖLU

121 HüSEYİN KILIÇ
.

122 KEMAL KILINÇ

92 HALIT GÜNA Y

123 NURTEN KIRGÖZ

93 KıYMET GüNDÜZ

124 YUSUF KISA

125 FADtME Koç

156 AYŞE ÖZY AMAN

126 HALa

157 M. ALİ PASLAR

Koç

127 BÜLENT KOCABALKAN

158 MUHLİS PEÇEN

128 DaFİRAZ

159 MINE PEHLIvAN

KoçHAN

129 SÜLEYMAN KORKMAZ

160 MUSTAFA PEKCAN

130 AHMET KÖSE

161 SEZAt PORTEK

131 KAMa

162CENNETSAGANAK

KÖSE

132 İSMAİL KÖSE

163 MEHMET SAGANAK

133 AHMET KÖŞEDAŞI

164 ALTAN SARAÇOÖLU

134 ÖMÜR KÜÇÜKKıRıM

165 GÜLSEREN SARıPINAR

135 MELAHAT KÜPLEMEZ

166 HATtCE SARIYAR

136 GÜLCAN KURNAZ

167 MUSTAFA SA VAŞ

137 AHMET KURT

168 İSMAİL SAVCAN

138 HATICE MAÇOOLU

169 İ. FERİDUN SAYIN

139 BAYRAM MEM1ŞooLU

170 HALa

SAYRAN

140 GÜLLÜ MERCAN

171 ERMAN SAZAK

141 SERDAR OKTAY

172 MüBERRA

142 MEHMET ORUÇ

173 İSMAİL SEVSOY

143 NİMET ÖYLEVt

174 MEHMET SEZER

SEDA '

144 HATİcE ÖZCAN

175 ALİ SONER

145 JALE ÖZDEMİR

176 SUZAN SOY

146 METIN ÖZDİLEK

177 FAHRETTIN SüEL

147 OSMAN ÖZEKER

178 HURİYE TATLICloGLU

148 HATİCE ÖZGÜLSEREN

179 MELİHA T AŞER

149 MEHMET ÖZKAN

180 SAHAVET TEKCAN

150 ŞENER ÖZKAN

181 NUSRET TEMİZ

151 NECMETTIN ÖZKAN

182 A. RAMAZAN TEZERt

152 FİLİz ÖZLÜK

1831EKİN TOPALOÖLU

153 A YBEN ÖZSU

184 YÜCEL TOPARSLAN

154 F. AYSEN ÖZVERİ

185 FİI9lliT TOPÇUooLU

155 YAŞAR ÖZY AMAN

186 CEMİLE TORUN
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187 DEMİR TÜKENMEZER

218 AHMET YILDIZ

188 A. FİDAN TÜMEN

219 ASİDET YILMAZ

189 ERCÜMENT TIJNÇ
190 DÖNE TURAK

220 SEMRA YILMAZ

191 VEYSEL TURAN

221 MELEK YILMAZ

192 AHMET TURAN

222 NARİDE YILMAZ

193 A. CEVDET TURHAN

223 FERDANE YILMAZ ŞAHİN

194 GÜLEN TÜRKEL
195 HAMİT T1RY AK1

224 AYŞEN İNALAK

196 MüNffiE UÇAR

225 MEHMET İPEKÇİ

197 MUAMMER UMUT

226 SADETTİN YüCEDAG

198 RAŞİDE üNDE
199 BELG1N ÜNLüBAŞ

227 AYHAN YÜCEL .

200 MUSTAFA ÜSTÜN

228 YAŞAR YÜCEL

201 ORHAN UYANıK

229 ERSİN lZER

202 BİNNAZ UYSAL
203 SÜLEYMAN UYSAL

230 NURCAN ZENGİNOBUR

204 KEZBAN YALDlZ

231 AHMET ZEYBEKGİL

205 TÜLAY YAMAN

232 SEVİLA Y ZEYBEKÖZ

206 GÜLTEN Y AROIÇ
207 METİN YATKıN

233 MEHMET ŞAFAK

208 AHMET YAVUZ

234 F. FAHRİYE ŞAFAK

209 HASAN YAYALAR

235 HüSEYİN ŞAHİN

210 FA TMA YAZıCı

236 KAZıM ŞAHİN

211 VECDİ Y AZICICAN
212 ARSLAN YAŞAR
213 SEBAHAT , YENİCİ
214 İSMAİL YILDIRIM

237 VEYSEL ŞENER
238 SERAP ŞENGÜLOÖLU
239 ÖZA Y ŞİMŞEK

215 MUSTAFA YILDIRIM
216 NİLÜPER YILDmIM
217 NEFTUNE YILDIRIM

240 AHMET ŞİMŞEK
241 İBRAHİM ŞİşİK
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